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SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

K
ıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler-beyefendiler, 
değerli basın mensubu arkadaşlar. Hepinizi en içten, en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah’ın selamı, rah-
meti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Konu-

şulan sözlerin, içinde bulunulan mekânla uyuşması çok özel bir du-
rumdur. “Toplumsal Değişim” gibi çok önemli bir konunun kendi 
medeniyetimize ait bir mekânda konuşuluyor ve tartışılıyor olması 
sözün değerini daha da artırmakta, sözlerle mekânı en güzel şekilde 
buluşturmaktadır. 

Ben buraya her geldiğimde gerçekten ayrı bir atmosferin, ayrı bir 
havanın sözlerimizi de alıp götürdüğüne şahit olmuş birisiyim. Bu-
rada yapılacak konuşmaların bu mekânın feyzinden, bu mekânın 
bereketinden, bu mekânın nezahetinden ve nezaketinden etkilene-
rek çok verimli sonuçlar ortaya çıkaracağından da emin olduğumu 
ifade etmek isterim. İnsan ve Medeniyet Hareketi’ni ve Toplumsal 
Değişim Sempozyumu’na destek veren bütün sivil toplum kuruluş-
larını yürekten tebrik ediyorum. Buraya tebliğleriyle katılan bilim 
adamı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Türkiye toplumunun da, dünyanın da özellikle üzerinde durduğu 
konulardan birisi toplumsal değişim meselesidir. İnişlerle ve çıkış-
larla dolu insanlık tarihinin en önemli kırılma noktalarından geç-
mekte olduğu bir süreçte bizim medeniyet perspektifimizin dünyaya 
neler katabileceği bu sempozyumda dile getirilecektir. Hepinize tek-
rar çok teşekkür ediyorum. Toplumsal Değişim Sempozyumu ha-
yırlı, uğurlu olsun.
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Doğrusunu söylemek gerekirse bendeniz, akademisyen sıfatımla 
konuşup, Allah ne lütfettiyse onu sizinle paylaşmak isterim. Tarih 
boyunca, değişim meselesi sadece sosyolojinin konusu değil bütün 
toplumsal faaliyetlerin de odak noktasıdır. Toplumsal değişim ala-
nında iki farklı yaklaşımın olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi; top-
lumların zorla, tepeden inme, cebri, metazori bir şekilde değiştiri-
lebileceği kanaatine sahip olanların ortaya koyduğu işler ve işlevler. 
Bir diğeri ise; toplumların kendi özünde olanı değiştirerek toplum-
sal değişim yaşayabileceği hakikatine bağlı olanların ortaya koyduk-
ları eylemlerdir. 

Tarihe baktığımız zaman Moğol istilalarının arkasında sadece 
toplumları işgal etmek ve işgal ettikleri toplumlarda askeri bir za-
fer elde etmek niyeti yatmıyordu. Askeri zaferlerle birlikte esas ya-
pılmaya çalışılan şey, toplumları değiştirmek ve toplumların içinde 
olan anlayışları kendilerine benzeterek, kendi perspektiflerine uy-
durarak, kendilerine bağlı hale getirmektir. Bu istilalar sonucu şe-
hirler tarumar edildiği gibi bütün büyük kütüphaneler de yok edi-
liyordu. Büyük medeniyetimizin ve insanlığın büyük hazinelerini 
barındıran o kütüphanelerin tahrip edilip oradaki hakikatlerin yok 
edilmeye çalışıldığını, insanların günlük yaşamlarından kitaplarına 
kadar ellerinde biriktirdiği ne varsa hepsinin alınarak zorla değişti-
rilmeye çalışıldığını biliyoruz.

Aynı şekilde dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan 
Endülüs Emevileri de sadece askeri bir takım zorlamalar ile yıkıl-
mış değildir. Endülüs’ün biriktirdiği o kıymetli medeniyet hazine-
leri ve değerleri yok edilerek toplum önemli bir değişime tabi tutul-
maya çalışılmıştır. Endülüs işgal edilince orada nehirlerin günler 
boyunca mürekkep aktığını söylerler. Her ne kadar tarihçiler nehir-
lerin kan aktığını yazsa da Endülüs’te insan katliamından daha bü-
yük katliam kütüphanelerin ve el yazması eserlerin yok edilerek ne-
hirlerin mürekkep akmasıdır. 

Toplumlar zorla, tepeden inme bir şekilde değiştirilmeye çalı-
şılmıştır. Bizim yakın tarihimizde de benzer hadiseler yaşanmıştır. 
Farklı vesilelerle zoraki toplumsal değişim süreçlerini yaşamış bir 
milletiz. Osmanlı’nın son 150 yılına damgasını vuran, o zamandan 
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bugüne kadar devlet eliyle, devletin zoruyla ve sonraki dönemlerde 
de daha şiddetini artırmış zoraki bir modernleşme… Modernleşme 
projesi Türkiye toplumundaki en önemli toplumsal değişim projele-
rinden birisi olarak uygulanmıştır. Nerdeyse iki asrı bulan bu zoraki 
modernleşme meselesi toplum tarafından bugün dahi ciddi şekilde 
benimsenmemiş, özümsenmemiş ve toplum bu zoraki modernleşme 
meselesinde gereken katkıyı sunmamıştır. 

Dolayısıyla bir tarafta onlarca farklı örneğini bir çırpıda sayabi-
leceğimiz toplumların zorla değiştirilmesini öngören anlayışlar, bir 
tarafta da az evvel Mehmet GÜNEY beyefendinin ifade ettiği gibi 
‘din bu işleri fazla anlamaz, bu işlere fazla karışmasın’ yanlış anla-
yışı var. Hâlbuki nebevi hakikat, bütün toplumsal değişmeyi bir te-
mel başlık altında ele alır. “Bir toplum içinde olanı değiştirme-
dikçe Allah, bir toplumun halini asla değiştirmez.” Yani bizim 
inancımıza göre, bizim medeniyet birikimimize göre bütün büyük 
medeniyet şahikalarını oluşturduğumuz dönemlerde esas değişme-
nin gücü toplumun kendi varlığını değiştirme kuvveti ve kudretidir.

Toplum kendisini değiştirdikçe medeniyetin eserleri; mimari-
sinden günlük hayatına kadar, ekonomisinden ordusunun düzenine 
kadar değişim süreci yaşanmış ve bu değişim insanlığa çok faydalı 
bir şekilde yansımıştır. Bu zaviyeden meseleyi ele aldığımız zaman 
şunu görüyoruz: Birinci büyük değişim dalgası diyebileceğimiz Hz. 
Peygamber ile birlikte başlayan süreçte toplumlar bir hakikate da-
vet edildi. 

Dil, kültür, şehirleşme, teknoloji insanların değişimini etkiliyor; 
ancak şunu söylemeliyiz ki bütün bunların üzerinde değişimi sağlaya-
cak olan şey, düşünce çevresi dediğimiz paradigmadır. Bir paradigma 
düzgün bir şekilde ortaya konulursa o paradigma hem toplumun 
içerisinde olanı değiştirir hem de o toplumlar dünyayı değiştirecek 
adımlar atmaya muktedir olur. Bu anlamda bizim büyük medeniye-
timizin birinci büyük koşusu dediğimiz Hz. Resul ve ardından gelen 
Raşid Halifeler dönemindeki değişimin esas mahiyeti tam da bura-
dan kaynaklanıyor. Hz. Peygamberin geldiği dönemde edebiyatın-
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hâkim olan askeri, ekonomik ve siyasi oligarşisiyle çok güçlü bir top-
lum… Bizim putperest olarak bildiğimiz o toplum sanıldığının ak-
sine güçlü bir geleneğin içerisinden geliyordu. Neredeyse bizim bil-
diğimiz manada ibadetlerini yapıyor, namazlarını kılıyor, Kâbe’nin 
etrafında da kendilerince tavaf ediyorlardı ve Allah’a inanmıyor de-
ğillerdi. Allah’a da inanıyorlardı. Hz. Peygamber ile esas kavgaları 
Allah inancı üzerinden değildi. 

Hz. Peygamberin ortaya koyduğu nebevi hakikat ile bizim me-
deniyetimizin birinci devriyle cahiliyeyi ayıran fark, paradigma fark-
lılığıydı. Peygamber onlara diyordu ki: “Ey insanlar, siz hepiniz eşit-
siniz. Şu gördüğünüz kara derili Bilal ile bu Mekke’nin en saygını 
olan Ebu Cehil arasında hiçbir fark yoktur.” Onlar da Hz. Peygam-
ber’e: “Ya Muhammed, sen bizden ne istiyorsun. Şu kara derili zavallı 
köleler ile aynı dine inanmamızı mı istiyorsun?” Aslında sordukları 
soru aynı dine inanıp inanmamaları değil, toplumdaki herkesle eşit 
varsayılıp varsayılmamalarıydı. Eğer Peygamberimiz bundan vazge-
çerse değerli saydıkları her şeyi ona vermeyi vadediyorlardı. “Sana is-
tediğin her şeyi verelim. Mekke’nin en güzel kadınlarını, en büyük 
servetlerini… Gel, bizi yönet; ama bize sen şunlarla eşitsin deme.” 
Bütün bu vaatlere karşı bizim nebevi hakikat dediğimiz, dünyada 
büyük bir medeniyet halkası olarak yükselen o birinci halkanın yani 
Peygamberimizin verdiği cevap ise şöyleydi: “Hepiniz bir tarağın 
dişleri gibi birbirinize eşitsiniz.”

Birincisi buydu. Paradigmanın en temel halkası, en temel kaidesi 
eşitlikti. İkincisi ise adalet prensibiydi. Adalet, sadece insanların ka-
nun önünde ya da mahkemelerde eşitliği değil, bir toplumdaki en 
güçsüz olanın hakkını en güçlü olandan alabilme becerisiydi. Bu an-
lamda bu iki sütun üzerinden yükselen toplum arkasından üçüncü 
bir ilkeyi oluşturdu ki o da rızıkta insanların eşitliği prensibidir. Bu-
nun üzerinden büyük bir medeniyet kuruldu ve bu büyük medeni-
yet ondan sonra gelen Raşid Halifeler döneminde altın örneklerini 
ortaya koydu. Hz. Ali’nin Malik Bin Eşter’i vali olarak gönderirken 
ona yapmış olduğu nasihat fevkalade bir siyasetname olarak duruyor. 
Hz. Ali diyor ki: “Ey Malik! Gittiğin yerlerde insanlar ile kar-
şılaşacaksın, onları yöneteceksin. Bil ki insanlar iki sınıftır; ya 
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insanlıkta eşindir, ya da dinde kardeşindir.” Dünyadaki eşitsizliği, 
haksızlıkları bu iki meseleye inanan çok rahatlıkla çözer. Yaradılışta 
eşimiz… Hangi dinden, hangi diyanetten, hangi yaşam tarzından 
olursa olsun. Ya da dinde kardeşimiz… Yani Müslüman olduktan 
sonra mezhebinin, meşrebinin hiç önemi yoktur.

Bu mantık üzerinde, eşitlik, adalet ve rızkın insanlar için veril-
miş olan ilahi bağış olduğunu bilen bu anlayışla büyük bir medeni-
yet kuruldu. Ama ne yazık ki her büyük medeniyet İbn-i Haldun’un 
tezinde belirttiği gibi; doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Medeniyetlerin 
doğması, büyümesi, yaşlanması ve ölmesinde de bir tek kural işler. 
Ona da Sünnetullah denir. Sünnetullaha uygun yani Allah’ın top-
lumsal değişim yasalarına uygun olarak hareket eden toplumlar bü-
yürler, yükselirler. Ona uygun hareket etmeyenler de dağılır, par-
çalanır ve çökerler. İşte bu birinci koşumuzun hemen ardından ne 
yazık ki yine Peygamberimizin tabiriyle melikeadutlar devri geldi. 
Abbasîlerin ve Emevilerin bu temel değerlerden uzaklaşmış olan yö-
netimleri çerçevesinde maalesef İslam toplumları büyük bir dağınık-
lığın içerisine girdiler ve büyük bir medeniyet çöküşünü yaşadılar. 

Bu anlamda hem bugünde gördüğümüz mezhep, meşrep çatış-
maları üzerinden hem de saltanat, servet ve sulta üzerinden yeni bir 
düzen kurmaya çalıştılar. Saltanat, servet ve sulta üzerinden nebevi 
hakikatten uzaklaştıkça aslında hem iç çatışmalar hem de diğer top-
luluklar karşısında geriye gidiş başladı. Bunun sonucunda kaçınıl-
maz olarak çöküş geldi. 

Daha sonra züht hareketi diyebileceğimiz bir hareket Fergana 
Vadisi’ne doğru gitti ve orada nebevi hakikati tekrar kuşanan Fer-
gana Vadisi’nin Alperenleri Yusuf Ahmet HANİ’den Hoca Ahmet 
YESEVİ’ye, Cüneyt BAĞDADİ’ye kadar uzanan büyük bir gelenek 
oluştu. Bu büyük geleneğin mensupları yeniden büyük bir medeni-
yet hareketi olarak dünyaya yayılmaya başladılar. Geldikleri ilk coğ-
rafya Anadolu topraklarıydı. Bunun için Anadolu toprakları İslam 
medeniyetinin ikinci büyük koşusuna ev sahipliği yapmıştır. Bu coğ-
rafyada medeniyet olarak kökleşmemiz sanıldığının aksine kılıçların 
zoruyla değil irfan mektebinin öğretileriyle olmuştur. İrfan mektebi, 
öğretilerini sadece dergâhlar üzerinden yansıtmamış, toplumun her 
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alanına sirayet eden önemli meşaleler yakarak büyük bir medeniyet 
çırpınışını ortaya koymuştur.

Bu coğrafyada irfan medeniyeti, yani insanları yaradılışta eş ya 
da dinde kardeş olarak gören anlayış herkesi adaletle hükmedilmesi 
gereken insanlar olarak gören, herkesi insan olarak muhatap alan ve 
bu insanları adalet prensibi üzerinde bütünleştiren bir gelenek üret-
miştir. Bu gelenek özellikle Anadolu coğrafyasında çok büyük eserler 
ortaya koymuştur. Medeniyet dediğimiz şey sadece yollar, köprüler, 
medreseler, dergâhlar, mimari eserler ve toplumsal yapılar değildir. 
Bu saydıklarımız belki dışa yansıyan şeylerdir. Bu görünür unsur-
ların arkasında asıl olan paradigmadır. 10. asırdan itibaren yeniden 
paradigmaya sahip bir anlayış ortaya konulunca İslam dünyasında 
çok büyük bir gelişme görüyoruz. Bu coğrafyaya baktığımız zaman 
bu büyük irfan mektebinin çok büyük eserlerine şahit oluyoruz. 

İrfan; insanın kendisini, yaratılmışları, kâinatı ve yaratanı bilme 
eylemidir. İrfan sadece bir anlama değildir; irfan aynı zamanda bir 
eylemdir. İrfan büyük bir anlam üzerine oturan bir eylem olduğu 
için medeniyetimizin büyük eserlerini de ortaya çıkarmıştır. 

Dergâhlar insanların manevi derinlik kazandığı eline, beline, di-
line sahip ol prensibi ile zalimlerin dışında herkesin kapısından ho-
şamedi ile karşılandığı, içeriye huzur içerisinde oturtulduğu erkân 
mekânlarıdır. Bunlardan bir tanesinin şu an içindeyiz. Buranın her-
kese kapısı açıktır; ancak zalimlere kapalıdır. Bir yandan dergâhlar 
insanımızın ruh dünyasını zenginleştirirken diğer yandan medrese-
ler insanımızın ilmi zenginlik kazanmasını sağlar. 

Bizim medeniyetin mimarisi teşekkül ederken komşusunun güne-
şini kesmeyecek bir olgunluk, latiflik, nezaket ve nezahet içeresinde 
olmuştur. Böyle bir anlayış dünyanın hiçbir mimarlık fakültesinde 
okutulmaz. Komşunun güneşini kesersen o evi yapamazsın. İstan-
bul’da yaşıyoruz; yağ kapanı ve Unkapanı diye iki semtimiz var. Un-
kapanı duruyor; ancak az ilerisi yağ kapanı unutulmuş. Unkapanı ne 
demek? Bolluk zamanlarında devlet unu depoluyor ki eğer bir dar-
lık zamanı ortaya çıkarsa o zaman sahtekârlar ihtikâr yapıp, kara-
borsa üzerinden para kazanmasın. Bunun için unu orada depoluyor. 
O semtin adı da Unkapanı oluyor. Yağ kapanında yağ depolanıyor. 
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Dünyanın hiçbir iktisat fakültesinde böyle bir ders okutmuyorlar. 
Bu ancak bizim irfan mektebimizin iktisat fakültesinde okutulur. 
Her mahallede bir çeşme yapılıyor ve bu çeşmedeki su, çıktığı ilk 
yerdeki temizliğini koruyarak mahalleliye kadar getiriliyor. Bir çeş-
meyi bile çok ciddi bir şekilde planlayan, o suyu halka temiz bir şe-
kilde sunan bir hizmet anlayışı var.

Böyle büyük bir medeniyet anlayışı her tarafa sirayet etmiş, ha-
yatın her alanını kapsamış, her alanında var olmuş bir anlayış. Mek-
tepleri, medreseleri, caddeleri, camileri, dergâhları hepsiyle birlikte 
insanları bir arada, birlik ve dirlik içinde yaşatmış; bunu yaparken 
de sadece Müslümanlara değil bu topraklarda yaşayan gayrimüslim 
ahaliye dahi büyük bir hikmet ve irfanla yaklaşmıştır. Gayrimüs-
limler bu coğrafyada yaşayan bu büyük medeniyetin insanları ola-
rak kabul edilmiş, onların huzuru ve emniyeti garanti altına alın-
mıştır. Bütün gayrimüslimlere yaşam hakkı bakımından Müslüman 
çoğunlukla eşit haklar verilmiştir ve İslam topraklarında yaşayan 
gayrimüslimlere gâvur denilmemiştir. Gâvur, bu topraklarda yaşa-
yan gayrimüslimlere verilen ad değil, bu toprakları işgal etmek üzere 
gelen emperyalistlere verilen bir addır. 

Bu irfan geleneği hayatı anlamlandırırken insanı, kâinatı ve Rab-
bini bilme eylemi olarak olaya bakmış ve toplumun her alanını mo-
tif gibi işleyerek büyük bir medeniyet ortaya koymuştur. Böyle ol-
duğu için de çok rahat gelişmiş, çok rahat yayılmış, birçok ülkede 
çok rahat şekilde fütuhatın yapılmasına vesile olmuştur. 

Fergana Vadisi’nden feyz alan o büyük Alperenlerin eliyle Ana-
dolu’da büyük bir medeniyet kurulmuşsa bu irfan geleneği Anadolu 
topraklarından süzülerek Balkanlara, oradan Avrupa’ya, Gülbaba 
Türbesi’ne kadar giderken de aynı yolu izlemiştir. Gittiği her yerde 
insanlara bu mektebin nezaketini, zarafetini öğreterek gitmiş. Her 
yere işaret taşlarını kurarak, o toplumların içerisinde kendi gölge-
sini bırakarak yoluna devam etmiştir. Bugün bile hala o topluluk-
ların o büyük medeniyetten arta kalan cümleleri günlük lisanında 
kullanıyor olması bir tesadüften ibaret değildir. 

Örnek vermek gerekirse, Üsküp’te Müslümanların ve gayrimüs-
limlerin bütün farklı mezhep-meşrepleriyle yaşadıkları, o topraklarda 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 4

bugün bile günlük lisanda “komşu kapıcık” olarak kullanılan Türkçe 
bir tabir vardır. Bunu her anlattığımda keyif aldığım için tekrar an-
latıyorum; aynı caddede yaşayan Sünni bir Müslüman, Bektaşi bir 
Müslüman, bir Ortodoks, bir Katolik… Bunlar birbirlerinin evine 
giderken dış kapılarından kapıyı çalarak girmiyorlar. Birbirlerinin 
bahçesini bağlayan nispeten küçük, eğilerek girdikleri o komşu ka-
pıcıkları tıklatarak giriyorlar. Hala bugün bile ayakta kalan o eski 
binalarda insanlar komşularına kapıyı tıklayarak giriyorlar. Farklı 
mezhepteler, farklı dinlerdeler, farklı inançlara sahipler; ama aynı 
mahalleyi, aynı coğrafyayı paylaşabiliyorlar. Birbirlerine emniyet 
içerisinde kapılarını açabilecek kadar yakın yaşadıklarını görüyo-
ruz. Bunu da şunu ifade etmek için söylüyorum: Değerli kardeşle-
rim! Bu büyük medeniyet uzunca bir süredir başka bir medeniyetin 
kültürel istilası altındadır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu salonda 
bulunanlara bunları anlatacak değilim.

Zoraki bir modernleşme ile değerlerimizden uzaklaştırılmaya ça-
lışıldık. Kendi değerlerimiz değiştirilerek, başka medeniyetlerin de-
ğerleri ile bu ülkenin yeniden bir büyük ülke haline geleceğine ina-
nan görüşler ortaya çıktı. Bu yolda yapılan uygulamalar sonucunda 
görüldü ki, her ağaç kendi gövdesi üstünde yükselir. Hiçbir ülke-
nin, hiçbir milletin başka bir medeniyetin kökleri üstünde yüksel-
mesi mümkün değildir. Bunu söylerken medeniyetlerin birbirleriyle 
etkileşim içerisinde olmadığını söylemiyorum. Tam tersine tarih bo-
yunca her medeniyet başka medeniyetlerle etkileşim halinde olmuş-
tur. Komşu kapıcığında ifade ettiğim gibi… Dolayısıyla tabi ki başka 
medeniyetlerin etkisini göreceğiz; ama hiçbir medeniyet kendi kök-
leri dışında başka bir kök üstünde yükselmez. 

Şimdi uzunca süre devam eden bir büyük dağınıklıktan sonra 
belki iki yüz sene, belki de beş yüz sene sonra düze çıkabilirsiniz. 
İslam topluluklarının içe kapanması ve dağılması, süreci İslam me-
deniyetinin hız kesme ve geriye gitme sürecini tarihsel süreç içeri-
sinde görebilirsiniz. Şimdi dünyada yeni bir sese ihtiyaç var. Yeni bir 
medeniyete ihtiyaç var. Yeniden adaleti, yeniden hakkaniyeti, yeni-
den insanlığı, insafı, barışı, kendi temel paradigmasını vazgeçilmez 
olarak gören ve bunların üzerinde dünyayı yeniden tanımlayan bir 
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medeniyete ihtiyaç var. İrfan geleneğinin bize öğretmiş olduğu bu 
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olanlardanım. 

Birinci koşumuz, Hz. Resul ve Raşid Halifeler dönemiydi. İkinci 
büyük koşumuz, Fergana Vadisi’nden gelen Alperenlerin temelini 
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Yine irfanın en önemli özelliklerinden biri de meseleyi sadece ki-
taplarda bırakmamaktır. Onu harekete, pratiğe, günlük eyleme çe-
virmektir. Bunu da yine hepinizin bildiği temel bir prensiple açık-
lamak gerekirse, insanların en hayırlısı insanların en bilgili olanı 
değildir. “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.” 
Bu anlamda fayda, insanların hayatını kolaylaştırmak, insanların 
yeryüzünde insan olarak yaşamalarını sağlayacak imkânları hazır-
lamakla mümkündür. Bu çerçevede Allah’ın izniyle büyük bir ge-
leneğe sahibiz. Yine Mahmut Hoca çok güzel bir örnekle başladı. 
Dedi ki: “Kartallar uçarak gider, yılanlar sürünerek.” Evet, bu 
memlekette çok süründüğümüz doğrudur. İslam coğrafyasında çok 
süründük. Birileri hala istiyor ki sürünelim. Birileri hala günlük iş-
lerle oynaşta olmamızı istiyor. Birileri hala bu büyük medeniyetin 
dünyanın bu kadar irfandan yoksun olduğu bir zamanda yeniden 
söz söyleme becerisi elde etmesini istemiyor. Onun için İslam dün-
yasının içeresinde ve üzerinde bir sürü oyunların oynandığını gö-
rüyoruz. Bunları konuşmayacağım. Biz başkaları bizim üzerimizde 
şunları şunları yapıyorlar diye ağlama makamı değiliz. Başkaları ne 
yaparsa yapsın bize hem tarih, hem millet ve hem de öte dünyada 
Allah, ‘siz ne yapıyordunuz’ diye soracak. 

Geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda daha büyük imkânlarımız 
var çok şükür. Millet aklı ile devlet aklı bütünleşmeye başladı. He-
nüz tam manasıyla bütünleşti demiyorum; ama bütünleşmeye baş-
ladı. Okullarımız, araştırma merkezlerimiz dünyayla mücadele edebi-
lecek teknik kapasiteye ulaşıyor. Her gün gelişiyoruz. Çocuklarımızın, 
gençlerimizin ufukları gelişiyor. İşte bütün bunları büyük medeni-
yetimizin potasında eritecek ve yeniden 21. yy dünyasında en güçlü 
sözü, en güçlü eylemi ortaya koyacağız. 

Allah bu çerçevede yapılan çalışmaların önünü açsın. Bu çalış-
maları yapan arkadaşlarımıza güç ve kuvvet versin. Emeği geçen ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu sempozyumun top-
lumsal değişim anlamında çok önemli sonuçları ortaya çıkacaktır. 
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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DİNDAR ORTA SINIFTA TÜKETİM KÜLTÜRÜ: 
BİR DÖNÜŞÜMÜN HİKÂYESİ

Doç. Dr. Abdullah Özbolat

Giriş

Türkiye’de seksenli yıllar bir dönüm noktasıdır. 80’li yıllarda başla-
yan küreselleşme, serbest piyasa ekonomisi ve Anavatan Partisi’nin 
dışa dönük politikalarıyla başlayan süreç, 2002 yılı Adalet ve Kal-
kınma Partisi iktidarıyla birlikte hız kazanmış, Türkiye’nin son yir-
mi-otuz yıllık dönemi İslami kesimin köklü ve çelişkili bir dönüşüm 
sürecine sahne olmuştur. Bu dönemde, bir taraftan serbest piyasa 
ekonomisine dayalı politikaların etkisiyle, kapitalist sistem, İslâmi 
kesimde meşrulaştırılmaya başlanmış, diğer taraftan İslâmi kesim, 
artan ekonomik gücüyle kamusal alanda görünür olmaya başlamış-
tır. İslâmi ekonomi, İslâmi tüketim, İslâmi sermaye, İslami moda, 
İslami tatil gibi birçok tanımlama ile gündeme gelen konular, 1980 
sonrası sürecin çift yönlü yansımaları olarak okunabilir. Bu süreçte 
İslami kesimin söylemlerinin değiştiği görülmekte, bu söylem deği-
şimini Müslümanların modern dünyada konumlanma talebi olarak 
yorumlamak mümkündür. İslam ve kapitalizm, dindarlık ve moder-
nlik gerek ontolojik gerek epistemolojik öncelikleri açısından farklı 
toplumsal sistemler olduğu için, dindar kimlik ve Batı modernliği 
arasında gözlenen paradoksal ilişkide, dindar bireyler, modernliği söy-
lem düzeyinde sürekli olarak eleştirmekte, ama bireysel davranış ve 
toplumsal pratik düzeyinde ikisi arasındaki etkileşim her geçen gün 
daha da derinleşmekte ve karmaşıklaşan bir görüntü vermektedir.
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Bu çalışma, nitel yaklaşıma dayalı saha çalışmasından elde edi-
len verilerle, derinlemesine görüşmelere ve odak grup görüşmelerine 
dayanarak, Adana örneğinden dindar orta sınıfta tüketim kültürü 
sürecini araştırmaya çalışmaktadır. Bu çalışma, dindar orta sınıfın, 
tüketim kültürü ve yaşam tarzlarıyla ilişkilerini nasıl kurduğunu, 
dinsel inanç ve pratiklerle gündelik yaşam arasındaki çelişki ve ge-
rilimlerin dindar bireyler tarafından nasıl uzlaştırıldığını analiz et-
meye çalışmaktadır.

Dindarlık açısından belirttiğimiz sürecin, görünmeyen dine doğru 
mu, dindarlığın görünürlük kazandığı bir sürece doğru mu gerçekleş-
tiği saha çalışmasına dayanarak ortaya konmaya çalışılacaktır. Bilin-
diği gibi, sekülerleşme tezi ile bağlantılı olarak dinin görünürlüğünü 
kaybetmesi, güçlenen bireysel dindarlıkla Luckmann’ın (2003) ileri 
sürdüğü gibi “görünmeyen din”e yönelimi ortaya çıkarırken, İslâmi 
duyarlılığa sahip insanların yaşamın her alanında kimlikleriyle var 
olduklarını göstermeleriyle dindarlığın görünürlük kazanması ger-
çekleşmektedir. Çalışmada “sekülerleşme” ve “İslâmileşme” olarak 
tüketim kültürü bağlamındaki bu çift yönlü süreç analiz edilebildiği 
ölçüde, çalışmanın ana yaklaşımı ele alınmış olacaktır.

Bu çalışma, tüketimin “sınıfsal” boyutuna odaklanmakta, tü-
ketimin sınıfsal temelinde “habitus”tan hareket etmektedir. Bilin-
diği gibi Pierre Bourdieu’nun (Bourdieu, 2006: 150-152; Bourdieu; 
Wacquant, 2012: 27) yaşam biçimlerine dayalı “habitus” kavram-
sallaştırması, tüketim kültürünü sınıfsal temelde analiz etmek için 
anahtar kavramlardan birisidir. Habitus, sınıfsal bir konsepttir ve 
“içselleştirilmiş eğilimler” olarak çevrilebilir. 

İslam, şehirli orta sınıf dini olarak görüldüğünde orta sınıfın, 
bize tarihsel ve kültürel olarak uzak bir konu olmadığı sonucuna va-
rılır. Kurt (2010), Weber’in İslam için “bedevi savaşçıların dini” ta-
nımlamasını eleştirdiği makalesinde, ilk Müslümanların sosyo-eko-
nomik konumları incelendiğinde İslam’ın sosyal sınıf-tabakalaşma 
ve din ilişkisinin bir örneğini oluşturduğunu, liderliğinin ve çekir-
dek kadrosunun bedevilerden değil, Mekke’nin orta ölçekli ticaret 
elitinden gelmiş olduğu gerçeğini ileri sürmektedir.

Bu çalışmanın ayırıcı yönlerinden birisi, MÜSİAD benzeri örnek-
lerde İslâmi burjuvazi vs. çalışıldığından, üst ve alt sınıflardan ayrı 
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bir biçimde tüketimin sınıfsal temellerine yönelik analiz için “orta 
sınıf”ın temel alınmasıdır. Orta sınıfla ilgili olarak bir parantez aç-
mak gerekirse, orta sınıf teriminde temel ayırım, orta sınıfların el 
emeği ile çalışmamasıdır. Bilindiği gibi, orta sınıflardaki ayrımlar-
dan biri, “eski”, mülk sahibi, küçük burjuvazi ve “yeni”, mülksüz, 
“beyaz yakalı” orta sınıflar arasında yapılan ayrımdır. Batı toplum-
larının çoğunluğunu kapsayan orta sınıf, istikrarın garantisi ve de-
mokrasinin temeli ilân edilmiştir. Toplum yapılarında orta sınıfla-
rın güçlü olması, toplumların güçlü olmasıyla ilişkilendirilmektedir. 
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yaşam tarzları ve dini pratiklerde de kendisini göstermekte, dindar 
orta sınıfın tüketim kültürüne göre konumu, tüketim kültürü sü-
recinde yeni tavır alışlar ve tüketim karşısında geliştirilen söylemler 
yorumlanmaya çalışılmaktadır. Saha çalışmasında dindar orta sı-
nıfta tüketim kültürünü analiz etmede “olgudan hareket edilerek”, 
Haddorff ’un (2000) din ve piyasa ilişkisi için önerdiği, üçlü kavram-
sallaştırma ile benzerlik yakalanmıştır. İlki, “din ve piyasa tezattır”, 
ikincisi, “piyasa, dini metalaştırır” ve üçüncüsü, piyasa ve din, çift 
yönlü olarak hareket eder, birbirini dönüştürür, ortaya muğlak bir 
durum çıkar. Haddorff ’tan hareketle, din ve tüketim arasında 1) 
tepkisel, 2) mesafeli (çelişkili), 3) meşrulaştırmacı olmak üzere üçlü 
bir kavramsallaştırmaya gidilmiştir. 

1) TEPKİSEL YAKLAŞIM: 

Dindar orta sınıftan bireylerle yaptığımız görüşmelerde tüketim 
odaklı yaşam tarzlarının olumsuzlanması tavrı tespit edilmektedir. 
Bu örneklerden birisi, büfe işleten Metin Bey’dir. Eşinin yaptığı kredi 
kartı harcamalarından şikâyet etmektedir.

“Kazanıyoruz... Şıklık ve kalite bizim de hakkımız değil mi 
diyerek bu durum açıklanabilir mi? Allah’ın verdiği zengin-
liği göstermek için israf mı etmeliyiz?” (Büfeci, 29, E, Li-
sans mez.)
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Dindar orta sınıfın, tüketim kültürüne yönelik tavır alışlarına 
örneklerden bir diğeri, Muhasebeci Celal Bey, tüketim kültürüne 
karşı durmaya çalışan bir duyarlılığı şöyle ifade ediyor:

“İçerden bakan biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, Müs-
lümanların durumuna baktığımda karamsarlıktan başka bir 
tablo görünmüyor. Birçok dini değer ve sembollerin içi bo-
şaltılmış ve manası yitirilmiş durumda. (Muhasebeci, 40, 
E, Lisans mez.)

Eleştirel bir biçimde, bu tavırda tüketim kültürüne karşı dinin 
ve dini değerlerin içinin boşaltıldığı üzerinden kötümser bir söylem 
geliştirilmektedir. Bu yaklaşım, Vali Nasr’ın (2012: 217), Müslüman 
toplumların birçoğundaki çatışma hattının İslam ile sekülerizm ara-
sında değil, fakat daha çok, İslam’ın farklı kavranışları arasında ol-
duğu tespitini akıllara getirmektedir.

2) MESAFELİ YAKLAŞIM: DİNDAR MÜSLÜMANIN 
PİYASAYLA İMTİHANI

Dindar bireyler, tüketim kültürünün, dini “metalaştırdığı” düşünce-
siyle mesafeli bir tavır takınmakta, endişelerini belirtmektedir. Me-
talaşma endişesinin arka planında, dindar bireylerin, dini olanı ve 
dünyevi olanı dengeleme düşüncesi bulunmaktadır.

Bu örneklerden biri, sınıf öğretmeni Kadriye Hanım’dır. Gerçek-
leştirdiğimiz uzun mülakatta Müslümanın ümitvar olması gerekti-
ğini de vurgulamakla birlikte, ekonomik alanda, toplumsal alanda 
dindarların öncesine oranla durumlarının iyileşmesiyle birlikte hızlı 
değişimin İslâmi kesimde savrulmalara yol açtığını, aile, toplum, eği-
tim ve kitle iletişim araçları üzerinden örneklemektedir. 

Öğretim görevlisi Gözde Hanım, dindarlığı ile tüketim kültürü 
arasında çelişkili durumunu şöyle ifade ediyor: 

“Toplumsal değişim ekseninde; değişim yaşayan dindar bi-
reylerden biri olarak, dindarlık ile modern yaşamın imkan-
ları arasında sıkışıp kaldığımı düşünüyorum” (Akademisyen/
Öğretim görevlisi, 40, K, Y. Lisans mez.)
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Gözde Hanım, dini hassasiyetleri ile ihtiyaçları arasında gerilim-
ler yaşayan biri olarak karşımıza çıkıyor. Gözde Hanım’ın gerilimleri 
tek boyutlu da değil. Ev almak için banka kredisi konusunda tered-
dütleri olmakla birlikte, alışveriş tutkusundan da vazgeçememekte…

Tüketim ve Din isimli çalışmasında, toplumumuzun tüketim kül-
türü bağlamında çelişkili bir durum yaşadığını belirten Demirezen’e 
(2011: 41) göre toplum; bir taraftan erdem, sabır, tevazu, sosyal da-
yanışmaya vurgu yapan İslam kültürü, diğer taraftan bireyi ve bire-
yin hazzını, isteklerini temel alan, kendini düşünerek anı yaşamayı 
telkin eden tüketim kültürü arasında iki farklı dünya tasavvurunun 
etkisinde kalarak tutarsız davranışlar sergilemektedir.

3) MEŞRULAŞTIRMACI YAKLAŞIM

Saha çalışmasında derinlemesine görüşme ve odak grup görüşmesi 
yaptığımız dindar orta sınıf bireylerin çoğunluğu, tüketim kültürünü 
dindarlıkla birlikte değerlendirmekte, din ve tüketimin bir arada ve 
uyumla var olabileceğini belirterek bir sentez söylemi geliştirmekte-
dir. Dindar habitusun bu söylemi, dinin piyasayla, İslam’ın kapita-
lizmle, dinselin seküler olanla bir arada bulunabileceği yönündeki 
yaklaşımlar, “meşrulaştırma” olarak kavramsallaştırılmıştır. Oku-
muş’un (2005: 20-21) çalışmalarında sıkça ele aldığı meşrulaştırma 
süreçleri, toplumun verili yapısını koruyup sürdürmek için gerekli 
aygıt, süreç ve yöntemler olarak ifade edilebilmekte, makro boyutta 
sosyal düzenin, sosyal olarak nesnelleşen bilgiyle açıklanma ve haklı 
kılınmasını temin etmektedir. 

Tüketim kültürünün meşrulaştırılması, altı boyutta kavramsal-
laştırılmıştır. Kavramsallaştırılan boyutlar; a) “kapitalizmi yeniden 
yorumlamak gerekir”, b) “statü sahibi olmamız hayatımıza yansı-
malıdır”, c) “sosyal çevre baskısı var, ortama uyum göstermemiz ge-
rekir”, d) “helalinden kazanır, istediğim gibi harcarım”, e) “Müslü-
man her şeyin en güzeline layıktır”, f) “Müslüman, konumu gereği 
örnek olmalıdır” şeklinde sıralanmıştır. 

Dindar orta sınıfta tüketimi meşrulaştırma temelinde kavram-
sallaştırma biçimlerini dini değerlerin tüketim kültürü bağlamında 
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yeniden yorumlanması olarak görmek de mümkündür. Dindar orta 
sınıfın tüketimi yaşam tarzlarında sergilemesi, dindar bireylerin kim-
lik anlayışlarını, kendilerini nasıl konumlandırdıklarını göstermek-
tedir. Tüketime meşruluk arayışında olan örneklerden birisi olarak 
Diş Hekimi Hale Hanım gösterilebilir:

“Giyim kuşama para harcarım, üzerinde düşünmeden. Bazı 
markaları özellikle takip ederim. Çanta da alırım ama ayak-
kabıya bütün paramı verebilirim. Altmış çift ayakkabım var. 
İsraf mı bu kadar ayakkabı? Bence değil… İsraf, bana göre 
savurganlıktır, kullanmadan atmaktır. Ben atmıyorum ki, 
özenle saklıyorum” (Diş hekimi, 40, Kadın, Lisans mez.)

Hale Hanım’ın tüketime meşruluk arayışı, meşrulaştırma mekâ-
nizmasının dinamik yapısını da göstermektedir. Dindar camianın 
dini referanslarla kapitalizmi meşrulaştırma yönelimleri bağlamında 
Arif Ersoy’un “Herkes, harıl harıl kapitalizme uygun ayet arıyor” 
(Can, 1997:64) şeklindeki sözü meşrulaştırmaya zemin teşkil ede-
cek, kristalize bir ifade olarak öne çıkmaktadır.

3a) “KAPİTALİZMİ YENİDEN YORUMLAMAK GEREKİR” 

Dindar habitus, ekonomik bir sistem olarak kapitalizmin tek bir mo-
delinin olmadığından hareketle, kapitalizmin, Batı toplumlarındaki 
model dışında yorumlanabileceğini düşünmektedir. Bu yaklaşım, İs-
lam ve kapitalizm kategorilerinin içerdiği anlam, çelişki ve bağlama 
göre kültürel kodları yeniden değerlendirmeyi gerektirmektedir. 

Biyokimya uzmanı Alper Bey, İslam ve kapitalizm arasında bir 
uyumsuzluk olmadığı gibi, Müslümanların modern dünya ile bü-
tünleşmelerinin gerekliliğini belirtiyor.

“Müslüman göz önünde olurken ekonomik durumu da iyi 
olmalı. Fakirlik ile nereye kadar. İmam-ı Azam vb. büyük 
âlimler, hep zengin insanların arasından çıkmıyor mu? Ör-
nek olmak, örnek alınmak, statü ve prestij sahibi olmakla il-
gili… Bunun da yolu, modern dünya ile bütünleşmekten ge-
çiyor.” (Biyokimya Uzmanı, 43, E, Lisans mez.)
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Dindar orta sınıf, tüketim kültürü bağlamında kapitalizmi bir 
korku ve asimilasyon aracı olarak algılamak yerine, biçimlendirile-
bilen, geliştirilebilen ve dönüştürülebilen bir olgu olarak görmekte-
dir. Seyahat işletmesinde yöneticilik yapan Ayhan Bey, İslam ve ka-
pitalizm konusuna şöyle yaklaşıyor:

“Kapitalizmi kötüleyerek bir yere varmak mümkün görün-
müyor bence. İnsana yaraşır bir hayat sürdüğümüzde kapi-
talist mi oluruz? Bir taraftan rahat imkânlara kavuşmak için 
çabalıyoruz, öbür taraftan dünyada iyi yaşam sürmek Müs-
lümana yakışmaz diyoruz. Ne yapacağımız ve nerede dura-
cağımız konusunda kafamız karışık, ancak Müslümanların 
zihinlerinin fakirliğe özendirildiği muhakkak.” (İşletme Mü-
dürü, 44, E, Lisans mez.)

İşletme, sosyoloji ve ilahiyat mezunu olan Ayhan Bey, İslam ve 
kapitalizm konusunda ezber bozan yaklaşımlar sergilemiştir. Özel-
likle “Müslümanların zihinlerinin fakirliğe özendirilmesi” tanımla-
ması, üzerinde durulmayı hak etmektedir. 

3b) “STATÜ SAHİBİ OLMAMIZ HAYATIMIZA YANSIMALIDIR”

Dindar orta sınıf, tüketim odaklı boş zaman faaliyetleri; gezi, eğ-
lenme, alış veriş merkezlerine gitmeyi, statü sahibi olmakla ilişki-
lendirmektedir. Bu örneklerden Tekniker Raşit Bey, ait olduğu sı-
nıfsal çevrede kendi habitusunu oluşturmakta ve habitusuna uygun 
bir söylem geliştirmektedir. 

“Alışveriş için alışveriş merkezlerine gidiyoruz çoğunlukla. 
AVM’leri tercih etmemizde çeşitli ürünleri bir arada bulma 
imkânı, kredi kartına taksit seçenekleri de etkili elbette. İn-
san statü sahibi olup, gelir düzeyi arttıkça daha seçici oluyor 
kalite ve marka konusunda.” (Tekniker, 39, E, Lisans mez.)

Alışveriş merkezleri ile ilgili olarak, Mayıs 2014 itibarıyla Türki-
ye’nin 57 şehrinde toplam 329 AVM bulunurken, 24 şehirde AVM 
bulunmuyor. 97 AVM ile Türkiye’nin açık ara lideri olan İstanbul, 
Avrupa’nın önde gelen kentlerini de geride bırakıyor. Alışveriş Mer-
kezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin verilerine göre, Londra’da 42, 
Berlin ve Roma’da 43, Barcelona’da 45, Paris’te sadece 15 AVM 
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bulunuyor (http://ekonomi.haberturk.com/is-yasam/haber/951333-is-
tanbulun-tek-rakibi-madrid (erişim tarihi: 26.05.2014). Benzer bir bi-
çimde, kredi kartları ile ilgili olarak da istatistik paylaşmak gerekirse, 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Mayıs 2014 iti-
bariyle Türkiye’de 101,1 milyon adet banka kartı, 57,3 milyon adet 
de kredi kartı olmak üzere toplamda 158,4 milyon adet kart bulun-
maktadır. Bu sayıdan anlaşılıyor ki, Türkiye nüfusunun 75 milyon 
civarı olduğu düşünüldüğünde, kişi başına ortalama iki kart düş-
mektedir. İnternet üzerinden alışveriş de hızla artmaktadır. İnternet-
ten alışveriş 2009’da 9,1 milyar iken 2013’te 34,6 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2009’dan 2013’e 4 yılda 4 kat artış görülmektedir. 
http://www.bkm.com.tr/istatistik/pos_atm_ kart_sayisi. asp (Erişim 
tarihi: 17.07.2013).

Psikiyatrist Nermin Hanım, statü sahibi olarak tüketim kültürü 
sürecini şöyle değerlendiriyor:

“Eşimin ve benim ayrı ayrı arabamız var. Çok şükür. Araba, 
ihtiyaç oldu günümüzde. İki araba yerine tek arabayla da idare 
edilebilir, arabanın birisinin aylık masrafıyla yardım da ya-
pılabilir, burs da verilebilir. Tabii yardım da yapıyoruz ama 
söylemek istediğim daha fazlası yapılabilir o durumda. Ben 
dindar kimliğimden ödün vermeden değişen yaşama uyum 
sağlamaya çalışıyorum.” (Psikiyatrist, 38, K, Y. Lisans mez.)

Tüketim kültürüne yönelik meşruiyet kodları bireysel farklı-
lıklar gösterse de, genel olarak maddi durum iyileştikçe lüks tü-
ketimin de “ihtiyaç” çerçevesinde değerlendirildiği görülmektedir. 
Dindar orta sınıf bireyler, içsel çelişkiler yaşadığı için içinde bulun-
dukları durumu açıklayacak meşruiyet kodları aramaktadır. Ger ve 
Belk (1999) tarafından benzer bir biçimde, Fransa, Romanya, ABD 
ve Türkiye örneklerinde ve Belk ve diğerlerinin ABD, Danimarka ve 
Türkiye örneklerinde gerçekleştirdikleri çalışmada da benzer bir so-
nuçla (2003: 345) tüketiciler birbiriyle çelişen önceliklerinin varlığı 
durumunda suçluluk duygusundan kaçınmak ve sosyal kabul göre-
bilmek için davranışlarını meşrulaştırmaya, tüketim davranışların-
dan kendilerinin veya çevrelerinin olumsuz etkileneceğinden kaygı-
landıklarında bunu “başkalarıyla paylaşma”, “gösteriş aracı olarak 
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bulunuyor (http://ekonomi.haberturk.com/is-yasam/haber/951333-is-
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dan kendilerinin veya çevrelerinin olumsuz etkileneceğinden kaygı-
landıklarında bunu “başkalarıyla paylaşma”, “gösteriş aracı olarak 
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kullanmama” veya “hayır işleme” gibi tüketime karşıt nitelikteki 
davranışlarla dengelemeye çalışmaktadır.

3c) “SOSYAL ÇEVRE BASKISI VAR, ORTAMA UYUM 
GÖSTERMEMİZ GEREKİR”

Sosyal çevre, tüketime yöneltme konusunda tüketiciler üzerinde et-
kili olmakta, tüketiciler de sosyal çevre üzerinden tüketimi meşru-
laştıracak açıklama biçimleri geliştirmektedir. Bu örneklerden Diş 
Hekimi Hale Hanım, ev tercihinde sosyal çevrenin kendisi üzerinde 
fazlasıyla etkili olduğunu belirtiyor. 

“Yeni bir ev aldık, büyüklüğü 240 metrekare. Maddi duru-
mun iyi vs. diyerek çevrem sonunda beni etkisi altına aldı. 
Başkalarını eleştiriyordum ama israfa kaçacak boyutta bir ev 
almamı, “dünyada mekân, ahirette iman” diyerek meşrulaş-
tırıyorum.” (Diş hekimi, 40, K, Lisans mez.)

Hale Hanım örneği, dindar orta sınıfta yaşam standartlarının 
yükselmesi, gelir düzeyinin artması ve hayattan beklentilerin artması 
sonucunu doğurduğu gibi, orta sınıfta iyi yaşama arzusunu daha da 
belirginleştirmektedir. 

3d) “HELALİNDEN KAZANIR, İSTEDİĞİM GİBİ 
HARCARIM” 

Dindar habitusun söylemlerinde, tüketimi meşrulaştırmada öne çı-
kan temalardan birisi de, helal kazanç vurgusudur. Bu örneklerden 
birisi, Kimya Mühendisi İshak Bey’in yaklaşımına yansımaktadır:

“Hak ederek kazanıyorsam istediğim yere harcayabilmeliyim 
değil mi? Dindar olmak mı suç? Hazımsızlık niye, anlamak 
güç.” (Kimya mühendisi, 35, E, Lisans mez.) 

Kapitalist üretim ve tüketim kalıplarıyla ilişkili olan Türki-
ye’deki İslâmi hareketlilik de sonradan yükselen bütün toplumsal 
gruplar gibi, giyim kuşamdan lüks araba, mobilya, ev içi aksesuar, 
tatil ve eğlenceye varıncaya kadar, modernliğin tüketime dayalı bir-
çok nimetinden diğer kesimlerden daha fazla istifade etmek ister 
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görünmektedir. Doktor Ümit Bey, helalinden kazanıp, istediği gibi 
harcamayı şöyle değerlendirmektedir: 

“İşçi emeklisi bir babanın yedi çocuğundan en küçüğüyüm. 
Yıllarca azmettim, gece gündüz çalıştım, daha iyi koşullarda 
yaşayabilmek için. Başkalarında gördüğüm, özendiğim ha-
yata kavuştum şimdi. Marka da giyebilirim, kendi tarzımı 
da oluşturabilirim. Dindar insan, mütevâzi yaşamalı belki 
ama bugünler için çok bekledim. Alın terimle kazanıyorum, 
istediğim gibi de harcıyorum.” (Doktor, 30, E, Lisans mez.)

Doktor Ümit Bey, hak edilmiş bir toplumsal konumun kendi-
sine özerk bir alan açtığını düşünmekte, ortanın altından orta sı-
nıfa geçişiyle birlikte sınıfsal temelde tüketimi meşrulaştırmaktadır. 
Bu örnekte, dindarlığın temsil ettiği hayat tarzları, inançlar, toplum-
sal kabuller ve amaçlar arasındaki sınırlar da bulanıklaşmaktadır. 

3e) “MÜSLÜMAN HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKTIR”

Dindar Müslümanın her şeyin en güzeline layık olduğunu, İslâmi 
kesimin tatil yapması üzerinden örnekleyen -dershanede çalışan- Vol-
kan Bey, şöyle değerlendiriyor:

“Müslüman tatil yapmalıdır; tatile karşı çıkmanın mâkul bir 
açıklaması yok bence. Dindar insan, tatile gittiğinde çevresi 
tarafından niye ayıplanıyor ki? Hem tatil yapmak, niye ka-
pitalizmle özdeş görülüyor ki? Dindarların dinlenmeye ihti-
yacı yok mu? (Öğretmen, 41, K, Lisans mez.)

Rehber öğretmen olarak çalışan Volkan Bey, “İslâmi tatil” ola-
rak nitelenen ve dindarlar arasında tartışma yarattığı gibi seküler 
kesimin de dindarları eleştirdiği tatil tercihini “hak” olarak değer-
lendirmekte, tatili, yeni yerler görme ve kültürel anlamda katkı sağ-
layıcı bir bakış açısıyla yorumlamaktadır.

İslami tatille ilgili bir parantez açacak olursak, İslâmi duyarlılık-
lar ve tatilin bir araya getirilmesi, İslâmi kesimin ve seküler kesimin 
bakış açılarındaki farklılığı ortaya çıkaran alanlardan birisidir. İs-
lâmi tatili, seküler bireyler, “tatilin İslamileşmesi” olarak yorumlar-
ken, eleştirel yaklaşan dindar bireyler, İslâmi kesimin tatil yapmasını, 
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“İslam’ın tatile çıkarılması” olarak yorumlamaktadır. Mücahit Bilici 
(2000: 235-236), İslami tatilin birbirine bağlı iki sonuç doğurdu-
ğunu ileri sürüyor: İlki, dindar bireyler, farklı kamusallıklar arasın-
daki ilişki/rekabet çerçevesinde İslam’ı merkeze taşımaktadır. İkin-
cisi, dindar kesimin dindar olmayan çevrelere karşı birlikte hareket 
ederek temin ettiği kenetlenme, farklılıkları gizlemekte iken, İslami 
tatil, sınıfsal ayrışmaları belirginleştirmektedir. 

Sağlık memuru Nevin Hanım’a göre dindarların en güzelini hak 
ettikleri düşüncesi, dindarların görünür olması, kamusal alana dâ-
hil olmalarıyla birlikte düşünülmelidir. Nevin Hanım, süreci şöyle 
yorumluyor:

“Eskiden örtünmenin altında gizlenme düşüncesi vardı, bu-
gün örtünmenin arka planında görünür olma, fark edilme 
düşüncesi var. Bugün, örtü; eğitimli, kültürlü kadının ta-
mamlayıcısı anlamına geliyor. Benim gibi insanların amacı, 
modern toplumda inançlı bireyler olarak yerimizi almaktır” 
(Sağlık memuru, 29, K, Lisans mez.) 

Akgül (2000: 178-179) toplumdaki gelişme ve değişime göre 
“kadın ve kıyafet” alanında yaşanan uyum çabasını, kültürün sert 
unsurlarını yeniden şehirli, kültürlü kadın tipi olarak değiştirmeye 
başlaması olarak görmektedir. Akgül’e göre, geçmiş toplum yapı-
mız, kadınlarımızın tesettür biçimini üretmiş iken bugün ise, eği-
timli, bilgili, kültürlü, şehirli yeni kültürümüz de tesettürü, moda 
ve tüketim kalıplarını da içine alarak yeni ve kendine özgü bir bi-
çimde üretmektedir. 

3f) “MÜSLÜMAN, KONUMU GEREĞİ ÖRNEK OLMALIDIR”

Öğretim üyesi Feyzi Bey, Müslümanın konumu gereği örnek olma-
sına şöyle yaklaşmaktadır:

“Toplumda Müslümanlar, önemsiz, değersiz insanlar olarak 
görülmeye, dışlanmaya devam mı etsin? Müslümanlar fakir, 
muhtaç, zavallı mı olsunlar? Ötelenen Müslüman nasıl ön-
derlik edebilir? Ayrıca zenginler olmazsa zekâtı kim verecek 
sorusunu cevaplayamıyoruz. (Akademisyen/Öğretim Üyesi, 
42, E, Doktora mez.) 
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Bu yaklaşıma göre, dindarların dini hayatı, insanları cezbedecek 
hale getirerek tüketim tercihlerine yöneldikleri görülmektedir. Bu 
bakış açısı, Müslümana dünyada bir misyon yüklemekte, bu mis-
yon dünya nimetleriyle barışık bir biçimde örnek Müslüman konu-
muna karşılık gelmektedir. Gündelik hayatın dinsel yapılarındaki 
değişimi, Subaşı’nın (2004:163) “bir yenilenme ve modern zaman-
ların diline tahvil olunmuş yeni bir arayış kodu” olarak tanımladığı 
gibi, İslâmi aktörler tarafından ortaya konulan alternatif yol arayış-
ları farklı biçimlerde olmakla birlikte, aynı hedefe odaklı olarak sür-
dürülmektedir. 

Yukarıda sırayla ele alınan kavramsallaştırma biçimleri, üçlü bir 
kavramsallaştırma sonucuna ulaştırmaktadır. İlk olarak dindar orta 
sınıf, “Yeni Dindarlık Formları” sergilemektedir. Dindar orta sı-
nıf, söylem olarak geleneksel dindarlığın dışına çıkarak bireyselle-
şen dindarlıkları çerçevesinde, farklı yorumlara ve eleştirilere açık, 
bir yönüyle de öznelleşen İslâmi yaşam tarzına doğru hızlı bir de-
ğişimle uyumlu olan yeni dindarlık formları sergilemektedir. Top-
lumumuzda dindarlığın yeni formlarındaki artışın nedenlerini Kir-
man ve Baloğlu (2012: 160) beş maddede sıralamaktadır. Bunlar, a)
Türk geleneğinin tarihsel köklerinin modern seküler devletten daha 
derinlikli olması, b) özellikle ekonomik özelleştirmeler başta olmak 
üzere 1980 sonrasında liberal, sosyal ve ekonomik politikaların yü-
rürlüğe girmesi, c) televizyon, radyo, gazete ve dergiler olmak üzere 
kitle iletişim araçlarının özelleşmesi ve yaygınlaşması d) Türk mo-
dernleşmesi süreci içinde sekülerleşmenin bir aktörü olarak eğitimin 
yaygınlaşması ve e) boş zaman, eğlence ve tatil etkinliklerine yöne-
lik tutumların değişimi.

İkinci kavramsallaştırma, dinsel ve sekülerin muğlak birlikteliği-
dir. Muğlak birliktelik, seküler ve dinselin tüketim kültürü şemsiyesi 
altındaki konumunu tasvir eder. Bir başka ifadeyle, muğlak birlik-
telik, seküler ve dinselin ya da dini hassasiyetler ile tüketim kültü-
rünün telkinleri arasında birlikteliğin sağlandığı ancak bu birlikteli-
ğin “muğlak”, “kapalı” kaldığı bir sürece karşılık gelir. Dindar orta 
sınıfta dindarlıkta Luckmanncı anlamda sekülerleşmeyle bağlantılı 
“görünmeyen din” ve özellikle seküler bireylerin gözünden, tüketim 
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kültüründe “dindarlık görünürlük kazanmakta”, aynı anda her iki 
yönde değişim gözlemlenmektedir.

Mali müşavir Oktay Bey, dindar ve seküler bireyler arasındaki 
muğlak birlikteliği şöyle yorumluyor:

“Modern kesimin ve dindarların ayrıldığı noktalar giderek 
azaldığı için, toplumda kim dindar kim değil ayırt edemez 
duruma geldik” (Mali müşavir, 41, E, Yüksek lisans mez.)

Mali müşavir Oktay Bey’e göre, seküler ve dindar bireyler ara-
sındaki etkileşim öylesine ileri bir boyutta gerçekleşmektedir ki, din-
dar ve seküler arasında ayrım yapmak neredeyse imkânsızlaşmıştır. 
Dindar bireylerin kamusal alana katılması, dindar ve seküler birey-
ler arasında normalleşme süreci olarak da ifade edilmektedir. Bu ör-
neklerden birisi Aile Hekimi Elif Hanım’dır.

“Giyimden yeme-içmeye, tatil seçeneklerine, eğlenceye, alış-
veriş merkezlerine, tüketim alışkanlıklarına, popüler kültür 
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SONUÇ

Araştırma sonucunda tüketim kültürünün dindar orta sınıfta üç te-
mel karakteristiğe sahip olduğu görülmektedir: Birincisi, dindar orta 
sınıfta tüketime yönelimde tepkisellik tespit edilmektedir. Ancak bu 
tepkisellik, sınırlı bir düzeyde kalmaktadır. İkincisi, dindar orta sınıfın 
tüketime yönelik mesafeli, ikircikli tutumudur. Üçüncüsü, dindarlık 
ve muhafazakârlık ekseninde tüketimi meşrulaştırma yaklaşımıdır. 
Dindar orta sınıf, dine bağlılıkları ile tüketim kültürüne duydukları 
istek arasındaki iç çatışmayı, odağında meşrulaştırma söylemi olan, 
birtakım sebepler/etkenler öne sürerek açıklamayı denemekte, gün-
delik pratiklerinde gözlemlenen bu meşrulaştırma söylemi, dindar-
lık ile tüketim odaklı yaşam tarzlarını bağdaştırmaya çalışmaktadır. 

Dindar orta sınıfın dindar olmayanlarla tüketim kültürü üzerin-
den kurduğu yakınlık, dindar orta sınıfa kendi duruşunu, dünya gö-
rüşünü, değerlerini meşru gösterme şansı vermektedir. Dindar orta 
sınıf, toplumsal dönüşümün temsilcisi olarak İslam ve kapitalizm ara-
sında uyguladığı müzakereci yaklaşımla öznelliğini dışa vurmakta, 
gündelik hayatta bir yaşam tarzını ve sınıf aidiyetini somutlaştıra-
rak tüketim kültürü üzerinden davranışlarını meşrulaştırmakta ve 
kendilerine özerk bir alan açmaktadır. 

Seküler dünyanın sürekli değişim ve tüketim üzerinden kurgu-
ladığı hayat tarzı, kimliğini tanımlamada dine önemli bir yer atfe-
den dindar orta sınıf için, dindar olmayan kesimlerden çok büyük 
farklar oluşturmamaktadır. Orta sınıf bireylerde piyasa mekanizma-
sına bağlı seküler dünyayı anlamlandırmada dinin, gündelik haya-
tın muhtelif durumlarında etkili olduğu anlaşılmakta; fakat genel 
manada belirleyiciliği azalmaktadır. Dindar bireylerin yaşam tarz-
larına yansıyan tercihlerde, tüketim kültürünün göstergeleri ile dine 
yüklenen anlam kodları arasındaki uyumda açıklama bekleyen yön-
ler bulunmakta, dindar orta sınıf bireylerin, yaşam tarzlarını ve din-
darlıklarını yorumlamada, görünen köy kılavuz istemektedir. Bunun 
için derinlikli bir bakışa, sabırlı analizlere ve sancılı fikir teatilerine 
ihtiyacımız bulunmaktadır.
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Özet

Özellikle modernite ile birlikte hızlanan ve post-modern, hiper-mo-
dern çizgide hız kesmeden ilerleyen ve nerede, nasıl duracağı veya 
yavaşlayacağı kestirilemeyen toplumsal değişimin en fazla etkilen-
diği kurumların başında ailenin geldiği tartışılmaz bir gerçektir. 
Aile ve yaşlı ilişkilerinde modernite ile birlikte hayatımıza giren uz-
manlaşma ve bunun getirdiği uzmanlık alanlarına doğru yönelim, 
bireyi yersiz-yurtsuzlaştırırken ailenin yaşlı bireylerini (anne-baba) 
yalnızlaştırmıştır. Bireylerin kendi başınalığı; değerlerin aşınma sü-
reci, özgürleşme düşüncesinin baskın hale gelmesi ve kapitalizmin 
etkisi ile reklamların kullanılarak tüketim olgusunun bir kültür ha-
line gelmesiyle sonuçlanmıştır. Reklamlar insanın nefsani alanını 
esir alarak daha fazla tatmine yönelmesini sağlamış ve insan tüke-
timin, dolayısıyla hazzın esiri haline gelmiştir. Bu hazcılık, bireyle-
rin yaşlıları hayatlarından çıkarılması gereken birer obje, birer yük 
olarak görmelerine neden olmuştur. Bu geri dönüşü olmayan bir sü-
reç midir? Yaşlıların bizim hayatımızda eski statülerini elde etmeleri 
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met Bölümü ÖÜ, e-posta:ademefe@sdu.edu.tr

** Uzman, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖE., e-posta:selimsozer@
gmail.com
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mümkün müdür? Yaşlıların son demlerindeki yaşamlarını doygun-
luk içerisinde hitama erdirmeleri mümkün müdür? 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal değişim, aile, yaşlı, hazcılık.

1. Öykü

Mutat olduğu üzere ilk derslerde dersin öneminden bahsederek ko-
nuya giriş yapılır. Aynı şekilde sınıflardan birisinde “Din sosyolojisi 
ne işe yarar” diye sorduk. Sınıftan ses çıkmıyordu. İlahiyat öğrenci-
lerinde felsefe grubu derslerine karşı bir ilgisizlik zaten biliniyordu. 
Toplumsal değişim süreçlerinde geleneksel İslami yaşama biçimle-
rinden uzaklaşmamızı ve bu durumlarda nasıl bir tavır izlememiz 
gerektiğinden bahsettik. Erkek öğrencilerden arka sıralarda oturan 
bir öğrenci “Reçete belli değil mi hocam” diye seslendi. “Doğru, 
reçete belli” dedik ve ardından şu mizanseni kurduk.1 Bizim Ah-
met, Kırşehir ilinin Kaman ilçesinin Beyköy’ünde yaşamaktadır. 
Ailenin tek çocuğu ve sonralardan olduğu için anne-baba biraz yaş-
lıcadır. Ahmet, çok zeki bir çocuktur. Öğretmenlerinin ısrarı ve 
aileyi iknası sonucu Anadolu Lisesi sınavlarını başarıyla geçen Ah-
met, yatılı ve bursluluk sınavından da başarılı olunca okulun pan-
siyonunda kalmaya ve okuluna devam etmeye başlar. Ahmet çok 
başarılıdır. Dershaneye ücretsiz gitmektedir. Dershanenin düzen-
lemiş olduğu üniversite gezisi etkinliklerinde yolu İstanbul’a dü-
şer. Otobüste giderken bir reklam panosu gözüne çarpar: “İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültemizin Lojistik Yöneticiliği Bölümü Açıl-
mıştır. … Üniversitesi.” Orada bu üniversiteye ve bu bölüme git-
meye karar verir. Sınavlar olur ve tercih ettiği yere Ahmet birinci-
likle girer. Üniversite 1500 TL burs sağlar ve ücretsiz kayıt yapar. 
Ahmet çok başarılıdır. 3. sınıfta dünyanın en büyük lojistik fir-
malarından olan Fedex, Ahmet’e “Bizimle çalışır mısın” diye bir 
teklifte bulunur. Ahmet prensipte kabul eder. Okul bitmesine az 
bir zaman kala Fedex yetkilileri tekrar Ahmet’in kapısını çalar-
lar: “Bizimle çalışma fikrindeki kararın devam ediyor mu?” Ah-
met “Evet” deyince bir sözleşme imzalarlar. Sözleşmeye göre Ağus-
tos ayının 15’inde firmanın İtalya’nın Milano kentinde bulunan 

1 Anlatılan olay ve isimler tamamen spontane ve hayal ürünüdür.
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Güney Avrupa ve Orta Doğu bürosunda operasyon şef yardımcısı 
olarak işe başlayacak, 3.000 Euro da ücret alacaktır. Ama bir so-
run vardır: Ahmet’in annesi de, babası da bakıma muhtaçtır. Ah-
met dindar bir gençtir ve İsra Suresi’nin 23. ve 24. ayetlerini2 iyi 
bilmektedir. Ahmet ne yapacaktır? Bunun üzerine; “Genç, senin 
reçetede bununla ilgili ne yazıyor” diye sordum. “Hiçbir şey” diye 
cevap geldi. Sınıfa yöneldim ve hepinize soruyorum dedim: “Ah-
met ne yapmalı?” Bir erkek öğrenci, “3.000 Euro para alıyormuş. 
1.000 Euro’sunu göndersin tertemiz baktırsın” dedi. “Peki, yalnız-
lığı ve evlat hasretini ne yapalım” sorusuna verilen yanıt ilginçti: 
“Hocam o da mesele mi? Bir bilgisayarın başına gelir. Webcam’la 
her gün görüntülü olarak bir iki saat görüşsünler.” “Tabi bu da 
bir çözüm” dedim. “Başka” diye yineledim soruyu: “Yanında gö-
türsün” denildi. Bunun üzerine kız öğrencilere döndüm: “Pren-
sesler hanginiz kocanızın bakıma muhtaç anne ve babasını yanı-
nızda istersiniz?” Hiç cevap çıkmadı. Kınamak ne hakkım, ne de 
haddimdi. Durum bu idi. Bunun üzerine modernite üzerinden uz-
manlaşmanın, post-modernite üzerinden tüketim anlayışlarının ve 
hayatı algılayışın vardığı hazcılığın konuyu belirlemede ne derece 
etken olduğunu araştırmaya başladım. Çünkü uzmanlaşma, üre-
tim biçimleri ve kentleşme, toprakla ve köklerle bağımızın kesil-
mesine sebep olmuştu. Kadın algısındaki değişmeler ve feminist 
hareketin kadın üzerindeki etkisi, ailedeki rollerin değişerek ki-
şisel doyumun ön plana çıkmasıyla, fedakârlık ve katlanma duy-
gusunun körelmesiyle ve biz anlayışının ben şeklinde öne çıkma-
sıyla sonuçlanmıştı. 

Bu görüşmenin bizde oluşturduğu intiba bu şekildeydi. Araş-
tırma (literatür taraması, yayımlanmış nicel verilerin değerlendiril-
mesi) bu kavramlar üzerine yoğunlaştı.

2 “Rabbin, ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza 
etti (taktir etti, hükmetti). Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa 
onlara (ikisine) “öf ” deme. Ve onları (ikisini) azarlama ve onlara kerim (güzel, yumu-
şak) söz söyle!” 

 “Ve onlara (ikisine), merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger! Ve “Rabbim, onların beni 
yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et!” de. (İsra; 23-24).
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2. Problem

Dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Türkiye hızla yaşlanan 
ülkeler kategorisine girmiş bulunmaktadır. Ortalama yaşam sü-
resi 78’dir.3 Kırsal boşalmakta,4 küçük kentler dahi büyük kentlere 
doğru yürümektedir.5 Bu bireyler önce eğitim için, sonra da iş için 
terk ettikleri mekânlarda anne-babalarını yalnız bırakmakta, kendi 
çekirdek ailelerini kurmaktadırlar. Bırakıp geldiği yerlerdeki yaşlı an-
ne-babalar ise yaşamlarını sürdürmekte zorlanan bir kişilik veya iki 
kişilik hanelerinde deyim yerindeyse sürünmektedirler. Bu probleme 
çözüm olsun diye modernitenin orijini, aynı statü ve yaştaki insan-
ları belli mekânlara toplayarak hem vakit geçirmelerini hem de sos-
yal ihtiyaçlarını gidermelerini amaçlamıştır. Türkiye gibi toplumlar 
ise kültürel ve dini sebepler dolayısıyla huzurevi fikrine sürekli so-
ğuk bakmıştır. Türk toplumunun, huzurevini, yaşlının ve ailesinin 
ancak sosyo-ekonomik nedenlerle zorunlu kaldığında çaresizlikten 
en son düşüneceği yer olarak gördüğü kabul edilmektedir.6 

Modernite tarafından oluşturulan uzmanlık alanları bireyi yerin-
den yurdundan kopartırken, ardından gelen post ve hiper modern-
likler tüketimi ihtiyaç olanı tüketmekten çıkartarak, tüketmeyi bir 
statü7 aracına ve hedonist eğilimlerin tatminine indirgemiştir. Bu-
rada seküler8 eğilimlerin farklı tezahürlerini hayatın içerisinde ta-
kip etmek mümkündür. Hazcılığın ve haz ahlakının yaygınlaşması, 

3 Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve ka-
dınlarda 80,7 yıldır.  (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18618) = ( e.t. 
08.02.2016).

4 2010 yılında kent nüfusu %76 iken, kır nüfusu %24’ tür. 2015 yılı itibariyle oranın % 
80/20 olduğu tahmin edilmektedir. (http://www.eba.gov.tr/dunya/detay/4520) = (e.t. 
08.02.2016).

5 Türkiye'de 2009-2014 döneminde 12 milyon 313 bin 628 kişi, yaşadığı yerden başka bir 
şehre taşındı. En fazla net göçü İstanbul aldı, en fazla göç veren şehir ise Van oldu. En 
çok göç veren şehirlerde Van'ı Ağrı, Erzurum, Diyarbakır, Yozgat, Adana ve Şanlıurfa 
izledi. (http://www.yenisafak.com/hayat/turkiyede-en-cok-goc-veren-7-il-2361988) = ( 
e.t. 08.02.2016).

6 Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetlerin Değerlendirilmesi Özet Rapor, Eylül 2006, Anka-
ra, s. 12-13.

7 Zygmunt, Bauman, Çalışma.Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev. Ümit Ökten, İstanbul 
1999, s. 110.

8 Sekülerleşmeyi dinin referans alanı ve otorite olmaktan çıkması anlamını veren “ontolo-
jik modernlik”in yerine; dünyevileşme, dini yoğunluğun azalması şeklinde tanımlayan 
“formel modernlik”in tanımını esas alıyoruz. 
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tüketim kültürünün bir yaşam tarzına dönüşmesi, hedefin dünya-
dan daha fazla kâm almağa dönüştürülmesi, bireysel tatminin sos-
yal rolleri yok etmesi bunlardan bazıları olarak sayılabilir. Bu eşik 
yaşlıları anne-baba bile olsalar bir yük olarak görmenin kapısını ara-
lamaktadır. 

Bu çerçeveden bakılınca; ister aynı şehirlerde yaşayalım veya bir-
likte yaşamak imkânına sahip olalım, hazzımızı ve özgürlüklerimizi 
kısıtladığı düşüncesi ile, isterse ayrı şehirlerde yaşamak zorunda ola-
lım, yaşlı anne-babalarımızla aynı mekanı ve aynı hayatı paylaşmak 
imkansız hale gelmektedir. Sonuç olarak; sosyal statüsü yerle bir ol-
muş, iyiden iyiye yalnızlaşmış ve bir başına hayatı çekilmez hale gel-
miş aile bireylerimizin durumu ne olacaktır? Haz kültürünün bizi 
ulaştıracağı yeri kestirmek mümkün olmazsa, sorumluluklarını bir 
kenara fırlatan bireylerle hayat nasıl ve nereye kadar paylaşılabile-
cektir. İşin sonunun tek ebeveynli aileler, bekâr anneler, çocuksuz 
birlikte nikâhsız yaşayan çiftler olduğu görülmektedir. Çalışmamız 
bu sorunları odak olarak seçmiş bulunmaktadır.

3. Kavramlar Dünyası

a. Toplumsal Değişme

Uzun uzadıya toplumsal değişmeyi anlatmak yer ve zaman darlığı-
mız dolayısıyla gereksiz ve anlamsız olacaktır. Lakin değişimin ma-
hiyetine ve sınırlarına hafifçe temas etmekte fayda mülahaza edile-
bilir. Değişimin tüm varlıkların olduğu gibi toplumsal yapıların da 
değişmez kaderi olduğu ifade edilmektedir.9 Nisbet toplumsal de-
ğişmeyi; “belirli bir zamanda, sosyal ilişkiler, normlar, roller, statü 
veya yapılarda art arda oluşan farklılıklar”10 şeklinde tanımlamak-
tadır. Efesli Heraklitos tarafından söylendiği iddia edilen “aynı ne-
hirde iki defa yıkanılmaz” sözü değişimin kaçınılmazlığını vurgula-
mak içindir. Değişimle ilgili olarak cevap bulunması gereken sorular 
şunlar olabilir: i- Toplumun bütün katmanlarında değişimin hızı 

9 Mehmet Yazıcı, “Toplumsal Değişim ve Sosyal Değerler” Turkish Studies, Volume 8/8, 
Summer 2013, Ankara, s. 1490.

10 Robert Nisbet, “Intreduction: The Problem of Social Change”, Social Change, R. Nisbet, 
(Ed.), New York 1972, p. 2.
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aynı mıdır? ii- Toplumda değişmeyen bazı yapılar, normlar, roller 
vb. olabilir mi? iii- Toplumsal değerler toplumsal formlarla birlikte 
mutlaka değişir mi? iv- Değişimin yönüne ve hızına müdahale et-
mek mümkün müdür? Bu sorular bugün burada soru olarak kala-
caklar. Ama şurasını vurgulamakta fayda vardır: Değerlerle değişim 
arasındaki bağıntı Kuhn’un teorilendirdiği bilimsel devrimlerle pa-
radigma arasındaki bağıntının bir benzeri olduğu söylenebilir. Nasıl 
ki Kuhn’a göre zamanla bilimsel bir teori yetersiz hale gelince yeni 
bir anlayışla yeni bir teori üretilir ve bir süre sonra yeni teori baskın 
hale gelir, tıpkı bunun gibi toplumsal yapıya hâkim olan norm ve 
değerlerin etkisi zamanla azalır. Bir taraftan eski değer ve normla-
rın yeni yorumları piyasaya çıkarken, diğer taraftan tamamen yeni 
değer ve normlar sökün eder. Bu dönem eski değer ve normların ta-
mamen kaybolmadığı ama yeni değer ve normların da benimsen-
meye başladığının işaretlerinin alındığı dönemdir. Bu dönemin de-
rinleşmeyen ve anomiye dönüşmeyen gri dönem olduğu söylenebilir. 
Uzun sürmeyen bu evrenin sonunda eski değerlerin yeniden yorum-
lanması, yeni değerlerin ve normların benimsenmesi etrafında oluşan 
yeni bir toplumsal bütünleşme anlayışı ortaya çıkar.11 Eski kurum-
ların çözülmesi veya biçimlerini ya tümden ya da kısmi olarak de-
ğiştirmesi ile sonuçlanan değişimin en büyük etkilerinin yaşandığı 
kurumların başında ailenin geldiğini söylemek abartı olmaz. Deği-
şimi toplumların gelenekten modernliğe oradan da post modern/hi-
per modern dönemlere geçtiği şekliyle göstermek akademik adetten 
olmuştur. Burada kullandığımız Modern ve post/hiper modern ta-
nımları üzerinde ailenin dönüşümü açısından durmak bir gerekli-
lik arz etmektedir.

Modernlik genel bir terim olarak “modern dönemi” tanımlar ki 
bu dönem Bacon ve Descartes’le başlayan modern felsefenin, Gali-
leo ile başlayan modern bilimin dönemidir. Farklı kültürleri ve en-
telektüel gelişmeleri de kapsar. Felsefede bu dönem Aydınlanma ge-
leneğini, Löwit ve Ellul’un teknolojinin yükselişini, Marx ve Weber’ 

11 Yazıcı, s. 1490.
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11 Yazıcı, s. 1490.
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in farklı biçimlerde tanımladığı ekonomik örgütlerin kazanmış ol-
dukları yeni tarzları içerir.12 

Modern toplum kavramı belirli bir insan tipini, insanla tabiat ve 
insanla insan arasındaki belirli bir kültürü, belirli bir iktisadi ilişki-
ler sistemini ve bu ögelerin oluşturduğu toplumsal ve ekonomik te-
mel üzerine kurulu demokratik ve siyasi yapıyı tanımlamaktadır.13

Modernite, Aydınlanma düşüncesi ile birlikte insanın ve evrenin 
yeniden tanımlanması ve konumlanmasıdır. Teleolojik bir evren an-
layışından mekanik bir evren telakkisine, tanrısal ve doğaüstü güç-
lerin varlıklarına imandan, duyumsal ve rasyonel olanın bilinmesi-
nin kabulüne, Tanrının referans alındığı bir âlemden, tek referans ve 
meşruiyet kaynağı olarak insanın kabul edildiği bir dünyaya doğru 
bir dönüşüm yaşanmıştır. İnsan aklı neredeyse tek ölçüt olarak ka-
bul edilmiştir. “Aklını kendin kullanma cesaretini göster” ifadesi Ay-
dınlanmacıların parolası olmuştur.14 Modernitenin beş temel düşün-
cesi (sekülerlik, rasyonalite, bilimsel bilgi, hümanizma = demokrasi 
=ulus-devlet, özgür ve özerk birey) hayatın pratiğinde inanılmaz de-
ğişikliklere sebep olmuştur. Bizi ilgilendiren ekonomik rollerde uz-
manlaşma, kentleşme ve ailenin ekonomik döngünün kaynağı ro-
lünden çıkmış olmasıdır.15

Postmodernite ise artık değişimin hızının takip edilemediği bir 
süreçtir. Bu döneme farklı adlar verilmiştir: Bilgi çağı ve bilgi top-
lumu, enformasyon çağı, post modern çağ, hiper modern çağ vb. 

Aydınlanma, Tanrının merkezde olduğu dünyadan insanın mer-
kezde olduğu bir dünyaya geçişin adıydı. Post modernitede ise ne 
insan merkezdedir ne de Tanrı. Değişmez ve sabit olan hiçbir var-
lıktan, hatta kesin gerçeklikten söz edilemez. Hiçbir sabite yoktur. 
Çok merkezlilikten söz edebiliriz. Bu sistem içerisinde insan bütün-
sel, tutarlı rasyonel bir varlık, tarih yapan özne değil; sürekli oluş 

12 Tom Rocmore, "Modernity and Reason: Habermas and Hegel" Man and World, Vol. 22, 
Netherlands 1989, p. 235

13 İnan Özer, “Toplumsal Değişme/Gelişme” Sosyolojiye Giriş, (ed) İhsan Sezal, İstanbul 
2010, s. 577.

14 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul 1990, s. 326
15 http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/2057/makaleler/3/2/arastirmax-top-

lumsal-kulturel-degisme-olarak-modernlesme.pdf 
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halinde, etkileyen ve etkilenen, çelişkilerle dolu, bütünlükten ve tu-
tarlılıktan yoksun bir bireydir.16 Kalıcı olan söz konusu değildir. 
İdealler, adanmışlıklar, vefa, fedakârlık ve diğerkâmlık gibi kav-
ramlar postmodern bireye oldukça uzaktır. “Kullan at” kültürü 
yaygınlaşmış hatta bu kültür tüm ilişkilere yansımıştır. Evlilikler 
dahi aynı kültürden beslenmekte, “ömür boyu bir yastıkta koca-
mak” sözleri tarih olmaktadır. Haz ve tüketici bir kitlenin varlığı 
postmodern dünyayı karakterize eder. Tüketim kaygıları eşitlik il-
kesinin önüne geçmiştir. Tüketim doruk noktasına gelmiş ve dünya 
evrensel bir alışveriş merkezine dönüşmüştür.17 Bu konuda da bizi 
ilgilendiren postmodern insanın aklı ve dünyayı merkeze alan mo-
dern insana karşılık yine dünyayı ama aklın yerine arzuyu (hazzı) 
öncelemiş olmasıdır.18 

Dünyanın öncelenmesi sekülerlik olarak literatürde yerini al-
mıştır. Sekülerleşmenin tezahürleri olarak; hazcılığı, haz ahlakının 
yayılmasını, tüketimin bir yaşam tarzı haline gelmesini, konfor-
mizmin insan hayatındaki belirleyiciliğini, kanaatkârlık ve tesânü-
dün kaybolmasını sayabiliriz.19 Arzular ve duygular her dönemde 
vardır. Lakin geleneksel dönemde arzu; ulvi değerler ve bu değer-
leri koruyan toplumsal baskılar tarafından kontrol edilirken, mo-
dern dönemde akıl ve sosyal sorumluluklar adına denetim altında 
idi. Her iki dönemin arzuyu denetim kurumu aileydi. Postmodern 
dönemde ise aile bu kısıtlayıcı ve baskılayıcı yapısı dolayısıyla eleş-
tirilmiş, böylelikle postmodern toplumun bireyini kontrol eden ai-
diyetlerin yok edilmesi ve bu aidiyetlerin getirdiği toplumsal so-
rumluluklardan bireyin azade kılınması amaçlanmıştır. Bundan 
dolayı çağımız insanı hayatın anlamını tüm sorumluluklarından 
kurtulmakta, daha çok bireyselleşmekte, “özgürlüğünü” kısıtlaya-
cak her türlü bağdan kurtulmakta, daha fazla tatminde, tüketerek 
var olmakta aramaktadır.20

16 Songül Sallan, Songül Bozbeyi, “Postmodernizm - Modernizm İkilemi”, s. 316, http://
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/1131/13295.pdf (e.t. 15.02.2016).

17 Lyotard, Postmodern Durum, Çev. Ahmet Çiğdem, İstanbul 1990, s. 91.
18 Yazıcı, s. 1495-6.
19 Mustafa Tekin, “Sekülerleşme Bağlamında Aile ve Kadın”, Savrulan Dünyada Aile Sem-

pozyumu, İstanbul 2012, s. 115.
20 Yazıcı, s. 1497.
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dün kaybolmasını sayabiliriz.19 Arzular ve duygular her dönemde 
vardır. Lakin geleneksel dönemde arzu; ulvi değerler ve bu değer-
leri koruyan toplumsal baskılar tarafından kontrol edilirken, mo-
dern dönemde akıl ve sosyal sorumluluklar adına denetim altında 
idi. Her iki dönemin arzuyu denetim kurumu aileydi. Postmodern 
dönemde ise aile bu kısıtlayıcı ve baskılayıcı yapısı dolayısıyla eleş-
tirilmiş, böylelikle postmodern toplumun bireyini kontrol eden ai-
diyetlerin yok edilmesi ve bu aidiyetlerin getirdiği toplumsal so-
rumluluklardan bireyin azade kılınması amaçlanmıştır. Bundan 
dolayı çağımız insanı hayatın anlamını tüm sorumluluklarından 
kurtulmakta, daha çok bireyselleşmekte, “özgürlüğünü” kısıtlaya-
cak her türlü bağdan kurtulmakta, daha fazla tatminde, tüketerek 
var olmakta aramaktadır.20

16 Songül Sallan, Songül Bozbeyi, “Postmodernizm - Modernizm İkilemi”, s. 316, http://
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/1131/13295.pdf (e.t. 15.02.2016).

17 Lyotard, Postmodern Durum, Çev. Ahmet Çiğdem, İstanbul 1990, s. 91.
18 Yazıcı, s. 1495-6.
19 Mustafa Tekin, “Sekülerleşme Bağlamında Aile ve Kadın”, Savrulan Dünyada Aile Sem-

pozyumu, İstanbul 2012, s. 115.
20 Yazıcı, s. 1497.
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b. Hazcılık (Hedonizm)

Hazzı en yüksek iyi olarak gören öğretiler bütünüdür. İnsanın bütün 
eylemlerinde başvurabileceği tek ölçünün acıdan kaçıp hazza ulaş-
maya çabalamak olduğunu öne süren dünya görüşüdür. Hayatın ve 
var olmanın gerçek anlamını hazda arayan bakış açısıdır. Her insanın 
yalnızca kendi hazzı veya mutluluğunu gözettiğini, herkesin elde et-
tiği haz miktarını en yüksek seviyeye çıkarmak istediğini savunur.21 

Bugünün gençleri için bireysellik daima en önce gelmektedir. 
Çünkü evde, okulda, medyada vb. onlara hep özel oldukları aşıla-
nıyor. Bu nesil kendini tatmin ve egosunu şişiren şeyin peşinden gi-
debilmeyi tek özgürlük olarak algılıyor. Her zaman kendi ihtiyaçla-
rını ilk sıraya koyuyor ve kendinden memnun olmaya odaklanıyor. 
Gençlere verilen en yaygın tavsiye “sadece kendin ol” şeklindedir. Bu 
tavsiye bir zamanlar “kendini bil” idi. Sadece kendin olmak kendin-
den başka denetim mekanizmalarını yok saymak demektir. Neyle 
mutlu oluyorsan onu yap ve başkalarının ne düşüneceğini umur-
sama anlayışı önceki nesillerin kültürel değerlerinden oldukça farklı 
olarak günümüz gençlerinin sorgulamadan kabul ettiği bir yaşam 
felsefesi haline gelmiştir. Çocuklarına tapan ebeveynlerin aşıladık-
ları kibir, egoları şişirmekten ve gerçekçi olmayan beklentilere kapıl-
maktan başka bir şey sağlamıyor.22

“Haz ve onunla beraber gelen ‘ heva ve heves’e dayalı deği-
şim, kendini rasyonelleşerek ve metalaşarak korumanın im-
kânını buluyor. Rasyonelleşme ve metalaşmanın hazın hayata 
daha fazla katılımının sağlanması yanında, bize de günümü-
zün kültürü içerisinde kendini bu şekilde korumayı öğretmek-
tedir. Hazzı esas alan ve giderek yaygınlaşan popüler kültür; 
hayat evrenimizi, kendisiyle beraber var ettiği tüketim nesne-
lerinin dünyasını temel alarak yeniden kurmakta, buna uy-
gun bir toplumsallık meydana getirmekte. Böyle bir toplumsal-
lık içerisinde bugün herhangi bir hususta ‘ kendi gerçeğimize’ 

21 Berna Kesmen, Gençlerdeki Hazcılığa (Hedonizm) Psikolojik ve Manevi Yaklaşım, An-
kara Ün. Sos. Bil. Ens., Ankara 2012, s. 7, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

22 Jean M. Twenge, “Ben” Nesli, ( Generation Me), Çev: Esra Öztürk, İstanbul 2009, ss. 11-
21.
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göre karar verme ‘özgürlüğü’, bizi her şeyin tüketicisi yapmakla 
karşı karşıya bırakıyor.”23

Hazcılık illetine tutulmuş bireyler önce aile içerisindeki değerlere 
ve sorumluluklara karşı kayıtsız kalıyor, sonra da ailenin bu dün-
yada en çok vakit geçirmiş olan anne-babalarına karşı aynı sorum-
suz tavrı takınıp onları rahatlıkla özgürlüklerinin önünde pranga 
görerek dışlayabiliyorlar.

c. Aile ve Yaşlılık

Toplumun yapı taşını ailenin oluşturduğu, bireylerin kimlik ve ki-
şiliklerinin teşekkülünde, bireylerin sosyalleşerek toplumla uyumlu 
üyeler haline gelmelerinde alternatifi olmayan bir kurum olduğu 
ifade edilmektedir. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri varlığını 
muhafaza ettiği söylenilmektedir.24

Toplumun temelini oluşturan aile, her zaman ve hemen hemen 
her toplumda bir erkek ve bir kadının evlenme anlaşmalarıyla/ka-
rarlarıyla başlamıştır.25 Bu beraberlik fizyolojik (cinsellik ve üreme 
gibi) işlevlere ilaveten psikolojik tatmin, kültür aktarımı, koruyucu-
luk, toplumsallaştırma, ekonomik dayanışma ve eğitim işlevlerini de 
yerine getirmektedir. Modern zamanlardan itibaren işlev değişiklikleri 
başta olmak üzere birçok değerin de kaybolup yerine yenisinin gel-
diği bir sürecin takip edildiği ciddi değişimler yaşanmaktadır. Hızlı 
kentleşme, uzmanlaşma, herkesin eğitim talebi ve sanayileşme gibi 
değişimlerin dayattığı yeni yaşam biçimleri ailenin bölünüp parça-
lanmasına; önce çekirdek aileye dönüşmesine sonra da tek ebevey-
nli ailelere doğru hızla yol almasına sebebiyet vermiştir. 1980’lerde 
ortalama hane sayısının 6 civarında olduğu ve bu sayının 2012 yı-
lında DPT’nin yapmış olduğu çalışmaya göre 4.75 oranına düş-
tüğü26 dikkate alınırsa durum açık bir şekilde görülebilmektedir. 

23 Abdurrahman Arslan, “Değişim, Haz, Özgürlüğü Değişimin Dünyasında Aramak.” Bi-
rikim, S. 120, Aralık 2001- Ocak 2002, İstanbul, s. 152-153.

24 Celalettin Vatandaş, “Sekam Araştırması Bağlamında Türkiye’de Aile Yapısı ve Problem-
leri”, Savrulan Dünyada Aile Sempozyumu, , İstanbul 2012, s.49.

25 Her ne kadar tek ebeveynli ailelerden ve iki kadın veya iki erkeğin evliliklerinin oluştur-
duğu ailelerden söz edilse de bunlar extreme örnekler olarak kalmaktadır.

26 Vatandaş, s. 55.



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM4 2

göre karar verme ‘özgürlüğü’, bizi her şeyin tüketicisi yapmakla 
karşı karşıya bırakıyor.”23

Hazcılık illetine tutulmuş bireyler önce aile içerisindeki değerlere 
ve sorumluluklara karşı kayıtsız kalıyor, sonra da ailenin bu dün-
yada en çok vakit geçirmiş olan anne-babalarına karşı aynı sorum-
suz tavrı takınıp onları rahatlıkla özgürlüklerinin önünde pranga 
görerek dışlayabiliyorlar.

c. Aile ve Yaşlılık

Toplumun yapı taşını ailenin oluşturduğu, bireylerin kimlik ve ki-
şiliklerinin teşekkülünde, bireylerin sosyalleşerek toplumla uyumlu 
üyeler haline gelmelerinde alternatifi olmayan bir kurum olduğu 
ifade edilmektedir. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri varlığını 
muhafaza ettiği söylenilmektedir.24

Toplumun temelini oluşturan aile, her zaman ve hemen hemen 
her toplumda bir erkek ve bir kadının evlenme anlaşmalarıyla/ka-
rarlarıyla başlamıştır.25 Bu beraberlik fizyolojik (cinsellik ve üreme 
gibi) işlevlere ilaveten psikolojik tatmin, kültür aktarımı, koruyucu-
luk, toplumsallaştırma, ekonomik dayanışma ve eğitim işlevlerini de 
yerine getirmektedir. Modern zamanlardan itibaren işlev değişiklikleri 
başta olmak üzere birçok değerin de kaybolup yerine yenisinin gel-
diği bir sürecin takip edildiği ciddi değişimler yaşanmaktadır. Hızlı 
kentleşme, uzmanlaşma, herkesin eğitim talebi ve sanayileşme gibi 
değişimlerin dayattığı yeni yaşam biçimleri ailenin bölünüp parça-
lanmasına; önce çekirdek aileye dönüşmesine sonra da tek ebevey-
nli ailelere doğru hızla yol almasına sebebiyet vermiştir. 1980’lerde 
ortalama hane sayısının 6 civarında olduğu ve bu sayının 2012 yı-
lında DPT’nin yapmış olduğu çalışmaya göre 4.75 oranına düş-
tüğü26 dikkate alınırsa durum açık bir şekilde görülebilmektedir. 

23 Abdurrahman Arslan, “Değişim, Haz, Özgürlüğü Değişimin Dünyasında Aramak.” Bi-
rikim, S. 120, Aralık 2001- Ocak 2002, İstanbul, s. 152-153.
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25 Her ne kadar tek ebeveynli ailelerden ve iki kadın veya iki erkeğin evliliklerinin oluştur-
duğu ailelerden söz edilse de bunlar extreme örnekler olarak kalmaktadır.

26 Vatandaş, s. 55.

AİLE–YAŞLI İLİŞKİLERİNE SOSYOLOjİK BİR BAKIŞ DENEMESİ 4 3

Aynı istatistikte şartlar uygun olsa bile (ayrı kentlerde bulunmasa-
lar bile) aile büyükleriyle yaşamak istemediğini söyleyenlerin oranı 
%40,4 çıkmıştır.27 Bu durum bizim tebliğimizde ne demek istedi-
ğimizi özetlemektedir.

Yaşlılığa gelince; yaşlılığı yalnızca biyolojik ve kronolojik olarak 
ele almayan pek çok araştırma vardır. Kronolojik yaş, yaşlanma sü-
recinin niteliğine ilişkin bilgi vermez; yaşlılığın anlaşılması, sosyal, 
psikolojik ve kültürel bağlamların birlikte ele alınmasıyla mümkün-
dür. Biyolojik yaşlılık, insan organizmasındaki fonksiyonların azal-
ması ve hücre kayıpları olarak tanımlanır. Kronolojik yaş, doğumdan 
ölüme kadar geçirilen yaş evrelerini kategoriler halinde değerlendi-
rir. Psikolojik yaş, kişinin hissettiği yaş olarak kabul edilir. Sosyal 
yaşlanma ise statü ve rol kayıplarıyla yaşamdan kademeli olarak geri 
çekilme, çevrenin kişiyi yaşlı olarak değerlendirdiğinin algılanma-
sıyla anlam kazanmaktadır.28

Toplumsal açıdan kişinin yaşlı olarak algılanması, onun bazı rol 
ve statü kayıpları yaşaması olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte 
yaşlı bireyler ilerleyen zaman içinde yeni bazı statüler kazanmakta-
dırlar. Aslında kazandıkları bu yeni statüler yaşamlarına anlam ka-
tacak özellikleri haizdirler. Gerek toplumsal, gerekse kişisel açıdan 
yaşlılığın bir sorun olarak algılanmasının temel nedeni; yaşlı bireyin 
kendine yetememesidir. Fiziksel ve zihinsel kayıplar, günlük yaşam 
ve kendine bakım aktivitelerinde bağımsız olamaması, bir başkasına 
gereksinim duyması yaşlılığı sıkıntı verici bir duruma getirmektedir.29 

d. Yaşlılar ve Toplum

Yaşlılık olgusu, bireyin ve toplumun var olduğu günden bu yana 
mevcuttur. Eski çağlarda ortalama ömrün düşük olması, genel nü-
fusun azlığı gibi nedenlerle yaşlılar sayı olarak toplum içerisinde az 

27 Vatandaş, s. 56.
28 Mehmet Aközer, Cenap Nuhrat, Şebnem Say,” Türkiye'de Yaşlılık Dönemine İlişkin Bek-

lentiler Araştırması “, Aile ve Toplum Dergisi, Yıl 12, Cilt 7, S. 27, , Ankara 2011, ss. 103-
105.

29 Yeşim Gökçe Kutsal, “Yaşlanan Dünyanın Yaşlanan İnsanları”,
 www.geriatri.org.tr/SempozyumKitap2011/3.pdf 
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görülmekte ve herkes tarafından sevgi ve saygı ile karşılanmakta-
dır.30 Sanayileşme ile birlikte ise aile yapısında meydana gelen de-
ğişmeler, toplumdaki gelişmeler, yaşlılığın daha çok bir sorun ola-
rak algılanmasına neden olmuştur. Yaşlıların eski rol ve statüleri 
kökten değişime uğramış, yaşlıya karşı saygı, sabır, merhamet, ta-
hammül gibi duygular hissedilmeye başlamıştır (Fink, 1963: 462). 
Toplum, yaşlı bireylerden beklediği şeyleri beklememeye hatta bazı 
davranışları yaptığında daha önce yaptırım uygularken şimdi hoş 
görmeye çalışmaktadır. Bu anlamda sanayileşme ve modernleşme, 
yaşlıları yüksek statülerinden yoksun bırakmıştır, denilebilir. Sana-
yileşme öncesinde yaşlı, mülkiyetin öncelikli sahibiyken, toprak da 
en önemli güç kaynağıydı. Bu şekilde yaşlılar, ekonomik ve siyasi 
gücün oldukça büyük bir kısmını kontrol altında tutmuşlardır. Bu-
güne gelindiğinde ise, insanlar yaşamlarını çoğunlukla tarımla de-
ğil, iş piyasasında kazanmaktadırlar. Yaşlıların büyük çoğunluğu, 
küçük topraklara sahiptir ve emekleri eskiden olduğu gibi geçerli gö-
rülmemektedir. Bundan dolayı da eski toplumlarda taşıdıkları bilgi 
ve yaşam deneyimi nedeniyle değer verilen yaşlılar, bugün aynı de-
ğeri görememektedirler. Kültürün korunmasında ve aktarılmasında 
kilit rolü oynayan yaşlılar, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ne-
deniyle bu rollerini kaybetmiş ve sahip oldukları bilgi birikimi anla-
mını yitirmiştir. Kitaplar ve diğer “hafıza depolayıcı” aletler, yaşlı-
ları kültür ve kayıt hazinesi olarak daha az değerli hale getirmiştir.31

Rakamlara bir göz atacak olursak: Dünyada 2012 yılında 60 yaş 
üstü bireylerin sayısının 809 milyon olduğu ve dünyanın toplam nü-
fusunun %11’ini oluşturduğu ifade edilmektedir. 2030 yılı için bu sa-
yının 1.375 milyon olacağı ve bu sayının toplam dünya nüfusunun 
% 16’sına tekabül edeceği tahmin edilmektedir. Yine 2030 yılı için 
60 yaş üstü insanların sayısının 10 yaş altı bireylerden daha fazla ola-
cağı, her yeni doğan 4 bebekten 3’ünün 60 yaşına ve 3’de 1’inin ise 
80 yaşına kadar yaşayacağı belirtilmektedir. 2045-2050 projeksiyon-
ları yaklaşık her yeni doğan 8 bebekten 7’sinin 60 yaşına kadar ve ya-
rısından fazlasının da 80 yaşına kadar yaşayacağını göstermektedir.

30 Hüseyin T. Sevil, Yaşlılığın Sosyal Anatomisi, İstanbul 2005, s. 41.
31 Charles Zastrow, Sosyal Hizmete Giriş, Çev: A. Aykara, A. Beyazova vd., Ankara 2014, s. 

645-647.
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 Bu veriler, ortalama yaşam süresinin uzadığını ve dünya nüfusu-
nun yaşlandığını göstermektedir. Türkiye’de yaşlılık henüz bir sorun 
olarak algılanmamakla birlikte nüfusun zannedildiğinden çok daha 
büyük bir hızla yaşlandığı bilinmektedir. Bunun önemli nedenlerin-
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Türkiye’deki yaşlanma sürecinin hızı çarpıcıdır.32
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nusunda daha büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Yaşamlarının nere-
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32 Aközer, Nurhat, Say, s.104.
33 Turhan Yörükan, Ayda Yörükan, İnsanca Yaşamak İçin Şehir ve Konut, İstanbul 2005, 

s.36.
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ve arkadaşlarından ayrılmak, o güne kadarki yaşam tecrübelerinden 
tamamen farklı bir ortama uyum sağlamaya çalışmak yaşlı birey için 
gence göre oldukça güçtür. Bununla birlikte hızlı kentleşme, çoğu 
yaşlı için aile desteğini azaltmakta ya da tamamen ortadan kaldır-
maktadır. Genç nesil, anne ve babalarından daha fazla imkâna sa-
hip olmalarından dolayı daha eğitimli ve daha yüksek statülere sa-
hip durumdadırlar. Bu anlamda yaşlının aile içerisindeki öncü ve 
lider olma, kararlarına değer verilen ve çekinilen bir güç olma po-
tansiyeli azalmıştır. Oysaki modern toplumlara nispetle toplumsal 
değişimin daha yavaş olduğu geleneksel, sanayileşmemiş toplum-
larda yaşlıların statüleri daha yüksektir. Ve bu statülerini uzun ya-
şamları boyunca elde etmiş oldukları tecrübelerine borçludurlar.34 

Aynı zamanda kırsal kesimde gücü oranında üretime katılan yaşlı 
bireyler, özellikle kentleşme ile birlikte köyde kalsalar dahi güçsüz-
lük ve tarım ürünlerinin ekonomik etkisinin zayıflaması ile gelirle-
rinin azalması ve beraberinde ekonomik problemlerle de yüzleşmek 
durumunda kalmaktadırlar. Bunun sonucunda ise özellikle bakıma 
muhtaç, sağlık sorunları ile mücadele eden, ekonomik yetersizlik-
lere sahip ve fiziksel olarak da kendi kendine yetmekte güçlük çeken 
yaşlılar kırsal alanlarda yalnız yaşamak durumunda kalmaktadırlar. 
Ülkemizde özellikle endüstriyel gelişmenin ve turizm olanaklarının 
sınırlı olduğu iç bölgelerde bu durumun ciddi problemlere yol aç-
tığı görülmektedir.35 

Kentte yaşayan yaşlılarla ilgili olarak yapılan bir araştırma bulgu-
suna göre, maddi ve mesleki umutlarını yitiren emekliler sosyal rol-
lerini de yitirdikleri görüşündedirler. Bu nedenle yaşlı, günlük olay-
ların bir parçası olamama, işlevsiz kalma ve bir kenarda unutulma 
şokuna girmektedir. Dolayısıyla da yalnızlık ve dışlanma duygusunu 
en derinden hissetmektedir. Günümüzde emeklilik, eşlerden birinin 
ölümü, çocukların evden ayrılması, sağlık sorunları gibi nedenlerle 
çoğu yaşlı yalnızlık ve sosyal izolasyon sorunuyla karşı karşıya kal-
maktadır. Bu sorun, kentlerde ise daha derinden yaşanmaktadır. Bu 

34 Cemile Z.-Muhammet A. Köroğlu, “Mekanın Dönüşümü ve Yaşlılık Üzerine”, Uluslara-
rası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 8, sayı: 41 s. 819-820, 2015 , www.sosyalarastirma-
lar.com, Issn: 1307-9581 (e.t. 15.02.2016).

35 Velittin Kalınkara, Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Ankara 2011, s. 212.
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34 Cemile Z.-Muhammet A. Köroğlu, “Mekanın Dönüşümü ve Yaşlılık Üzerine”, Uluslara-
rası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 8, sayı: 41 s. 819-820, 2015 , www.sosyalarastirma-
lar.com, Issn: 1307-9581 (e.t. 15.02.2016).

35 Velittin Kalınkara, Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Ankara 2011, s. 212.
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duruma ek olarak ülkemizde Batılı yaşam tarzının hâkim olmasıyla 
birlikte aile değerlerinde değişimlerin meydana geldiği de görülmekte-
dir. Bu bağlamda bireylerin “kendi hayatını yaşama” adına yalnızlığı 
daha fazla tercih eder hale geldikleri tespit edilmektedir. Bu da ile-
ride daha fazla yaşlının ailesinden ayrı olarak gerek tek başına gerekse 
kurumlarda yalnız yaşaması gerçeğini gözler önüne koymaktadır.36 

Yalnızlaşma duygusunu ortadan kaldırmanın en iyi yöntemi ise 
yaşlı- genç ayrımına gitmeden, bütün insanları birlikteliğe sevk ede-
bilecek alternatiflerin ortaya konabilmesidir. Yaşlısını izole etmeyen 
toplumlarda, yaşlılık, yalnızlık korkusu içinde geçirilen bir dönem 
olmaktan çıkmaktadır. 

Konut koşulları, yaşlıların yaşam kalitelerini ciddi bir şekilde et-
kilemektedir. Yaşlıların konut ihtiyaçları diğer bireylerinkinden ol-
dukça farklılaşmaktadır. Yaşlı bireylerin yaşadıkları konutların önce-
likle zorunlu günlük yaşam aktiviteleri ile televizyon izleme, okuma, 
el işi yapma, hobiler ve sosyal yaşam aktivitelerine uygun bir şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü yaşlılar, zamanlarının büyük 
bir bölümünü konutlarında geçirmektedirler. Yaşlılar, aile bireyle-
riyle beraber yaşıyorlarsa konutun yeterliliği, mahremiyet gibi fak-
törlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Ancak burada kent hayatının yaşlı yaşamını derinden etkileyen 
ve yalnızlığa iten faktörlerin başında gelen mahalle yaşamının or-
tadan kalkması ve komşuluk ilişkilerinin zayıflamasının üzerinde 
durmak gerekmektedir. Çünkü mahalle, yaşlı bireyin acısıyla tat-
lısıyla bir ömür geçirdiği mekânın ta kendisidir. Dostluklar orada 
kurulmuş, kırgınlıklar orada yaşanmıştır. Kişinin sosyalleşmesi de, 
diğer kişilerle karşılaşması da, benzer ve farklı dünyaları gözlemle-
mesi de hep bu mahallede gerçekleşmiştir. Ancak ne yazık ki mo-
dernleşme ve kent yaşamı mahalle kültürünü de, sokağı da ortadan 
yok etmekte, mahalleleri yalnızca idarî bir sınıflandırma anlamına 
indirgemektedir. Bu şekilde kentlerde, site yaşam alanlarında, kib-
rit kutusunu andıran üst üste bloklarda yaşayan insanlar, aynı giriş 
kapılarını kullanmalarına, aynı fiziksel mekânı paylaşmalarına ve 

36 Lütfü Ilgar, “Yaşlılık Dönemi Sosyal Özellikleri ve Serbest Zaman Etkinleri”, Ed. K. Er-
sanlı, M. Kalkan, Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık, Ankara 2008, s. 73.
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aynı havayı teneffüs etmelerine rağmen birbirlerinden bihaber ola-
rak yaşamaktadırlar. Dolayısıyla modern dönem kentlisi komşuluk, 
yardımlaşma ve dayanışma bir tarafa diğer insanların varlığını his-
setmeyen ya da önemsemeyen bireyler haline gelmektedir. Bu ko-
şullarda kendi konutunda ailesi içerisinde bile yalnızlık hissedebilen 
yaşlılar, kalabalıklar içerisinde daha da önemsiz hale gelmektedirler. 

SONUÇ YERİNE

Bütün dünya ile birlikte doğum oranlarının azalması, kişinin ya-
şama süresinin uzaması neticesinde Türkiye’de de yaşlılık ve yaşlı 
problemleri bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

Hızlı sosyal değişmeler tüm toplumu derinden etkilerken aileyi 
de savurmuş, deyim yerindeyse dağıtmıştır. Dağılan aile “çekirdek 
aile” olarak yapılanırken ailenin yaşlı bireyleri yapının dışında kal-
mışlardır. Bu şekilde yaşlılıkla birlikte karşılaşılan statü ve rol kaybı, 
ekonomik güçlükler, fiziksel yetersizlikler, sağlık sorunları ve yalnız-
lık duygusu, yaşlıların yani bir bakıma varlık sebebimiz olan ebe-
veynlerimizin hayatını yaşanmaz kılmaktadır.

Modernitenin getirdiği yersiz-yurtsuzlaşma süreci, uzmanlaşma, 
eğitim olgusu ve ailenin geleneksel işlevlerini terk etmesi durumları 
değiştirilemez süreçler gibi durmaktadır. Dünya geleneksel değerleri 
ve geleneksel yaşam biçimini tekrarlayabilir mi? Modern yaşam tar-
zından ne kadar vazgeçebilir? Herkesi kendi toprağında ve gelenek-
sel ilişkiler ağı içerisinde konumlandırmamız mümkün mü? 

Tüketim çılgınlığının müsebbibi olarak gördüğümüz postmodern 
yaşam telakkileri insanı bu duruma bireyselleşmeye ve insanın ben-
liğine atfettiği değer dolayısıyla getirdi. Tüketmedikçe var olama-
dığını, kendisinden başka değer verilecek herhangi bir varlığın bu-
lunmadığını, şimdiyi hemen ve sonuna kadar yaşamak gerektiğini 
düşünen hedonist birey nasıl dönüşebilir? Dönüşürse ne olarak dö-
nüşür? (Dönüştüğünde neye dönmüş olur?) 

En başında sorduğumuz “değişim kontrol edilebilir ve yönlen-
dirilebilir mi” sorusu önem kazanmaktadır. Değişimin modern 
batının öngördüğü gibi önlenemez ve kontrol edilemez olduğunu 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM4 8

aynı havayı teneffüs etmelerine rağmen birbirlerinden bihaber ola-
rak yaşamaktadırlar. Dolayısıyla modern dönem kentlisi komşuluk, 
yardımlaşma ve dayanışma bir tarafa diğer insanların varlığını his-
setmeyen ya da önemsemeyen bireyler haline gelmektedir. Bu ko-
şullarda kendi konutunda ailesi içerisinde bile yalnızlık hissedebilen 
yaşlılar, kalabalıklar içerisinde daha da önemsiz hale gelmektedirler. 

SONUÇ YERİNE

Bütün dünya ile birlikte doğum oranlarının azalması, kişinin ya-
şama süresinin uzaması neticesinde Türkiye’de de yaşlılık ve yaşlı 
problemleri bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

Hızlı sosyal değişmeler tüm toplumu derinden etkilerken aileyi 
de savurmuş, deyim yerindeyse dağıtmıştır. Dağılan aile “çekirdek 
aile” olarak yapılanırken ailenin yaşlı bireyleri yapının dışında kal-
mışlardır. Bu şekilde yaşlılıkla birlikte karşılaşılan statü ve rol kaybı, 
ekonomik güçlükler, fiziksel yetersizlikler, sağlık sorunları ve yalnız-
lık duygusu, yaşlıların yani bir bakıma varlık sebebimiz olan ebe-
veynlerimizin hayatını yaşanmaz kılmaktadır.

Modernitenin getirdiği yersiz-yurtsuzlaşma süreci, uzmanlaşma, 
eğitim olgusu ve ailenin geleneksel işlevlerini terk etmesi durumları 
değiştirilemez süreçler gibi durmaktadır. Dünya geleneksel değerleri 
ve geleneksel yaşam biçimini tekrarlayabilir mi? Modern yaşam tar-
zından ne kadar vazgeçebilir? Herkesi kendi toprağında ve gelenek-
sel ilişkiler ağı içerisinde konumlandırmamız mümkün mü? 

Tüketim çılgınlığının müsebbibi olarak gördüğümüz postmodern 
yaşam telakkileri insanı bu duruma bireyselleşmeye ve insanın ben-
liğine atfettiği değer dolayısıyla getirdi. Tüketmedikçe var olama-
dığını, kendisinden başka değer verilecek herhangi bir varlığın bu-
lunmadığını, şimdiyi hemen ve sonuna kadar yaşamak gerektiğini 
düşünen hedonist birey nasıl dönüşebilir? Dönüşürse ne olarak dö-
nüşür? (Dönüştüğünde neye dönmüş olur?) 

En başında sorduğumuz “değişim kontrol edilebilir ve yönlen-
dirilebilir mi” sorusu önem kazanmaktadır. Değişimin modern 
batının öngördüğü gibi önlenemez ve kontrol edilemez olduğunu 

AİLE–YAŞLI İLİŞKİLERİNE SOSYOLOjİK BİR BAKIŞ DENEMESİ 4 9

varsaymamız insanı etkisizleştirmekte ve “rüzgarın önündeki kuru 
yaprak”a dönüştürmektedir. Bu modernitenin özgür ve özerk bireyi 
ile de çatışmaktadır.

Değişimi veya değişen değerlerin hangi yönde değişeceğinin kont-
rolü hayatın kontrolünü elimize almamızda önemli bir tutamaktır. 
Bugün ulaştığımız tüketim toplumunu dönüştürmenin; dolayısıyla 
kapitalizmin önüne set çekmenin biricik yolunun sade bir hayatı 
benimsemekten geçtiği kabul edilmektedir. Bu kabul geleneksel in-
sani değerlerimizi kuşanmayı ve hayatımıza çeki düzen vermeyi ge-
rekli kılmaktadır.

Fakat gerçekçi olmak gerekirse Abdurrahman Arslan’ın “eve dö-
nüş” çağrılarının çok da mümkün olmadığını varsayabiliriz. Çünkü 
çağrı hangi eve yapılmaktadır? Mahrem hayat kalmış mıdır? Eve dö-
nen kadın (veya erkek) evde hangi aygıtlarla yüz yüzedir. Televiz-
yonun ve internetin olduğu bir ev hala mahremiyet iddialarını yi-
neleyebilir mi? “Ev işleri”, çocuk yetiştirme ve hürmet telakkileri ne 
zaman tekrar saygınlık kazanacaktır? Kadın çalışmasının statü sa-
yıldığı ve her bir bireyin seküler eğitime tabi tutulduğu, eğitimin 
sosyal ve ekonomik kazanımlar sağladığı bir dünyada statü algıla-
rındaki değişim nasıl ve ne sürede yaşanacaktır?

Soruları sınırsız hale getirmek mümkündür. Lakin bunlar şim-
diye ait sorunlarımıza şifa olmamaktadır. Uzun erimli olarak bu so-
rulara cevap üretmemiz mutlaka gerekmektedir. Bugün ise acilen ce-
vaplanması gereken soru aramızda yaşayan yaşlıları başımızın tacı 
yapmamız için birey, toplum ve devlet olarak neler yapılabilirliğidir. 

Ancak günümüzde yaşlanmanın bütün insanlar için kaçınılmaz 
bir gerçek olduğundan hareketle özellikle kentlerin, başta konutlar 
ve çevre olmak üzere yaşlılar için yaşanabilir mekânlar olarak dizayn 
edilmesi gündeme getirilmektedir. Başta gelişmiş ülkelerde olmak 
üzere “Yaşlı Dostu Toplum” ve “Yaşlı Dostu Şehir” gibi programlar 
uygulanmakta ve bu kapsamda kentler yaşlıların rahat edebilecek-
leri ve mutlu olabilecekleri mekânlar haline getirilmeye çalışılmak-
tadır. Ülkemizde de yaşlılığın önemi üzerinde durulmakta, gerek 
ekonomik, gerek sağlık, gerekse barınma ve bakım alanlarında iyi-
leştirmelere gidilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar gelişmiş ülkeler 
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standartlarına ulaşmamakla birlikte farkındalık yaratılması ve konu-
nun öneminin anlaşılması açısından umut vericidir ve büyük önem 
arz etmektedir. Devletin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleye-
biliriz. Ama asıl cevaplamamız gereken; “toplum olarak ve birey ola-
rak bizler ne yapabiliriz ve ne yapmaktayız” sorusudur.
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SURİYELİLERİN GÖÇÜ vE 
GELECEKTEKİ YENİ TOPLUMSAL İLİŞKİLER

Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU * 1

Özet

2010 yılında Arap coğrafyasında yaşanan ve Arap Baharı olarak 
isimlendirilen sürecin 2011 yılı Mart ayında Suriye’ye yansımasıyla 
başlayan ve kısa sürede bir iç savaşa dönüşen olaylar sebebiyle yüz 
binlerce sivil hayatını kaybetmiş, milyonlarcası Lübnan, Mısır, Irak, 
Ürdün ve Türkiye gibi ülkelere sığınmıştır.

Sürece ilişkin Türkiye’nin takındığı tavır, uyguladığı “açık kapı” 
politikası ve misafirlere sunduğu imkânlar, ülkelerinden kaçan Su-
riyeliler için bir nefes olmuştur. Her ne kadar gelen misafirler için 
ülke içinde ve dışında barınma merkezleri inşa edilse de artarak de-
vam eden göç, misafirlerin Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerine 
dağılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu kadar kısa sürede 3 milyona yakın 
göç alan ve 12,5 milyar dolar kaynak aktaran Türkiye’nin hukuk-
tan dış politikaya, güvenlikten sağlığa, eğitimden istihdama, ekono-
miden kültüre toplumsal yapının tümünde kendini hissettiren yeni 
bir olgu ortaya çıkmıştır. Bu yeni olgu ve beraberinde getirdiği so-
runlar kendini kentlerde görünür kılmıştır. Kentlerin gündelik ha-
yat pratiklerinde ve sosyal dokusunda ortaya çıkan bu farklı ve yeni 
olgu, birlikte yaşamanın imkânına dönük birçok tartışmayı da be-
raberinde getirmiştir. Başta ekonomi olmak üzere, demografik dö-
nüşüm, etnik ve mezhebi çatışma, kültürel farklılıklar, sağlık, kamu 

* Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi, koyuncuahmet42@gmail.com
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yardımları, suç, güvenlik vb. alanlarda farklı bakış açılarını içeren 
ancak daha ziyade göçle gelen külfet üzerine yoğunlaşan tartışma-
lar gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. 

Gerek Ortadoğu gerekse Suriye’deki mevcut koşullar dikkate 
alındığında Suriyeli misafirlerin daha uzun süre burada kalacakları, 
dahası yeni misafirlerin de kapıda olduğu açıkça görülmektedir. Bu 
durum bir yandan misafirleri burada yeni bir yaşam ve düzen kur-
maya mecbur bırakırken, diğer yandan “Gelecekteki Yeni Toplum-
sal İlişkiler”in nasıl inşa edileceğine ilişkin soru işaretlerine de ze-
min hazırlamaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Toplumsal değişme, sınır aşırı göçler, Su-
riyeliler, kurumsal kapasite

Giriş

Toplumsal değişme, en genel anlamda, toplumsal yapıyı inşa eden 
toplumsal ilişkiler ağı ile bu ilişkileri şekillendiren toplumsal kurum-
larda süreç içinde meydana gelen farklılaşma, belirli bir durumdan 
ya da varlık biçiminden başka bir durum ya da biçime geçiş (Kı-
zılçelik&Erjem; 1996:140; Tezcan, 1981:163; Tan, 1981:102) olarak 
tanımlanabilir.

Toplumsal değişime sebep olan pek çok faktör vardır. Afetler, 
depremler, su baskınları, iklim değişmeleri gibi fiziksel çevrede ya-
şanan doğa olayları; üretim ve tüketim ilişkileri, işbölümü, uzman-
laşma gibi ekonomik etkenler; bilimsel ilerlemelerle birlikte ortaya 
çıkan teknolojik yenilikler, icat ve buluşlar; yazılı ve görsel kitle ile-
tişim araçları; toplumlararası ilişkiler; kentleşme, iç ve dış göçler ilk 
akla gelenlerdir. Bu açıdan bakıldığında toplumsal değişme çok sa-
yıda faktöre ve bu faktörlerin birbirleri ile etkileşimine dayalı, süreç 
ifade eden, oldukça karmaşık ve dinamik bir olgudur.

Bu bağlamda göç de toplumsal değişimin oldukça etkili katali-
zörlerinden biridir. Nitekim göç, bir neden sonuç ilişkisi bağlamında 
bakıldığında toplumsal dönüşümün birçok yönünü belki de en iyi 
açıklayabilecek süreçtir. Bir sonuçtur; çünkü politik, ekonomik, 
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siyasal, kültürel ve toplumsal dönüşümün bir yansıması olarak çok 
sayıda insan, yerleşim yerlerini kimi zaman gönüllü olarak kimi za-
man da zorunlu olarak değiştirmişlerdir ve değiştirmeye devam et-
mektedirler. Bir nedendir; çünkü bu insan hareketliliği, gerek kendi 
yaşamlarını gerekse de ayrıldıkları ve vardıkları toplulukların ya-
şamlarını olumlu veya olumsuz biçimde etkilemektedir. Göç eden 
birey(ler)in doğup büyüdüğü, eylemlerini gerçekleştirdiği, hatırala-
rını biriktirdiği, kendini güvende hissettiği, bireyin imgesel yanına 
işaret eden ve varoluş hikâyesine eklenen ana dizgeyi yani memle-
ketini terk etmesi, farklı fiziki mekânlar, binalar, yollar, kavşaklar, 
anıtlar, kaldırımlar, çarşılar, merkezler, farklı yaşam tarzları, farklı sı-
nıflar, farklı kimlikler, kültürler, örf ve adetleriyle yeni bir toplumsal 
yapının, kültürün, yaşamın kapısının aralanması beraberinde hem 
göç edenler hem göç edilen toplumda değişimin habercisidir (Ko-
yuncu, 2015: 231-232).

Bu açıdan bakıldığında, 2011 yılı itibariyle Suriye’de başlayan 
iç savaş sonrası ülkemize sığınan 3 milyona yakın Suriyelinin Tür-
kiye’nin dört bir tarafına dağılmasıyla birlikte hukuktan dış politi-
kaya, güvenlikten sağlığa, eğitimden istihdama, ekonomiden kültüre 
toplumsal yapının tümünde kendini hissettiren toplumsal bir deği-
şim ortaya çıkmıştır. Özellikle 2000’li yıllara kadar sınır aşırı göç-
ler açısından transit ülke konumunda olan Türkiye’nin son dönemde 
hedef ülke konumuna gelmesi bu yeni göç dalgasının etkisiyle bir-
likte yaşamanın imkânına dönük birçok tartışmayı da beraberinde 
getirmiştir. Başta ekonomi olmak üzere, demografik dönüşüm, et-
nik ve mezhebi çatışma, kültürel farklılıklar, sağlık, eğitim, kamu 
yardımları, suç, güvenlik vb. alanlarda farklı bakış açılarını içeren 
ancak daha ziyade göçle gelen külfet üzerine yoğunlaşan tartışma-
lar gündemi meşgul etmeye devam etmektedir.
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dahası yeni misafirlerin de kapıda olduğu açıkça görülmektedir. Bu 
durum bir yandan misafirleri burada yeni bir yaşam ve düzen kur-
maya mecbur bırakırken diğer yandan “Gelecekteki Yeni Toplumsal 
İlişkiler”in nasıl inşa edileceğine ilişkin soru işaretlerine de zemin 
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hazırlamaktadır. Bu konu etrafındaki hararetli tartışmalar devam 
ederken bir taraftan da toplumsal yapıda göçle gelen değişim ve dö-
nüşümün izleri de görülmeye başlanmıştır. 

Toplumsal Değişim ve Göç, Suriyeliler Gerçeği

Bu başlık altında sınır aşırı göç ile gelen toplumsal değişimin ülke-
mizdeki yansımalarına temel başlıklar altında (giriş mahiyetinde) kı-
saca değinilecektir. Suriyelilerin göçü ile ülkemizde hukuk, iç ve dış 
politika, eğitim, istihdam, ekonomi ve kültürel yaşamda birçok deği-
şimler yaşandığı malumun ilamı niteliğindedir. Yaşanan bu değişim 
ve dönüşümler ve inşa etiği toplumsal gerçeklik birçok alanda Tür-
kiye’nin kurumsal kapasitesinin gelişmesine de imkân hazırlamıştır. 

Bu noktada Türkiye açısından en önemli tartışmalardan biri Su-
riyelilerin hukuki statüsüdür. Nitekim Türkiye, mültecilerin hukuki 
durumunu düzenleyen 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni “Avrupa’da mey-
dana gelen olaylar” coğrafi şartı ile sınırlı olarak onaylamış ve hâliha-
zırda da bu coğrafi sınırlama ilkesini sürdürmeyi seçmiştir. Coğrafi 
temelli olan bu çekinceye göre Türkiye ancak Avrupa’dan gelecek 
kişilere mültecilik statüsü tanırken, Avrupa dışından gelen kişilere 
mülteci olma hakkı tanımamaktadır. Dolayısıyla ülkemizdeki Su-
riyeliler uluslararası hukukta mülteciler için tanımlanan haklardan 
da mahrumdur. Bu coğrafi sınırlama sebebi ile ülkemizdeki Suriye-
liler yasal anlamda sığınmacı da değildir. Çünkü (kısaca ifade edi-
lirse) sığınmacı kavramı, kendi ülkesini terk ederek üçüncü bir ül-
keye gidip orada sığınma talebinde bulunan kişiyi ifade etmektedir. 
Başka bir ifade ile sığınmacı, mülteci olduğu iddiasıyla ülkesini terk 
eden ama mültecilik statüsü başvurusu sonuçlanmamış (soruşturma 
safhasındaki) kişidir. 

Ülkemizdeki Suriyeliler göçmen statüsüne de haiz değildir. Çünkü 
göçmen; mülteci tanımında bulunan nedenlerin dışında, çoğu za-
man ekonomik gerekçelerle veya içinde bulunduğu sosyal ortamın 
hoşnutsuzluğu nedeniyle ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka 
bir ülkeye, yasal veya yasadışı yollarla giden, orada yaşayan yaban-
cılar için kullanılan bir kavramdır. 
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Bu anlamda ülkemizdeki Suriyeliler, savaşın bitmesiyle Suri-
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tüm siyasi partileri bu konuda yeni araştırmalar, incelemeler, çalış-
malar yapmaya mecbur bırakmış, dahası iktidar ülke tarihinde ilk 
defa göç ile ilgili bir birim ihdas etmiştir. 

Yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den 
çıkışları ve sınır dışı edilmeleri işlemlerini yürütmek, göç politika 
ve stratejilerini uygula mak, yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar ara-
sında koordinasyo nu sağlamak amacıyla Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü kurulmuştur. Yine bu kapsamda (6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında) Göç Politikaları Kurulu 
ve Göç Danışma Kurulu oluşturularak Türkiye’nin göç politikaları 
ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlanmıştır. Mec-
listeki partilerin bu yeni durum karşısında ürettikleri politikalar bir 
tarafa sadece bu gelişme bile ülkenin göçe ilişkin kurumsal kapasite-
sine büyük bir katkı niteliğindedir. Yanı sıra dış politikada da özel-
likle AB ile olan ilişkilerde (şayet bir anlaşma sağlanabilirse) Suri-
yeli misafirler için AB’nin vaat ettiği ama bir türlü göndermediği 6 
milyar dolarlık hibe ile AB’ye tam üyelik ve vize serbestisi gibi hu-
suslar başta olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan tüm politik gelişme-
lerde Türkiye uluslararası arenada en temel aktörlerden biri olmuştur.

Bir diğer önemli başlık da eğitimdir. İnsan Hakları İzleme Ör-
gütü’nün Haziran 2015’te Milli Eğitim Bakanlığı verilerine dayan-
dırarak hazırladığı “Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir 
Şey Göremiyorum: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eği-
time Erişiminin Önündeki Engeller” isimli rapora göre, Türkiye’de 
708 bin Suriyeli çocuk okul çağındadır. 2014’de çocukların sadece 
212 bini ilk ve ortaöğretime kaydolmuş olup, kamplarda okula ka-
yıt oranı yüzde 90 seviyesindedir. Ancak Suriyelilerin çoğu kamp 
dışında yaşamaktadır ve kampların dışında yaşayan okul çağındaki 
çocukların sadece yüzde 25’i okullara kayıt yaptırmıştır. Başka bir 
ifade ile Türkiye’deki Suriyeli çocukların üçte ikiden fazlası örgün 
eğitim alamamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, yabancılar dâhil Tür-
kiye’deki tüm çocuklar ilk ve orta öğrenim görme hakkına sahip-
tir. Suriyelilerin hukuki statüsü ve faydalanabileceği yasal çerçeve 
2014’te yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında 
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oluşturulmuştur. Geçici Koruma Yönetmeliği’nin yanı sıra, eğitim 
hakkına erişimle ilgili 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitme ve 
Öğretme Hizmetleri Genelgesi düzenlenmiştir. Buna göre resmi ka-
yıt altına alınmış çocukların, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul-
larda ya da Suriyelilere yönelik olarak oluşturulmuş Geçici Eğitim 
Merkezleri’nde eğitim alabilecekleri ifade edilmektedir. 2014/21 Sa-
yılı genelgenin yayınlanmasının ardından Türkiye’deki Suriyeli ço-
cuklar, Suriyeli öğrencilerin devam ettiği Geçici Eğitim Merkezle-
ri’ne veya Türkiye’deki devlet okullarına yasal olarak kayıt olma 
olanağı kazanmıştır. 

Okul öncesi ve 1. sınıflar için hâlihazırda hiçbir sorun yoktur. 
Öğrenciler isterlerse Milli Eğitime bağlı tüm okullarda okuyabil-
mektedirler. Ayrıca şu an itibariyle Geçici Eğitim Merkezleri kurul-
makta ve bu merkezlerde öğrenciler Suriye’de eğitimlerine ara ver-
dikleri sınıflardan başlayarak eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Bu 
merkezlere gelen öğrencilerden herhangi bir denklik istenmemek-
tedir. Elinde denklikleri bulunanlar doğrudan ilgili sınıflara yer-
leştirilmekte, denklik belgeleri olmayanlar yaşlarına göre sınıflara 
yerleştirilmektedir. Mezun olduklarında da Türkiye denklikleri ve-
rilmektedir. Geçici Eğitim Merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
bildirilen eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Geçici Eğitim Merkez-
lerindeki öğretmenler de yine Suriyelidirler ve öğretmenler gönüllü 
olarak buralarda çalışmaktadırlar. Bu öğretmenler herhangi bir üc-
ret almamaktadırlar. Fakat UNICEF’le anlaşma esasına göre bu yıl-
dan itibaren burada çalışan öğretmenlere aylık 200 dolar ücret bağ-
lanması söz konusudur. 

Gönüllü Eğitim Merkezlerinde zorunlu olarak haftada 5 saat 
Türkçe dersi verilmektedir. Bu dersleri Milli Eğitimde görevli öğ-
retmenler vermektedir ve bu öğretmenler ders ücreti almaktadırlar. 

Geçici Eğitim Merkezlerine kayıtlar gün geçtikçe artmaktadır. 
Üniversitelerle ilgili olarak ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ta-
rafından 3 Eylül 2013 tarihinde YÖK Genel Kurulu’nda alınan ka-
rarla, Suriye sınırındaki illerde bulunan yedi üniversiteye, Suriyeli 
mültecilerin “özel öğrenci” statüsünde kayıt olmalarına olanak tanın-
mıştır. Genelgeye göre, sadece 2012-13 yılına mahsus olmak şartıyla 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM6 0

mülteciler hiçbir belge göstermeden, yalnızca “beyanla” üniversite-
lere “özel öğrenci” statüsü ile kayıt olabilecektir (URL-1).

Bu gelişmelerin yanı sıra sosyo-ekonomik düzeyi yüksek Suriyeli 
işadamlarının çocuklarını gönderebilecekleri, ikiden fazla dilde eği-
tim veren, kalitesi yüksek, ilk ve orta öğrenim okullarına olan talep-
leri de sıkça dile getirilmektedir (Topçuoğlu vd., 2015:108).

Sonuç itibariyle, gerek Ortadoğu gerekse Suriye’deki mevcut ko-
şullar dikkate alındığında, Suriyeli misafirlerin daha uzun süre bu-
rada kalacakları açıkça görülmektedir. Bu durum doğal olarak mi-
safirleri burada yeni bir yaşam ve yeni bir düzen kurmaya mecbur 
bırakmaktadır. Dolayısıyla misafirlerin özellikle de okul öncesi ve 
okul çağındaki çocukların ve gençlerin eğitiminin teşvik edilmesi, 
bu konudaki çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir.

Bu anlamda ülkemizdeki Suriyelilerin içinde yaşadıkları kültüre 
uyum ve entegrasyonlarını sağlamaları açısından eğitim en önemli 
imkânlardan biridir. Her şeyden önemlisi de, çocukların okullara de-
vam edip eğitim almaları önemli bir sorumluluktur. Diğer yandan, 
misafirlerin savaş sonrası Türkçeyi bilerek ülkelerine dönmeleri iki 
ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine 
önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca kendi ülkelerine ya da başka ül-
keye iltica etmeleri durumunda da, gittikleri ülkede Türkiye adına 
bir nevi kültür elçisi olma ihtimalleri de göz ardı edilmemelidir.

Ekonomi ve istihdam konusu ise göç söz konusu olduğunda en 
çok tartışılan konu başlığıdır. Suriye’de başlayan ve kısa sürede bir 
iç savaşa dönüşen olaylar sebebiyle meydana gelen göç dalgasından 
en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Hâliha-
zırda sınırda bekleyenler hariç 3 milyon sığınmacıya ev sahipliği ya-
pan ülkemizde özellikle yerel halk arasında en yoğun tartışma, ko-
nunun ekonomik boyutu üzerine olup, tartışmalar daha ziyade göçle 
gelen külfet üzerinedir. Henüz gelişmekte olan ve ekonomik göster-
geler açısından kırılgan bir yapıya sahip Türk ekonomisinin bu ka-
dar fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmasının ekonomiye büyük bir 
yük getireceği ve hatta ciddi bir tehdit oluşturacağı görüşü en sık 
dillendirilen konuların başında gelmektedir. Elbette göç söz konusu 
olduğunda istihdam, işten çıkarma, ucuz emek, işsizlik, yoksulluk, 
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kamu yardımları gibi konular ilk elden gündeme gelmekte ve daha 
ziyade olumsuz etkiler vurgulanmaktadır. Ancak konuyu sadece kül-
fet ya da olumsuzluklar üzerinden ele almak her şeyden önce göçün 
karakteri ile örtüşmemektedir.

Konuya bu açıdan bakıldığında Suriyelilerin özellikle (inşaat, 
tekstil, ayakkabıcılık vb.) mevsimlik/geçici sektörlerdeki vasıfsız ele-
men açığını kapattıklarını görüyoruz. Bu sektörler, statüler ve ücret-
ler düşük olduğu ve sigorta yapılmadığı için zaten Türkler tarafından 
tercih edilmemektedir. Dolayısıyla Suriyelerin gelişi ile bu sektörler-
deki vasıfsız eleman açığı ortadan kalktığı gibi birçok işletme tek-
nolojik açıdan imkânı olmasına karşın eleman yetersizliği sebebiyle 
gerçekleştiremediği tam kapasite çalışma imkânına da kavuşmuştur. 
Yani Suriyeliler bu sektörler için bir nevi can suyu olmuştur.

Bir başka katkı, nitelikli işgücü ve ara elemanlara ilişkindir. Ge-
rek sanayimizin ihtiyaçları, gerekse 2023 hedefleri açısından Suriye-
liler birçok sektörde nitelikli işgücü ve ara eleman noktasında katkı 
sağlamaktadır.

Ek olarak, Suriyelilerin vasıfsız ve düşük ücretli işlerde çalışma-
ları beraberinde daha önce bu işlerde/pozisyonlarda çalışan yerel hal-
kın bir kısmının bir üst statüdeki daha yüksek ücretli işlerde istihda-
mına imkân sağlamıştır. Yani bir nevi nöbet değişimi gerçekleşmiştir. 

Ve elbette Suriyeliler ile ilgili tartışmalarda en çok göz ardı edi-
len, sermaye sahibi Suriyeliler… Bu kesimlerin önemli bir bölümü 
yatırımlarını Türkiye’ye taşımışlardır. TOBB verilerine göre Türki-
ye’de kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlere bakıldığında 2012 
öncesinde Suriye sermayeli bir firma mevcut değil iken; 2013 yı-
lında kurulan 3.875 şirketin 489’u, 2014’de kurulan 4.736 şirketin 
1.257’si, 2015 yılı ilk on bir ayında kurulan 4.307 şirketin 1.429’u 
Suriye ortaklıdır. Bu veriler sadece TOBB verileridir. Ama biz bi-
liyoruz ki, basına da yansıdığı üzere bugün Türkiye genelinde irili 
ufaklı 10 binden fazla Suriyeli ya da Suriye ortaklı işletme var. Do-
layısıyla özellikle ülkemize yatırım yapan sermaye sahibi Suriyelile-
rin hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkıları göz ardı edil-
memelidir.
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Suriyeli yatırımcılarla birlikte yeni iş imkânları ve işgücü piya-
sasında sektörel çeşitlilik de artmaktadır. 

Bu alanda en önemli katkılardan biri de başta ihracat ve ithalat 
olmak üzere ticaret hacmi ve potansiyelinin gelişmesidir. Özellikle 
Suriyelilerin Ortadoğu ve Kuzey Afrika piyasasındaki bağlantıları 
ülkemizin ticaret pazarını ve rekabet payını artırmaktadır.

Bu noktada üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir başka 
konu da sermaye sahibi Suriyeliler ile kurulan işbirliği ve ortaklık-
lardır. Unutulmamalıdır ki, bu savaş bir gün sona erecek ve o gün 
geldiğinde Suriye’nin de yeniden imarı gündeme gelecektir. Şayet bu 
konuda gerekli adımlar atılırsa savaş sonrası Suriye’nin imarı Türk 
ekonomisi ve iki ülke arasındaki siyasi, sosyal, kültürel ilişkiler açı-
sından yeni imkânlar sunacaktır. Irak’ta kaçırılan bu imkânın Su-
riye konusunda tekrar edilememesi oldukça önemlidir.

Ancak burada unutulmaması gereken en önemli husus söz ko-
nusu kazanımların göç edilen kentin başta ekonomik imkânları ol-
mak üzere sosyal, kültürel ve siyasi potansiyeli ile doğrudan ilişkili 
olduğudur. Aksi halde göç, kazanımdan çok külfete ve olumsuzluk-
ların dillendirildiği bir zemine kayacaktır. Örneğin bu kazanımları 
Konya, Antep, İstanbul gibi şehirler de rahatlıkla müşahede edebi-
lecek iken Kilis’te aksi bir durum karşımıza çıkmaktadır.

Kültürel alanda yaşanan değişimler elbette çok farklı ve çeşitlidir. 
Kıyafet, yeme-içme alışkanlıkları, çocuklar için yeni oyunlar, değişi-
min öncelikli alanlarını oluşturmaktadır. Esasen kültürel alanda her 
iki millet arasında çok ciddi farklıklar mevcuttur ancak bu farklık-
lar birlikte yaşamaya engel teşkil etmeyen, dahası kültürel zengin-
lik olarak nitelendirilebilecek farklılıklardır. 

Suriyelilerin Türkiye’de kalış süresi uzadıkça doğal olarak kültü-
rel etkileşim de başlamıştır. Yapılan evliliklerle (özellikle kız alma) 
kurulan akrabalıklar, kapı karşı komşuluklar, aile yapısında da etki-
sini göstermiştir. Bilindiği üzere dönüşümün en temel kurumlarından 
biri ailedir ki, iki halk arasında aile ve aile içinde toplumsal cinsiyet 
rollerine yüklenen anlamlar ve pratikteki uygulamalar kimi zaman 
iyi örneklik kimi zaman rekabet üzerinden bu dönüşüme şahitlik 
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etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Suriyelilerin daha samimi, pay-
laşımcı ve birlikte zaman geçirmeyi önceleyen bir aile yapısına sahip 
oldukları görülmektedir. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar da 
bu savı destekler niteliktedir. Leyla Ezberci’nin Viranşehir’de gerçek-
leştirdiği araştırmada da benzer sonuçlara rastlamak mümkündür. 
Örneğin Suriyeli bir bayanın şu sözleri konuyu özetler niteliktedir.

“Suriye’de kadınlar erkeklerine kıymet veriyor, burada erkeğin ev işi 
yapması ayıp bizde erkek her işi yapar. Erkekler kadınlarına çok hür-
met ederler. Suriye’de erkekler 4-5 saat çalışırlar sonrasında eşlerine va-
kit ayırırlar, birlikte dışarı çıkarlar…”

Kadınların evlilik ve aileye bakışlarına ilişkin anlattıkları bu 
olumlu yönleri Suriyeli erkekler de desteklemektedir. Çadır kentte 
beş çocuk babası M.’nin Suriye’deyken kahveye gider miydiniz soru-
suna verdiği cevap şu şekildedir: “Kahveye neden gideyim ki? Orada 
geçireceğim vakti eşimle geçiririm.” Üç yıllık evli olan bir başka Su-
riyeli ise şöyle devam ediyor: “İşim çok yorucu, eve gelmeyi iple çeki-
yorum. Eve gelince de yemeğimizi yiyoruz eşimle muhabbet ediyoruz 
sonra gece eşimi gezmeye çıkarıyorum; bazen akraba ziyareti, bazen sa-
dece dolaşıyoruz. Eşim benim bir dediğimi iki etmez, ben de onun kıy-
metini bilirim.” 

Suriyelilerin aileye bakışı ve aile içi ilişkilere ilişkin anlatım-
ları Türkler tarafından da onaylanmaktadır. Çadır kentte şef olan 
Viranşehirli görevlinin Suriyeli erkeklerin kadına çok değer verdi-
ğini üç yıldır bizzat gözlemlediğini söylerken bunda kadının payı-
nın büyük olduğunun da altını çiziyor: “Suriyeli kadınlar eşlerine el 
bebek gül bebek davranıyor, buralardaki kadınlar gibi değil. Erkek-
ler de onun karşılığında kadına her konuda yardımcı oluyorlar.” (Ez-
berci, 2015: 97-98).

Elbette bu sonuçların ortaya çıkmasında toplumsal cinsiyete 
yüklenen anlamlar ve pratikteki kültürel farklılıklar belirleyicidir. 
Dahası bu farklıklar Türkler açısından yanlış anlamalara sebebi-
yet verecek kadar derindir. Buna ilişkin tarafımca Konya’da ger-
çekleştirilen araştırmada konuyu açıklığa kavuşturacak bulgulara 
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ulaşılmıştır. Buna göre yaşlı bir hacı teyzenin anlattıkları konuyu 
çok net özetlemektedir.

“Geçenlerde bizim apartmana taşınan Suriyeli hanıma -Allah ka-
bul etsin- 100 TL para verdim. Çoluk çocuk zor durumdadır dedim. 
Sonra bir de öğrendim ki, parayı alır almaz hemen kuaföre gitmiş, sa-
çını başını yaptırmış. Ayranı yok içmeye… Oymuş! (Bu olay son oldu) 
daha da yardım mardım etmedim. Konu komşuya da söyledim. Para-
nız boşa gitmesin, ihtiyacı olan bir fakire verin diye tembih ettim” (A., 
Kadın, 67, Konyalı).

Konya/Fetih mahallesinden bir başka hadise:

“Komşularla toplandık oturuyoruz. Suriyeli olan komşumuzu da 
davet ettik. Yazıktır, kendini garip hissetmesin dedik. Sağ olsun o da 
bizi kırmadı geldi. Arkadaşlardan biri makyaj malzemesi satıyor. Ha-
zır kalabalığı bulmuşken getirdi ürünleri, başladı anlatmaya. Suriyeli 
komşu 250 TL’ lik makyaj malzemesi aldı. Şaştım kaldım doğrusu. Sa-
vaştan gelmiş, yakınlarını, evini barkını kaybetmiş, hiç umurunda de-
ğil. Süslenmenin derdinde. Ne yalan söyleyeyim, Allah günah yazma-
sın çok kınadım” (H., Kadın, 32, Konyalı).

Buradaki farklılaşmanın sebebi önceliklerdir. Şimdi tüm bunlara 
bir iş adamının anlattığı bir başka hikâye üzerinden cevap arayalım:

“Mahallenin hanımları sohbet için toplanmış, yan binada (villa) 
oturan Suriyeli hanıma da haber vermişler, o da gelmiş. Sohbet koyu-
laşınca Suriyeli hanım, ‘Kusura bakmazsanız dikkatimi çeken bir konu 
var. Onu sormak isterim’ deyince bizim hanımlar merak etmiş, buyu-
run demişler. Suriyeli hanım demiş ki ‘Hepiniz maddi durumları iyi 
olan ailelersiniz. Ama yine de evde bir hizmetçiniz yok (Bkz. I. Bölüm 
1.1.4.). Çamaşır, bulaşık, ütü, ev işlerini hep siz yapıyorsunuz. Çocuk-
larla hep siz ilgileniyorsunuz. Bir de evi temizlerken giydiğiniz kıyafeti 
eşiniz geldiğinde de giyiyorsunuz. (Suriyeli misafirin anlatmaya çalıştığı 
kıyafet, altta eski eşofman ya da rengi solmuş şalvar, üstte sağına so-
luna ozon lekesi bulaşmış penye ve alın bölgesinde düğüm yapılmış 
başa sarılı halaylık). Oysa bunların hiçbiri sizin göreviniz de değil so-
rumluluğunuz da.’ Bizim hanımlar şaşırmış, nasıl yani diye sormuşlar. 
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Suriyeli Hanım devam etmiş, ‘Kadının asıl sorumluluğu eşini memnun 
etmektir. Yemek, çamaşır, bulaşık, ütü, çocukların bakımı hiçbiri sizin 
göreviniz değil. Hatta yeni doğan çocuğunuz varsa onu bile isterseniz 
emzirmeyebilirsiniz.’ Bizim hanım son bölümden çok etkilenmiş olacak 
ki, akşam eve geldiğimde başladı bunları sıralamaya, o benim görevim 
değilmiş, bu benim görevim değilmiş hepsini sıraladı ve hakkını tes-
lim etmemi istedi. Ben de hakkını teslim ettim, haklısın bunların hiç-
biri senin görevin değil ve sen bu hakkını sonuna kadar kullanabilir-
sin ama malum benim de haklarım var, 2, 3, 4… (eşten bahsediyor). 
Sen sabaha kadar bir düşün, her iki taraf da haklarını kullansın o za-
man dedim. Her neyse sabah oldu, baktım hanım sofrayı kurmuş, çayı 
döküyor. Sanki dünkü konuşma hiç olmamış. O gün bugündür hanım 
konuyu bir daha hiç açmadı” (M., Erkek, 41, Konyalı).

Bu anlatılanlar söz konusu yanlış anlaşılmaların temelinde kül-
türel farklılıktan kaynaklı önceliklerin olduğu tezini güçlendirmek-
tedir. Nitekim özelde bir Konyalı, genelde bir Türk için gereksiz, 
hatta zor zamanlarda israf olan kişisel bakım, özellikle kent merke-
zinden gelen Suriyeli kadınlar için en temel önceliktir. 

Meseleye toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıldığında kişisel 
bakımı ve eşi Suriyeli bir kadın için temel öncelik iken Türk top-
lumunda kadının daha anaç bir rol üstlendiği ve bu anlamda önce-
liklerinin de farklılaştığı görülmektedir. Suriyeli bir kadının öncelik 
sıralamasında eşi ilk sırada yer alırken, çocukları, ebeveyni, evi eş-
ten sonra kendine yer bulabilmektedir. Tabi bu karşılıklı olup erkek 
için de eşi önceliklidir. Bizde ise ortalama bir Türk kadını için ön-
celik sıralamasında ilk sırayı çocuklar alırken (sıralama değişmekle 
birlikte) evi, ebeveynleri ve sonra eşi bu sıralamada kendine yer bu-
labilmektedir. Erkekler için de benzer bir durum söz konusudur.

Yanı sıra yine iki ülke arasındaki kültürel farklılıkların bir yan-
sıması olarak şunu da ifade etmek gerekir ki, sosyo-ekonomik sevi-
yesi yüksek Suriyeli bir ailede çocukların bakımından ev temizliğine 
kadar tüm işler hizmetçiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yu-
karıda anlatılan olayda Suriyeli bayanın “Hepiniz maddi durumları 
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iyi olan ailelersiniz. Ama yine de evde bir hizmetçiniz yok” ve “evi te-
mizlerken giydiğiniz kıyafeti eşiniz geldiğinde de giyiyorsunuz” ifadesi 
bu önceliğin verdiği şaşkınlığın bir yansımasıdır. Bu önceliğin yerel 
halk tarafından anlaşılmaması, kuaföre gitme, makyaj malzemesi 
alma gibi davranışların yanlış görülmesine hatta kınanmasına sebep 
olmaktadır (Koyuncu, 2014: 145-137). Takdir edileceği üzere yaşa-
nan tüm bu gelişmeler beraberinde etkileşimle gelen değişimin de 
habercisidir. Elbette hâkim kültür olması münasebetiyle bu konuda 
ülkemizde yaşanacak değişim daha yavaş olmakla birlikte kesinti-
siz bir süreç olarak aynı anda, farklı alanlarda ve birbirleriyle ilişkili 
olarak devam etmektedir.

SONUÇ

Hedef ülke olarak ülkemize yönelik gerçekleşen, 2000’li yıllarla ar-
tış gösteren ve Suriyelilerin göçü ile zirve noktasına ulaşan sınır aşırı 
göçler Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını da aralamıştır. Başta 
göç politikaları ve stratejik eylem planlarının gündeme gelmesi, bu 
noktada kurumsal bir yapılanmaya gidilmesi, çalışan personelden ka-
yıt altına alma işlemlerine kadar daha profesyonel bir aşamaya geçil-
mesi, göç edenlere ilişkin kapsamlı bilgilerin yer aldığı veri banka-
larının oluşturulması, eğitim, sağlık, hukuk, kamu yardımları gibi 
alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi bile yaşanan değişimin 
ete kemiğe büründüğünün bir ifadesidir. Söz konusu kapasite kul-
lanımı sadece resmi kurumlarda değil konuya ilişkin faaliyet gös-
teren STK’lar açısından da oldukça önemli bir tecrübe ve birikim 
imkânı sunmuştur. 

Bu çerçevede, toplumsal formasyonda ve gündelik hayatın yeni-
den üretiminde sürekli bir değişimin içinde olunduğu gözlenmekte-
dir. Elbette bu değişme, her alanda ve her zaman açık ve kesin de-
ğildir. Özellikle ulus devlet inşa sürecinin verili zihinsel kalıpları, 
bu değişime direnen en temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu zihinsel kalıpların oluşmasındaki temel saiklere ba-
kıldığında sadece Suriyelilere değil genelde Araplara yönelik olan 
üç temel argüman dikkati çekmektedir. İlki ve en sık dile getirileni 
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olarak devam etmektedir.

SONUÇ

Hedef ülke olarak ülkemize yönelik gerçekleşen, 2000’li yıllarla ar-
tış gösteren ve Suriyelilerin göçü ile zirve noktasına ulaşan sınır aşırı 
göçler Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını da aralamıştır. Başta 
göç politikaları ve stratejik eylem planlarının gündeme gelmesi, bu 
noktada kurumsal bir yapılanmaya gidilmesi, çalışan personelden ka-
yıt altına alma işlemlerine kadar daha profesyonel bir aşamaya geçil-
mesi, göç edenlere ilişkin kapsamlı bilgilerin yer aldığı veri banka-
larının oluşturulması, eğitim, sağlık, hukuk, kamu yardımları gibi 
alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi bile yaşanan değişimin 
ete kemiğe büründüğünün bir ifadesidir. Söz konusu kapasite kul-
lanımı sadece resmi kurumlarda değil konuya ilişkin faaliyet gös-
teren STK’lar açısından da oldukça önemli bir tecrübe ve birikim 
imkânı sunmuştur. 

Bu çerçevede, toplumsal formasyonda ve gündelik hayatın yeni-
den üretiminde sürekli bir değişimin içinde olunduğu gözlenmekte-
dir. Elbette bu değişme, her alanda ve her zaman açık ve kesin de-
ğildir. Özellikle ulus devlet inşa sürecinin verili zihinsel kalıpları, 
bu değişime direnen en temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu zihinsel kalıpların oluşmasındaki temel saiklere ba-
kıldığında sadece Suriyelilere değil genelde Araplara yönelik olan 
üç temel argüman dikkati çekmektedir. İlki ve en sık dile getirileni 
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Arapların bizi sırtımızdan vurması, dolayısıyla şu an yaşadıkları sı-
kıntıyı kendi elleriyle hazırladıkları, ikincisi savaştan kaçmanın va-
tana ihanet olacağı, üçüncüsü ise aynı durum bizim başımıza gelse 
Arapların (daha özelde Suriyelilerin) bırakın bize yardım etmeyi, bir 
tekme de onların atacağı yönündeki inançtır. Bununla birlikte kimi 
zaman medyaya yansıyan çoğu zaman da şehir efsanesi haline gel-
miş yanlış ya da eksik bilgiler kanaatlerin şekillenmesinde etkilidir.

Son kertede Suriye’den ülkemize yönelen göç dalgası olumlu ve 
olumsuz etkileri, eksi ve artıları ile toplumsal yapıda önemli birçok 
değişimi de beraberinde getirmiştir. Belki bundan sonrası için söz 
konusu değişimin günümüz toplumsal gerçekliğinin yeniden inşa-
sındaki rolü ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi noktasında ka-
zandıracağı stratejik temelli bir yapılanma üzerine yeniden kafa yor-
mak öncelikler arasında yer almalıdır. 
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DEĞİŞEN ALEvİLİĞİN SOSYOLOjİSİ: 
SAHADAN GELEN BİLGİ NE DİYOR?

Prof. Dr. Ahmet Taşğın 
Ar. Gör. Öner Atay

Özet
Bildiri, Türkiye’de yaşayan Alevilerin geçirdikleri sosyal değişimi 
konu edinmektedir. Aleviler nüfus olarak Türkiye’deki dini grup-
lar arasında “Sünniler”den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Doğal 
olarak Aleviler, sosyal değişimin önemli bir ortağı olarak doğrudan 
ya da merkezde meydana gelen değişimin bir parçasıdır. 

Uyum ve uyarlama konusu da yine bu çerçevede ele alınarak Ale-
vilik ve Sünnilik konusunun yeni dönem için nasıl, hangi çerçevede 
kurgulandığı hususu önemli hale gelmektedir. Bu önem tek başına 
Alevilik ya da Aleviler üzerinden takip yerine Sünnilik ya da Sün-
nilerin de bir arada bulunduğu bir bütün içerisinden ele alınmalı-
dır. Adeta Sünnilik ya da Sünniler, Toplumsal Değişim konusunun 
parçası ya da ögesi olarak görülmemekte ya da bütün olup bitenden 
azade düşünülmektedir. 

Alevilik ve Aleviler, hangi aşamalardan geçerek siyasi ve kültürel 
alanlarda meydana gelen değişim, bu değişim neticesinde dile geti-
rilen talepler ortaya konulmuştur. Alevilik ve Alevilerce yapılan ta-
leplerin nasıl ve nerede, hangi alanlarda gerçekleştiği başlıklarından 
örnekle konu aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alevi, Değişim, Sosyal, Kentleşme, Dede, 
Cem, Cemevi
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Giriş

Bildiri, son yıllarda Türkiye gündeminin ilk sıraları arasında yer alan 
konulardan birisi olan Aleviler ve toplumsal değişimlerini konu al-
maktadır. Nüfus olarak Türkiye’deki dini gruplar arasında “Sün-
niler”den sonra ikinci sırada yer alan Aleviler doğal olarak, sosyal 
değişimin önemli bir ortağı olarak doğrudan merkezde meydana ge-
len değişimin bir parçası olmuşlardır. Konunun amacı, son yılların 
gündemini meşgul eden Aleviliğin tarihsel süreç içerisinde hangi 
aşamalardan geçerek kentlere geldiği ve kentlerde yeni yüzüyle na-
sıl yer aldığını ele almak ve bu değişim sürecine dikkat çekmektir. 
Bu şekilde bir aktarımın amacı, kentleşmeye paralel olarak Alevile-
rin kentlerde görülme ve gündeme gelme biçimleri etrafında konuyu 
alandan derlenen bilgiyle ele alarak, biriken başlık ve gündemi anla-
maya çalışmak olacaktır. Sonuç olarak kamuya yönlendirilen Alevi-
lik bir konu olmakla ya da Alevilerin toplumsal değişimlerinin aşa-
malarının sonucu olduğu teziyle hareket edilerek bu aşamaya nasıl 
gelindiği hakkında kısa bilgi verilecektir. Bu bilginin bir kısmı ta-
rihi bir arka plan sunarken, ikinci babında da güncel yeni talep ve 
sorunlara yönelik olacaktır. 

Hâlbuki bu değişimin bütün parçaları ve katmanları bütün ola-
rak ele alınmalıdır. Hatta bu katman ve parçaların birbirleri ya da 
diğerlerine yönelik kurgularının düzeyi de birlikte değerlendirilip 
ortaya konulmalıdır. Bu bakımdan da bu bildiri, Alevilik ve Alevi-
ler konusunu Sünnilik ve Sünniler ile birlikte değerlendirmektedir. 
Böylece her iki kesimi de aşağılama veya suçlama yerine aynı menzil-
den anlaşılması ve görülmesine kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır. 
Hatta ortam ve kitleye göre bir sunum yerine toplumsal değişimin 
muhatabı olarak bütün kesimleri merkeze alarak bir değerlendirme 
yapılmaktadır. Böylece bildiri, Sünnilere Alevileri anlatırken, Alevi-
ler konusu ile Sünnilik de anlatılmaktadır.

Buna göre genel olarak kamunun bütününe ilişkin değişimi, top-
lumun bütün katman ve parçalarını talep etmekte ve kapsamakta-
dır. Toplumsal değişimin bütün katmanları dikkate alarak meydana 
getirmekle kalmamakta, yeni düzenleme ve tanımlama etrafında 
toplumsal gerçeğe de uygun hale getirilmektedir. Bu program tam 
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anlamıyla gerçekleştirilemediği takdirde toplumsal çatışma meydana 
gelmekte ve toplumsal sapma ve suç menzilinden çıkmaktadır. Öy-
leyse Toplumsal Değişim konusu, kontrollü bir yerden takip edilip 
sürdürülmekte ve bunu gerçekleştiren çevrenin de adını almaktadır. 

Değişimin itici gücü arasında bulunan parçalar ve bu parçaları 
kontrol eden çevrelere göre adlanan ya da adlandırılan değişimin bi-
zatihi kendisi de yine bu çevrelerce ya da bu çevrelere göre adlandı-
rılmasına neden olmaktadır. Yani modernist, çağdaş, Atatürkçü, ile-
rici, batıcı, Amerikancı gibi aynı zamanda siyasi bir daveti de içeren 
bu adlandırma, kendi meşruiyetini ya da karşılıklarını da üreterek 
ve var ederek sürdürmektedir. Tek başına karşılıksız bir yerde hare-
ket etmesi mümkün değildir. Bunun için de Türk toplumunun deği-
şimi ve özellikle, bu değişimin katmanları ile bu katmanların aldığı 
adlandırma da yine Alevilik konusunun takibini kolaylaştırmaktadır. 

Bu nedenle Alevilik ve Aleviler, bilinenin veya düşünülenin tam 
tersine gelenek ve yerel olanı temsil etmesi gerekirken ilerici, moder-
nist ve batıcı alana kaydırılmıştır. Böylece Sünniler, gerici, yobaz gibi 
bir alanın takipçisi ve muhafazasına mensup çevre olarak kurulmuş-
tur. Kaosun işlediği yer de tam olarak burada başlamakta ve kamu-
sal alanın temsili ve biçimlenmesi Sünniler tarafından gerçekleşti-
rilmekte veya Sünnilik ile biçimlendirilip şekillendirilmektedir. Bu 
durum şöyle bir sorgulamayla biri çözülmeden yeni bir kargaşaya işa-
ret ve davet etmekte, kamunun kendisi de Sünni ve Sünnilerce be-
lirlenmekte ve bu durum bir şekilde ileri ve çağdaş olan Alevilik ve 
Alevilerce terbiye veya tehdit edilip sigaya çekilmektedir.

Öncelikle coğrafya olarak ya da tarihi coğrafyanın parçalanmasıyla 
başlayan değişim, ardından siyasal, dini ve kültürel değişimle devam 
etmiş ve belirli bir aşamaya ulaşmıştır. Aleviler, öncelikle Selçuklu 
ve Osmanlı siyasi ve kültür coğrafyasının bir parçasıdır ve bu coğ-
rafyanın parçalanması büyük bir sarsıntı oluşturmuştur. Buna bağlı 
olarak mekânın kaybı mesajın da kaybına neden olmuştur. Aleviler 
tarihi süreç içerisinde birkaç noktada yaşadıkları sarsıntının sonun-
cusunu paket bir program olarak Cumhuriyet döneminde yaşamış-
lardır. Özellikle uluslararası kabul ve meşruiyetin ilanı olan Cumhu-
riyetin, bu ilanın genel kabulü anlamında gerçekleştirdiği devrimler 
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arasında “Tekke ve Zaviyelerin Seddi” Kanunu bulunmaktadır. Böy-
lece Cumhuriyet ile birlikte coğrafi kopuşun yanı sıra iç işleyişi ve 
yasal bağlantısını da bu kanunla koparmış oldu. Bunun sonucunda 
Kahire’de Kaygusuz Tekkesi, Bağdat’ta Gürgür Baba Tekkesi, Ha-
lep’te Bayram Baba Tekkesi, Macaristan’da Gül Baba Tekkesi, Ro-
manya’da Sarı Saltuk Tekkesi, Bulgaristan’da Otman Baba, Demir 
Baba, Ak Yazılı Sultan Tekkeleri, Yunanistan’da Seyit Ali Sultan veya 
Kızıl Deli Sultan Tekkesi gibi coğrafyanın tamamındaki tekkelerle 
olan ilişkiler kopmuştur. Böylece Türkiye’de kalan Hacı Bektaş Tek-
kesi’nin yasal ve manevi merkez oluşu bütün parçalar için kapanmış 
ve her parça kendince bulduğu çözümle işgalcilerin elinde kalmıştır. 

Türkiye ardı ardınca devam ettirdiği devrimlerle Alevilerin mer-
kezlerini, merkezleri harekete geçiren dini önderlerini kuşatmış ve 
işlevsiz hale getirmiştir. Kazandırdığı yeni işleviyle de onları dev-
rimlerin kabulü ve yerleşik kılınmasına hizmete dönüştürmüştür. 
Kazandığı yeni statü doğal olarak yeni rol almasını sağlamıştır. Bu 
süreçleri birkaç aşamada aktarmak mümkündür ve Lozan, NATO, 
AET, AB başlıkları altında değerlendirilmelidir. Lozan Antlaşması’na 
uygun olarak tarihi bütün alanlardan önce model olarak Türkiye 
Cumhuriyeti çekilmiş ve çekmiş, bu model Osmanlı siyasi coğraf-
yasına aynen kopyalanmıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti içeride ne 
yaptıysa dışarıda da aynısının yapılmasına örneklik yapmıştır. Böy-
lece II. Dünya Savaşı ve NATO birliğiyle yeni bir dönem başlamış, 
bu dönemde Osmanlı siyasi coğrafyasının önemli bir kısmına Rus-
lar ya da Komünist Nasyonalistler yerleşerek Türkiye Cumhuriye-
ti’nin yaptığının aynısı uygulanmıştır. Türkiye içeride çok partili si-
yasi hayata geçtiğinde Aleviler, mecliste DP içerisinde yer almış ve 
burada temsil edilmişlerdir. Ardından 1960’lı yıllardan itibaren ge-
lişen siyasi olayların Türkiye yansıması da yine Avrupa merkezli öğ-
renci olayları ve Sosyalist Sol yorumuyla gerçekleşmiştir. Türkiye’de 
Sosyalist Sol, TİP üzerinden azınlık olarak tanımlanan gruplara yö-
nelmiş ve bünyesine dâhil etmiştir. Bu süreçten itibaren Aleviler, gi-
derek Sol ve CHP parçasına dönüşmüştür. Artık 1970 ve 1980 yılları 
Alevilerin kaçınılmaz olarak CHP ve Komünist olup damgalandık-
ları dönem olarak kayda geçmiştir. Bu zaman diliminde muhafa-
zakâr ve milliyetçi çevreler de tersinden MHP ve DP, AP gibi sağ 
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manya’da Sarı Saltuk Tekkesi, Bulgaristan’da Otman Baba, Demir 
Baba, Ak Yazılı Sultan Tekkeleri, Yunanistan’da Seyit Ali Sultan veya 
Kızıl Deli Sultan Tekkesi gibi coğrafyanın tamamındaki tekkelerle 
olan ilişkiler kopmuştur. Böylece Türkiye’de kalan Hacı Bektaş Tek-
kesi’nin yasal ve manevi merkez oluşu bütün parçalar için kapanmış 
ve her parça kendince bulduğu çözümle işgalcilerin elinde kalmıştır. 

Türkiye ardı ardınca devam ettirdiği devrimlerle Alevilerin mer-
kezlerini, merkezleri harekete geçiren dini önderlerini kuşatmış ve 
işlevsiz hale getirmiştir. Kazandırdığı yeni işleviyle de onları dev-
rimlerin kabulü ve yerleşik kılınmasına hizmete dönüştürmüştür. 
Kazandığı yeni statü doğal olarak yeni rol almasını sağlamıştır. Bu 
süreçleri birkaç aşamada aktarmak mümkündür ve Lozan, NATO, 
AET, AB başlıkları altında değerlendirilmelidir. Lozan Antlaşması’na 
uygun olarak tarihi bütün alanlardan önce model olarak Türkiye 
Cumhuriyeti çekilmiş ve çekmiş, bu model Osmanlı siyasi coğraf-
yasına aynen kopyalanmıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti içeride ne 
yaptıysa dışarıda da aynısının yapılmasına örneklik yapmıştır. Böy-
lece II. Dünya Savaşı ve NATO birliğiyle yeni bir dönem başlamış, 
bu dönemde Osmanlı siyasi coğrafyasının önemli bir kısmına Rus-
lar ya da Komünist Nasyonalistler yerleşerek Türkiye Cumhuriye-
ti’nin yaptığının aynısı uygulanmıştır. Türkiye içeride çok partili si-
yasi hayata geçtiğinde Aleviler, mecliste DP içerisinde yer almış ve 
burada temsil edilmişlerdir. Ardından 1960’lı yıllardan itibaren ge-
lişen siyasi olayların Türkiye yansıması da yine Avrupa merkezli öğ-
renci olayları ve Sosyalist Sol yorumuyla gerçekleşmiştir. Türkiye’de 
Sosyalist Sol, TİP üzerinden azınlık olarak tanımlanan gruplara yö-
nelmiş ve bünyesine dâhil etmiştir. Bu süreçten itibaren Aleviler, gi-
derek Sol ve CHP parçasına dönüşmüştür. Artık 1970 ve 1980 yılları 
Alevilerin kaçınılmaz olarak CHP ve Komünist olup damgalandık-
ları dönem olarak kayda geçmiştir. Bu zaman diliminde muhafa-
zakâr ve milliyetçi çevreler de tersinden MHP ve DP, AP gibi sağ 
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ve milliyetçi alana kaymış, böylece Alevilerin bir başka kuşatılma-
sına sosyal, siyasi, dini ve kültürel olarak hizmet etmişlerdir. Hâlbuki 
milliyetçi ve muhafazakâr çevreler kendileri de NATO programına 
uygun olarak yeniden biçimlendirilmişlerdir. Bu şifreler günümüze 
kadar ulaşmıştır. 

Alevilerin dini merkez ve temsilcileri de yine aynı şekilde öne-
mini kaybetmiş ve müze haline getirilmiştir. Bu durum karşısında 
Aleviler, daha fazla II. Dünya Savaşı’ndan sonra kentlere göçün par-
çasına dönüşmüş ve şehirlerde eğitim, iş ve siyasal çevrelerin katı-
lımcısı haline gelmişlerdir. Dede, tekke ve cemin merkezi konumu 
giderek örselenmiş ve yolun takipçileri yeni eğitim ve siyasetin pen-
çesinden kendisini inkâra yöneltmiştir. Bu hal öylesine etkili olmuş 
ki, artık köylerde cem yapılamaz ve seyitlerin kendilerini dede ya 
da pir, mürşit olarak sunmalarına dahi izin verilmez hale gelmiştir.

Tarihsel Arka Plan

Türkiye sınırlarında yaşayan Aleviler, Türkistan ve Horasan vurgu-
sunu özellikle marifet tanımını yerli yerinde aktarım için kullanmak-
tadırlar. Beraberinde Türkistan ve Horasan’dan da büyük kitleler ha-
linde Anadolu’ya göç ettikleri etraflıca aktarılmakta ve tartışmaya 
açılmaktadır. Uzun zamandan beri Türkistan ve Horasan göçleri ve 
bu göçlerin hızlandırıcısı olarak Cengiz salgını yeteri düzeyde konu-
nun izahında kullanılmaktadır. 

Kitleler halinde Anadolu’ya göç eden Türkistan pirleri ve Hora-
san erenleri irşadıyla sosyal hayatın bütün aşamalarına yönelik bir 
işarete sahip oldukları şeklinde aktarılmaktadır. Türkistan ve Hora-
san marifeti, Irak’tan gitmiş ve kendisi için bulduğu uygun ortama 
yerleşmiştir. Anadolu’ya belirli bir program dâhilinde şekillenmiş 
topluluklar ulaştıklarında kendilerine yerleşim yeri kurmuş ve ha-
yatlarını devam etmişlerdir. 

Bu döneme ilişkin kurgu Nübüvvet, Velayet ve Fütüvvet esasına 
göre şekillenmiştir. Fütüvvetin son esası ise dede ocaklarının ortaya 
çıkması ve talip topluluklarının bulunduğu coğrafyaya yayılmasın-
dan ibarettir. Siyasi mülahazaların ötesinde Allah kulu olan insanın 
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hayata ilişkin tutunduğu yerin oranı doğrultusunda karşılıksız hiz-
met esasına dayalıdır. Tabi olarak uzun bir yolculuk ve farklı mekân 
ile insanların karışıklığı nedeniyle konuyu yeni baştan değerlendirip 
yeni yapılanmaya gittikleri de yine açıktır. 

Bu çerçevede Anadolu’ya ulaşan Alevi toplulukların, Selçuklu 
sarayında Alâeddin Keykubat sonrası iyi yönetilemediği ve üm-
mete zarar verdiği şeklinde ifade edilen bürokrasisini giderek Mo-
ğol önünden kaçan Horasan bürokratlarına borçludur. Böylece Ba-
bai Hareketi, iktidarın Anadolu’da göçebe toplulukların hangi esas 
etrafında bulunduklarına ilişkin yaptıkları değerlendirmelerden ke-
nara düşmeleri nedeniyle devlet merkezine yönelik yola çıkmışlardır. 

Babai Hareketi’nin ardından beylikler dönemi ve sonrasında Os-
manlı Devleti’nin ortaya çıkışına yine bu topluluklar zemin oluş-
turmuştur. Anadolu ve Balkan içlerine doğru hareket eden göçerler, 
giderek bu toplulukların kendi içlerinde iki esas etrafında birbir-
lerini tamamlayan iki parça gibi hareket etmişlerdir. Esasında her 
iki topluluk da farkında olmadan hemen hemen aynı kültür havza-
sında yerleşik bulunmaktadırlar. Bir süre sonra her bakımdan ikiye 
ayrılan topluluklar birbirlerini rakip görmeye ya da rakip işaretiyle 
günümüze kadar ulaşmaya etkili bir dille ikna edilmişlerdir: Türk-
men ve Yörük gibi. 

Osmanlı Devleti’nin I. Murat’tan itibaren yeni bir siyasi ve idari 
yapılanmaya gitmesinin ardından Alevi topluluklarının bağlı bulun-
duğu zaviye ve tekkelerin yeni yasal düzenlemeyle varoluş referansla-
rında ciddi daralma meydana geldi. Bu daralma ikinci olarak Fatih 
Sultan Mehmet döneminde de gerçekleşti. Böylece Orta Anadolu’dan 
çevreye, belirgin olarak Balkanlara taşınan toplulukları giderek iki 
ana gövdeye ayrıldılar. Öncelikli olarak kamu doğrudan bu toplu-
lukları bir yana itti ve içe doğru hareket ettirdiklerini de sosyal ta-
nımlarla meşrulaştırdı. 

Osmanlı Devleti, Selçuklu parçası toplulukları tek bir siyasi mer-
kez etrafında toparlamayı başardı. Lakin Osmanlı Devleti önemli 
ölçüde Anadolu Selçukluları bakiyesi coğrafyayı toparlamasına rağ-
men Büyük Selçuklu Devleti’nin geri kalan kısmını Timur, Kara 
Koyunlu, Ak Koyunlu, Memlûklü, Dulkadirli ve Karamanoğulları 
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vb. önemli bir kısmını bünyesine taşımasına karşın ikiye bölünmüş 
oldu. Parçasının Türkistan ve Horasan kısmını daha sonra Safevî 
Devleti siyasi kontrolü altına aldı. Bu yeni siyasi oluşum gelişimi iti-
bariyle Osmanlı Devleti’nin dönüşümüne denk düştü ve terk ettiği 
yeri meşrulaştırmada çok büyük bir hizmet sundu.

Sonuç olarak Türkistan ve Horasan irfanıyla biçimlenmiş göçe-
beler, Erdebil Tekkesi takipçileri tarafından ciddi değişime uğratıla-
rak sonuçta Şiileştirmeyle programlarını tamamlamış oldu. Bugün 
Selçuklu Devleti’nin bir yakasında tekkeden Şiiliğe giden topluluk-
lar bulunmakta, diğerinde de Sünnilik etrafında yeni Türkistan ve 
Horasan irfanını terk etmiş topluluklar yer almaktadır. Her iki ke-
simde de Nübüvvet, Velayet ve Fütüvvetin ardışık olduğu hususu 
anlaşılmamış ya da dikkate alınmamış olduğundan bu büyük dö-
nüşüm ve kriz de kendi başına öylece ortada kalmıştır.

 Tarihi coğrafyanın parçalanmasıyla başlayan değişim, ardından 
siyasal, dini ve kültürel değişimle devam etmiş ve belirli bir aşamaya 
ulaşmıştır. Aleviler, öncelikle Selçuklu ve Osmanlı siyasi ve kültür 
coğrafyasının bir parçasıdır ve bu coğrafyanın parçalanması büyük 
bir sarsıntı oluşturmuştur. Buna bağlı olarak mekânın kaybı mesa-
jın da kaybına neden olmuştur. Aleviler tarihi süreç içerisinde birkaç 
noktada yaşadıkları sarsıntının sonuncusunu paket bir program ola-
rak Cumhuriyet döneminde yaşamışlardır. Özellikle uluslararası ka-
bul ve meşruiyetin ilanı olan Cumhuriyetin, bu ilanın genel kabulü 
anlamında gerçekleştirdiği devrimler arasında “Tekke ve Zaviyelerin 
Seddi” Kanunu bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı ku-
rumlarının tamamını geri dönülemeyecek hatta nostalji olarak bile 
hatırlanamayacak şekilde ortadan kaldırmıştır. 

Böylece Cumhuriyet ile birlikte coğrafi kopuşun yanı sıra iç işle-
yişi ve yasal bağlantısını da bu kanunla koparmış oldu. Bunun sonu-
cunda Kahire’de Kaygusuz Tekkesi, Bağdat’ta Gürgür Baba Tekkesi, 
Halep’te Bayram Baba Tekkesi, Macaristan’da Gül Baba Tekkesi, 
Romanya’da Sarı Saltuk Tekkesi, Bulgaristan’da Otman Baba, De-
mir Baba, Ak Yazılı Sultan Tekkeleri, Yunanistan’da Seyit Ali Sul-
tan veya Kızıl Deli Sultan Tekkesi gibi coğrafyanın tamamındaki 
tekkelerle olan ilişkiler kopmuştur. Osmanlı siyasi sınırları içerisinde 
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özellikle Alevi Bektaşi tekke ve zaviyelerinin kapanmasına, yıkılma-
sına, görevlilerinin yerlerinden edilmesine neden oldu. Böylece Tür-
kiye’de kalan Hacı Bektaş Tekkesi’nin yasal ve manevi merkez oluşu 
bütün parçalar için kapanmış ve her parça kendince bulduğu çözümle 
işgalcilerin elinde kalmıştır.

Türkiye ardı ardınca devam ettirdiği devrimlerle Alevilerin mer-
kezlerini, merkezleri harekete geçiren dini önderlerini kuşatmış ve iş-
levsiz hale getirmiştir. Kazandırdığı yeni işleviyle de onları devrimle-
rin kabulü ve yerleşik kılınmasına hizmete dönüştürmüştür. Kazandığı 
yeni statü doğal olarak ortaya çıkan yeni süreçlerde yeni roller alma-
sını sağlamıştır. Bu süreçleri birkaç aşamada aktarmak mümkündür 
ve Lozan, NATO, AET, AB başlıkları altında değerlendirilmelidir. 
Lozan Antlaşması’na uygun olarak tarihi bütün alanlardan önce mo-
del olarak Türkiye Cumhuriyeti çekilmiş, bu model Osmanlı siyasi 
coğrafyasına aynen kopyalanmıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti içe-
ride ne yaptıysa dışarıda da aynısının yapılmasına örneklik yapmış-
tır. Böylece II. Dünya Savaşı ve NATO birliğiyle yeni bir dönem baş-
lamış, bu dönemde Osmanlı siyasi coğrafyasının önemli bir kısmına 
Ruslar ya da Komünist Nasyonalistler yerleşerek Türkiye Cumhuri-
yeti’nin yaptığının aynısı uygulanmıştır. 

Türkiye içeride çok partili siyasi hayata geçtiğinde Aleviler, mec-
liste DP içerisinde yer almış ve burada temsil edilmişlerdir. Ardından 
1960’lı yıllardan itibaren gelişen siyasi olayların Türkiye yansıması 
da yine Avrupa merkezli öğrenci olayları ve Sosyalist Sol yorumuyla 
gerçekleşmiştir. Türkiye’de Sosyalist Sol, TİP üzerinden azınlık ola-
rak tanımlanan gruplara yönelmiş ve bünyesine dâhil etmiştir. Bu sü-
reçten itibaren Aleviler, giderek Sol ve CHP parçasına dönüşmüştür. 
Artık 1970 ve 1980 yılları Alevilerin kaçınılmaz olarak CHP ve Ko-
münist olup damgalandıkları dönem olarak kayda geçmiştir. Alevi 
Bektaşi çevreleri, giderek uygun ve olgun hale getirilen Sağ, Dini, Mu-
hafazakâr akımların eleştiricilerine dönüştürülmüştür. Bu zaman di-
liminde muhafazakâr ve milliyetçi çevreler de tersinden MHP ve DP, 
AP gibi sağ ve milliyetçi alana kaymış, böylece Alevilerin bir başka 
kuşatılmasına sosyal, siyasi, dini ve kültürel olarak hizmet etmişler-
dir. Hâlbuki milliyetçi ve muhafazakâr çevreler kendileri de NATO 
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programına uygun olarak yeniden biçimlendirilmişlerdir. Bu şifreler 
günümüze kadar ulaşmıştır. 

Bugün Aleviler, Sünni eleştirmeni olarak İmam Hatipler, İlahiyat-
lar, Diyanet, Dini Cemaat ve Tarikatları sürekli vurgulamaktadırlar. 
Kendilerine ilişkin tamamlayıcı unsur olarak ise eğitim, sosyal faali-
yet ve siyasete yönelmişlerdir. Bunca geniş ve kuşatılması güç bir za-
man diliminde kendilerine ilişkin bu yöneliş çok kültürlü ve dilli bir 
dünya söylemlerinin hızlandığı döneme rast gelmiştir. Böylece ülke ve 
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Kamuya Üretilen Alevilik
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kamuya yönlendirilen Alevilik bilgisi, bütün tarafların bulunduk-
ları konuma uygun olarak hazırlanıp servis edilmiştir. Konunun ve 
konuya dâhil olan sosyal çevrenin ulusal sınırları aşmış olması mü-
dahale alanını genişletirken müdahil sayısını da artırmıştır. 

Alevilik hakkında kamuda biriken ya da biriktirilen konu başlık-
ları ve tarafları üzerine kafa yoran ve çalışma yapan bağımlı ve ba-
ğımsız çevrelerin tespitleri, kamu ve kamu çevresine üretilen bilgi üze-
rinden gerçekleşmektedir. Alevilik konusunu ilgi ve çalışma konusu 
seçen kişiler ile Aleviler arasındaki ortak payda, her iki kesimin kur-
gusunu ve bu kurgunun gerçekleşmesini sağlayan “yaratıcı”nın aynı 
olmasıdır. Bu her iki kesimden ilgili ve araştırmacı için sorgulanamaz 
ve masum bir yerden değerlendirme imkânı ve imtiyazı sunmaktadır. 
Oysa her iki kesim, kendilerini var kılan çevrenin düzenlemesini takip 
edemedikleri için kendi varlıklarını Alevilik üzerinden aktarmış oldu-
lar. Tabi bunun tersini de söylemek mümkündür. Alevilerin “Sünni” 
veya “Bab-ı şeriat ya da ehl-i zahir” için söyledikleri aynı şekilde ken-
dilerinin de hikâyesidir. Doğrusu ilgili çevrelerin, Alevilerin kamusal 
serüveni hakkında verdiği bilgi ya da büyük tespitlerin tamamı, aynı 
zamanda araştırmacının kendisine ilişkin bir rapordur. Ya da bütün 
ve parçaların uyumu yasası doğrultusunda bizatihi Alevilik karşısında 
kendisine cephe açan çevrenin ya da üyesinin, uygun hale getirildiğini 
dikkatten kaçırmış olmaktadır. 

Kendisi ve ifşa ettiği alana maliyeti ise telafi edilemeyecek boyutta 
olması nedeniyle kendisine ilişkin ifşa dolaylı olarak gerçekleşmekte-
dir. Her nasılsa kendisini emniyete almış olan üye “uzman”, kendisinin 
de içinde bulunup ele verdiği kısmı kuşattığı vehmine kapılmakta ya 
da kendisinin yaptığı hizmetinin büyüklüğüne ilişkin aldığı övgüyle 
ölçmüştür. Bir bakıma ifşa ettiği Aleviliği hafiye üslubuyla aktarıp il-
gili kurumlara yaptığı bilgilendirme seansları sürecinde, özel olarak 
alanını genişletmenin yanı sıra kendilerinin hikâyelerini de vermiş ol-
dular. Böylece kamusal alana servis edilen Alevilik ile verilen müca-
dele her iki kesimi aynı noktaya getirmiş oldu. Hemen hiç kimse, ak-
törlerin bir düzlem ve ilişki üzerinden yıllarca, sürüp giden ilişkiler 
bağlamına dikkat etmemektedir. Bunun sonucunda da alanda görev 
ve rolü hakkında bilgi sahibi olduğu vehmiyle hareket eden ilgili ve 
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araştırmacı, yaptığı işin kendisine yönelik yanını da kaçırmış olmak-
tadır. Bir bakıma olup bitenin parçası olduğunda, bir adım sonra ta-
rafları ciddi bir yanılgıya planlayıcının safına ve yanına sürüklemiş-
tir. Bu onulmaz çabalar her geçen gün Alevilik hakkında karmaşık bir 
kurgu oluştururken program sahiplerini güçlü kılmaktadır. 

Bu karmaşık ve kafa karıştıran Alevilik hakkında kamuya bilgi 
sunan ve yardımcı olan kişilerin mücadelesi kendisi gibi kamuya üre-
tilen Alevilik olmaktadır. “Kamuya üretilen Alevilik”, kamunun üre-
tim merkeziyle pazarlık etmesi ve masaya oturtulması anlamına gel-
mektedir. Bir sarmala dönüşen konu, sınırların ötesinden bir başka 
kanal ile kendi toprağına yönelik işaretleri de bu karışıklığı daha da 
artırmaktadır. 

SONUÇ

Bildiri, Cumhuriyet dönemi Alevilik ve Alevilerin ülkenin bütününde 
meydana gelen toplumsal değişiminin bir parçası olarak ele aldı. Alevi-
lik ve Alevilerin hangi alanlarda nasıl bir değişime uğradığı, bu deği-
şimin meydana getirdiği talep ile bu talebin gerçekleştiği alanları açık 
ve yalın bir şekilde aktarıldı. Buna göre toplumsal değişimin parça ve 
katmanları arasında bir bağlantının bulunduğu ve bu bağlantının bir 
dizi olarak aktarımının sürekliliğine dikkat çekildi. Böylece Alevilik 
ve Aleviler, kamuda meydana gelen değişimin tek ve yegâne bir par-
çası değil, parçalardan bir tanesidir. Bu parçanın karşıtı Sünnilere ve 
Sünnilik olarak üretilmiş ve tedavüle konulmuştur. 

Alevilik ve Aleviler, tarihi coğrafyayı hatırlatan ve dillendiren Rum 
diyarının kara kutusudur. Bunun için bu coğrafyada var olan Müslü-
manlık ve Türklüğün birinci hatırlatıcısı yani “beşir ve nezir” olanın 
mesajını aktaran ve taşıyan olarak şahitleridir. Bundan dolayı da top-
lumsal değişimin parçası olarak Alevilik ve Alevilerin bu temsiliyetten 
uzaklaştırılması zorunlu hale gelmiş ve getirilmiştir. Bunun gerçekleş-
tiği alan ise toplumsal değişimin gerçekleştiği katmanda meydana ge-
len değişim üzerinden sağlanmıştır. Yani Alevilik ve Aleviler, katman 
ve parça olarak bir bütün halinde değiştirilmiştir. Böylece düşünüle-
nin aksine Alevilik ve Alevilerin, geleneği ve mahalli olanı temsil ettiği 
ve edeceği hususu ortadan kaldırılmıştır. Giderek daha fazla kamusal 
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akla dönüşmüş ve bu topraklarda var oluşunu sağlayan alanı terk et-
miştir. Terk etmekle kalmamış, bu alanın ortadan kalkması için mü-
cadelede ön saflarda yer almış ve baş düşmanı olmuştur. 

Toplumsal değişimin diğer parça ve katmanı içerisinde bulunan 
Sünnilik ve Sünniler de Alevilik ve Aleviler için biçilen “Hırka”ya uy-
gun hale getirilmiştir. Böylece Sünnilik ve Sünniler de kendisi için bi-
çilen elbiseyi giyerek kendilerine ve Alevilere yönelmiştir. Doğrusu Ale-
vilik ve Aleviler için nasıl bir program uygulandıysa tersine Sünnilik 
ve Sünniler için de vuku bulmuştur. Bu durum Alevilik ve Alevilerin 
kamu alanında dillendirdiği hususlar arasında yer alan ana başlıklar-
dan bir tanesi Sünnilik ve Sünniler olması hasebiyle konunun tek ba-
şına Alevilik ve Aleviler olarak değil de Sünnilik ve Sünniler olarak 
birlikte değerlendirilmelidir. Kaldı ki bu konuda çalışma yapan “Sün-
niler”, toplumsal değişim ve bu değişimin planlayıcı ve sürdürücüleri 
tarafından uygulanan programa uygun hareket etmişlerdir. Yaptık-
ları faaliyetler ve çalışmaların tamamı, kendilerine Sünniler olarak 
tayin edilen görevi layıkıyla yapmışlardır. Daha da ötesi Sünni ikti-
darın yürüttüğü siyasi faaliyetleri de bu aktörler belirlemişlerdir. Böy-
lece Alevilik ve Aleviler konusunun parçası olan Sünnilik ve Sünni-
ler, İslam temsilcisi olarak reddedilen ve gericilik koruyucusu olarak 
savaşılması gerekenler olarak merkeze çekilmiştir. Bu bakımdan da 
Sünni çevrelerden faaliyet yürüten akademik, bürokratik ve sivil top-
lum temsilcileri bu gerilim ve çatışmanın layıkıyla yerleşmesi ve ger-
çekleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstermiş ve başarıyla görev-
lerini yerine getirmişlerdir. 

Kamusal bir çatışma ve dedikodunun parçası haline getirilen Ale-
vilik ve Aleviler, Sünnilik ve Sünnilerin kamusal kurgusunun görülme-
sine mani olmuştur. Çünkü bu kurgunun üzerine Alevilik ve Aleviler 
örtüsü çekilmiştir. Kamusal alandaki her iki kesimin temsilcilerinin, 
bu geriliminin sürdürülmesi ve gündemde kalması için yapmadıkları 
çalışma kalmamıştır. Çalıştaylardan, sempozyumlardan, galoşla ce-
mevi ziyaretlerinden ve iftar sofralarına kadar çok geniş bir alana ya-
yılan faaliyetlerle konu taçlandırılmıştır. Bütün bu faaliyetler Alevilik 
ve Alevilerin kendi alanından sökülüp çıkarılmasının onayı anlamına 
geldi ve gelmeye de devam etmektedir. 
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DİNİ ÜRÜNLER vE MÜBADELE PİYASASI: 
FATIMA’NIN ELİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Birsen Banu Okutan*1

Özet

Akışkan modern zamanlar, homo faberin animal laboransa dönüşü-
müne şahit olmaktadır. Arendt’in bu fikri benimseme sebebi, animal 
laboransın tüketim toplumunda ideallerini gerçekleştiriyor olmasıdır. 
“Şeylerin” bir varmış bir yokmuşluğu içindeki tüketim toplumu in-
sanlar için artık sabit bir zemin değildir. Sabiteleri olmayan böyle bir 
zeminde, dini ürünlerin durumunu Arendt’in kavramsallaştırdığı in-
sanlık durumu bağlamında açıklamak bu çalışmanın ana hedefidir. Bu 
çerçevede, ilk önce temel argümanlar gösterilecek, dini ürünler hak-
kında bilgiler verilecek ve son olarak bu tip ürünlerin meşruiyeti, mi-
tik-dini bir figür olan Fatıma’nın eli örneğiyle çözümlenecektir. Çalış-
manın hipotezi, Fatıma’nın elinin homo faber eliyle nasıl tüketildiğidir. 
Bu hipotezi test etmek için Fatıma’nın eli, popüler din kavramsal-
laştırması açısından din sosyolojisi disiplini içinde analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Animal Laborans, Homo Faber, Popüler 
Din, Dini ürünler, Fatıma’nın Eli. 

Abstract 

Religious Products and the Exchange Market: 
The Case of Fatima’s Hand 

Liquid Modern times witness to the transformation of homo faber 
to animal laborans. According to Arendt, the humanity is on the 

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
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way to bring into existence the ideal of the animal laborans in the 
consumer society. In that type of society, people no longer live in a 
stable world because things “appear” and “disappear”. Therefore, the 
aim of this study is to explain the condition of “religious goods” in 
terms of “human condition” which is conceptualized by Arendt. In 
that framework, firstly the arguments of Arendt will be demonst-
rated, and then religious goods will be explained in detail. Last but 
not least, the legitimacy of religious goods will be discussed through 
the example of the Fatima’s hand which is a mythic and religious 
figure. The hypothesis of the study is that “Fatima’s hand is wasted 
by the homo faber”. In order to test this hypothesis, the meaning of 
Fatima’s hand will be analyzed in terms of popular religion in the 
discipline of sociology of religion.

Key Words: Animal Laborans, Homo Faber, Popular Religion, 
Religious products, Fatima’s Hand. 

Giriş 

Herkesin aynı nesneyle ilgilenmesi üzerine kurulu bir düzenekte, 
nesnenin aynılığının fark edilebilir olmaktan çıkması “mutlak tah-
ribata” uğramasına neden olmaktadır. Arendt’e (2013:102) göre “bü-
tün insanların aniden bir ailenin fertleri gibi davrandıklarına tanık 
olduğumuz kitle toplumunda ya da kitle histerisi anlarında” insan-
lar özel alanlarında kendi öznelliklerine kapandıkları müddetçe, de-
neyimler aynı tekillik içinde var olacak, müşterek dünya da kendini 
imha edecektir. Emeğin öğütülmesi ve her şeyin acımasız bir tekrarı 
üzerinden yaşanan zeminde, birey her gün yıkılanı onarmak için uğ-
raşı vermektedir. Arendt (2013:159) bu durumu Herkül’ün görevleri 
arasında bulunan Augias’ın ahırını temizlemek üzere giriştiği müca-
deleye benzetir; Herkül’ün görevini tamamladığında geriye hala te-
mizlenmeyi bekleyen bir ahırın var olması acımasız bir tekrar halidir. 

Arendt (2013:33) bu acımasız tekrar sürecinde kendine yer ara-
yan “gaflet içindeki bir umursamazlık ya da dumura uğramış bir zi-
hin ya da koflaşmış hakikatleri tasasızca tekrar” şeklinde formüle et-
tiği “insanlık durumunu” yeniden düşünmeyi salık verir ve “hiçbir 
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aim of this study is to explain the condition of “religious goods” in 
terms of “human condition” which is conceptualized by Arendt. In 
that framework, firstly the arguments of Arendt will be demonst-
rated, and then religious goods will be explained in detail. Last but 
not least, the legitimacy of religious goods will be discussed through 
the example of the Fatima’s hand which is a mythic and religious 
figure. The hypothesis of the study is that “Fatima’s hand is wasted 
by the homo faber”. In order to test this hypothesis, the meaning of 
Fatima’s hand will be analyzed in terms of popular religion in the 
discipline of sociology of religion.

Key Words: Animal Laborans, Homo Faber, Popular Religion, 
Religious products, Fatima’s Hand. 

Giriş 

Herkesin aynı nesneyle ilgilenmesi üzerine kurulu bir düzenekte, 
nesnenin aynılığının fark edilebilir olmaktan çıkması “mutlak tah-
ribata” uğramasına neden olmaktadır. Arendt’e (2013:102) göre “bü-
tün insanların aniden bir ailenin fertleri gibi davrandıklarına tanık 
olduğumuz kitle toplumunda ya da kitle histerisi anlarında” insan-
lar özel alanlarında kendi öznelliklerine kapandıkları müddetçe, de-
neyimler aynı tekillik içinde var olacak, müşterek dünya da kendini 
imha edecektir. Emeğin öğütülmesi ve her şeyin acımasız bir tekrarı 
üzerinden yaşanan zeminde, birey her gün yıkılanı onarmak için uğ-
raşı vermektedir. Arendt (2013:159) bu durumu Herkül’ün görevleri 
arasında bulunan Augias’ın ahırını temizlemek üzere giriştiği müca-
deleye benzetir; Herkül’ün görevini tamamladığında geriye hala te-
mizlenmeyi bekleyen bir ahırın var olması acımasız bir tekrar halidir. 

Arendt (2013:33) bu acımasız tekrar sürecinde kendine yer ara-
yan “gaflet içindeki bir umursamazlık ya da dumura uğramış bir zi-
hin ya da koflaşmış hakikatleri tasasızca tekrar” şeklinde formüle et-
tiği “insanlık durumunu” yeniden düşünmeyi salık verir ve “hiçbir 
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şey yaptıklarımızı düşünmekten daha önemli değildir” (Arendt, 
2013:33) yargısına ulaşır. Bu yazının amacı da yaptıklarımızı dü-
şünme çabası içinde “insan eli” ile imal edilen dünyada “Fatma’nın 
Eli”ni anlama girişimidir. Çalışmada, öncelikle Arendt yörünge-
sinde animal laborans-homo faber denklemi gösterilecek, ardından 
dini değerlerin nasıl piyasa ürünleri olduğu tartışılacak, son olarak 
dini-mitik bir hikâyeye bürünen Fatıma’nın elinin insan eliyle şekil-
lenen dünyadaki nasıllığı ortaya koyulacaktır. Hipotetik olarak sor-
gulanan Fatıma’nın eli’nin homo faber’in eliyle nasıl tüketildiğidir; 
bu çözümlemenin “dini ürünler olmasın mı” sorusuna yanıt vere-
ceği düşünülmektedir. 

Animal Laborans- Homo Faber Döngüsü 

Arendt (2013:35-37), via activa kavramını üç asli insani etkinlik 
olarak kabul edilen “emek”, “iş” ve “eylemi” göstermek için öner-
mektedir. Emek, diğer bir ifadeyle çalışma, insan bedeninin biyolo-
jik yaşam sürecine karşılık gelen etkinliği, hayatın insan tarafından 
somutlaşmış halidir. İş, insani varoluşun dışında, “yapay” bir şeyler 
dünyasının içinde oluşan etkinliktir. Eylem ise insanlar arasında ge-
çen, insanın çoğunluk durumuna karşılık gelmekte, siyasi bir etkin-
lik olarak görülmektedir. Arendt’in (2013:37) ifadesiyle,

Emek sadece bireyin hayatta kalmasını değil, türün haya-
tını da garanti eder. İş ve işin ürünü olan insan eseri dünya; 
ölümlü hayatın beyhudeliğine ve insani zamanın uçarılığına 
bir kalıcılık ve süreklilik kazandırır. Eylem, siyasi yapılar kur-
maya ve onların muhafazasına bağlanmakla, belleğin, yani 
tarihin koşulunu yaratır.  

Via activanın oluşum biçimi insanları koşullanmış varlıklar ola-
rak sahnelemektedir. Bu nedenle, “insanlık durumu” “kendi tınısı 
olan insani dünyaya dâhil olmuş ya da insani bir çabayla bu dün-
yaya katılmış her ne varsa” (Arendt, 2013:38) onu kendi parçası ha-
line getirir. Arendt, sadece çalışmayı/emeği gerçekleştiren bir insa-
nın “diğer ötekilere ihtiyaç duymadığı için ‘insan’ olamayacağını, 
ancak ‘eylemin’ ve ‘başkalarının daimi mecburiyetine bağımlılığın’ 
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insana has bir özellik olduğunu” (Arendt, 2013:58) vurgular. De-
ğerlendirildiği vakit, animal laborans bolluk ideali ile doğayı ken-
dine yararlı şeylerin tedarikçisi olarak görür, “şeyleri doğanın elinden 
almadan ve tüketmeden, kendini doğanın büyüme ve çürüme sü-
reçlerine karşı sunmadan animal laborans asla var olamaz” (Arendt, 
2013:203). Animal laborans kendi bedeniyle doğa içinde varlık gös-
terirken, doğaya boyun eğmeye devam eder, efendilik iddiası taşı-
madan hayatını idame ettirir (Arendt, 2013:209); zaten zor yaşam 
koşulları altında efendi olabilecek biri değildir. 

Faber kelimesinin “kök, taş ya da ağaç gibi sert malzemeleri iş-
leyen sanatçı ve imalatçıyı” (Arendt, 2013:205) gösterdiği düşünül-
düğünde dünyanın kurucusu olan homo faber için doğanın kıymeti 
devam eden “işten” gelmekte; doğanın sunduğu malzemeler ancak 
bu şekilde faydalı hale dönüşmektedir. Bu durumda homo faberin 
elinden çıkan mamul dünya “şeyleşmektedir”. Ağaç tek başına bir 
ağaç olarak dururken, homo faber onu işleyerek kağıt veya kalem ya-
par. Bu durum ister doğanın katli şeklinde düşünülsün, ister “fayda” 
olarak isimlendirilsin nihayetinde “insan elinin” (Arendt, 2013:209) 
ürünü olarak okunur. Kendi yaptıklarının efendisi olarak homo fa-
berin eliyle oluşan dünyada şeylerin sonsuz farklılığında kullanım 
nesneleri oluşur, bu nesneler öznel ihtiyaçlardan ziyade “amaçlar” et-
rafında imal edilmektedir (Arendt, 2013:216). Homo faberin yarat-
tığı dünyada, kalıcılık, istikrar ve süreklilik esastır. 

Homo faberin çalışması sonunda ortaya çıkacak bir bolluk an-
layışından ötürü verimlilik “iş”e bağlanmakta, bu iş kullanım nes-
neleri oluşturmayı öncellemektedir. Kullanım nesnelerinin hızlı, dü-
zenli ve standart şekildeki mamul halleri makineleşme ile gerçekleşir. 
Emeğin otomatikleşmesi ve kesintisiz çalışma ritmi içinde peyderpey 
ilk dönem makinelerin bağımsız karakterleri kaybolur ve doğanın 
kendi biyolojisi haline gelir; “öyle ki bir zamanlar özgürce kullandı-
ğımız aygıtlar, ‘kabuk nasıl kaplumbağanın gövdesine ait bir şeyse, 
aynı öyle, insan bedenine ait kabuklarmış’ gibi görünmeye başlar” 
(Arendt, 2013:226). Homo faberin kendini sadece bir imalatçı olarak 
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gördüğü, kategorik olarak amaç-araç denklemi arasında kendini var 
ettiği durumda bilinç düzleminde tersine dönüş başlar: 

…ve nasıl ki homo faber’in dünyayı kurmakta faydalandığı 
araç gereçler animal laborans için bizatihi bir dünya haline 
gelmişse, aynı şekilde, fiilen homo faberin eriminin ötesinde 
bulunan bu dünyanın anlamlılığı da, onun için paradoksal 
bir “kendinde amaç” haline gelir (Arendt, 2013:229). 

Bu dünyada homo faber, aklının ve ellerinin ölçüsünün kendisi 
olduğuna inandıkça, doğa ve üretilen bütün malzemeleri amaç ha-
line getirdikçe şeyler asli değerlerini yitirmeye yüz tutar (Arendt, 
2013:230). “Sonuçları hesap etme” düşüncesi, beynin fonksiyonuna 
dönüştüğünde, bu fonksiyonu en iyi icra eden elektronik aygıtlar, 
eylemi “imal etme” derecesine indirir (Arendt, 2013:455). Modern 
dünyanın bu açmazı, homo faberi dönüştürerek animal laborans ha-
line getirmektedir; bu durum animal laboransın zaferidir. Arendt’e 
(2013:192-202) göre animal laborans makineleşen dünyada en iyi ta-
birle kitle kültürü yaratmakta, oluşan düzenek de tüketim toplumu 
olarak adlandırılmaktadır. 

…animal laborans’ın idealinin gerçekleşmesi gibi bir tehlike-
nin en bariz emarelerinden biri, bütün ekonomimizin şeyle-
rin neredeyse ortaya çıktıkları hızla ıskartaya çıkartıldıkları 
bir israf ekonomisi haline gelmiş olmasıdır. Şayet bu ideal 
zaten gerçekleşmiş ise ve bizler de aslında tüketim toplumu-
nun mensuplarından başka bir şey değilsek, bunun anlamı, 
çoktandır dünyada yaşamaktan çıkmış olmakla kalmayıp, 
şeylerin arasındaki yaşam sürecini sarabilecek yeterli süreyi 
bulamadan göründükleri ve silindikleri, kendilerini duyur-
dukları ve yok oldukları, sürekli tekrarlanan bir şeyler dön-
güsüne kapılmışız demektir” (Arendt, 2013:202).

Tüketim toplumu üretimle tüketimi diğer bir manada yok et-
meyi aynı hızla gerçekleştirmektedir. Bu hız ile artık dünya kesinle-
nemez, kaygan, istikrarsız ve güvensiz bir halde (Arendt, 2013:453) 
üretkenlik ve haddini bilmez bir taşkınlık içindedir. 
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Dini Ürünlerin Piyasadaki Serencamı: Fatıma’nın Eli 

Kapitalist üretim sistemi ile pazara giren kültürel, dini, spirituel, mi-
tik öğelerin alım-satımı “akışkan modern zamanlarda” (Bauman, 
2015) aşina bir patika haline gelmektedir. Mübadele piyasasında1 
dolaşan gotik stil tişörtler, çantalar, mücevherler, biblolar, oyuncak-
lar, bardaklar, künyeler gibi ürünler en somutlaşmış göstergelerdir. 
“İsa en iyi hediyedir”, “İsa, Noel’in kalbidir”, “İsa ne yapardı” gibi 
cümleler ürünlere basılmakta, Asya toplumlarının tanrısallık atfet-
tikleri yedili fil figürleri, buda bibloları, adalet tanrıçası heykeli, por-
selen melek şamdanlar gibi ürünler piyasaya sunulmaktadır. Bu tür 
ürünlerin Türk toplumunda da piyasası gün be gün çeşitlenmektedir. 
Özellikle, nazarlıklar, bereket narları, semazen bibloları, Arapça ya-
zılı deri duvar tabloları, gümüş kaplamalı hologramlı panolar, Kâbe 
maketleri, akik-kehribar tespihler, cevşen yazılı kolyeler vb. üretil-
mektedir. Ramazan setleri, Hac/umre paketleri veya Kutlu Doğum 
Haftası’na özel tasarlanan gül kokulu seccade, tesbih, dijital zikirma-
tik, sürme kalemi, dantel takke, gül esansı gibi maddelerden oluşan 
ibadet setleri paketlenmektedir.2 Style İslam alışveriş sitesinde3 “Pey-
gamberimi seviyorum”, “Gül, gülmek sünnettir”, “Kur’an oku, ima-
nını tazele”, “İsa&Muhammed kardeştir”, “Cennet anaların ayak-
ları altında” gibi ifadelerin yer aldığı tişört, rozet, şapka, anahtarlık, 
telefon kılıfı gibi ürünler satışa çıkmaktadır. Sosyolojik bir değer-
lendirme yapıldığında, kültürle etkileşim halinde olan din, akışkan 
modern zamanlarda başka bir havzaya akarak form değiştirmekte-
dir. Dinin çeşitli formlarının piyasadaki hali artık “din” ve “popü-
ler kültür” arasındaki ilişkidir ve bu formlar kimi zaman yüksek, 
kimi zaman halk dini, kimi zaman da popüler din olarak popüler 
kültürle fermente olmaktadır. 

Kısa bir tanım yapmak gerekirse, yüksek/resmi/formel İslam ola-
rak kabul gören gelenek, Kur’an ve Hadis yönelimli paradigmatik 

1 Arendt’in (2013:235) kitabında “mübadele piyasası” olarak geçmektedir. Piyasa, her tür-
lü mübadelenin yapıldığı ortamı gösterdiği için, metin içinde kısaltmaya gidilecek ve 
piyasa olarak kullanılacaktır. 

2 Ayrıntılı bilgiler için bknz http://www.ihvan.com.tr/ 
3 http://www.styleislam.eu/
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metinlere bağlı içtihat ile şekillenen yorumlamalardan oluşmaktadır 
(Yel, 1995:53). Halk İslam’ı olarak tanımlanan kavramsallaştırma ise 
din eğitimi almamış halk kitlelerinin yoğun duygu yüküyle (Kir-
man, 2004:97) kendi anlayış seviyelerini, tarihsel sembol ve imaj-
larla mistik uygulanım şekillerini göstermektedir. Halk İslam’ını salt 
hurafelerden örülü büyüsel, kült düşkünü edimsel biçim olarak gör-
mek yerine içinde ayrımlara gidilmesi gerekir. Bu nedenle Ocak’ın 
(1999:52) halk İslam’ını ortodoks ve heteredoks/senkretik İslam ol-
mak üzerine ikiye ayırması manidar görünmektedir. Halk İslam’ının 
ortodoks uygulaması kitabi/yüksek İslam’dan beslenirken; senkre-
tik uygulama, halkın daha önceki edimlerinden birikerek veya aşı-
narak oluşan mitolojik, şifahi gelenekle şekillenen, cinler, büyüler, 
ruhlar, mucizeler gibi esoterik uygulamalardan ve hurafelerden oluş-
maktadır. Akışkan modern zamanlarda, teknoloji, serbest piyasa ve 
kitle iletişim araçlarının bu denli gelişmesi ile senkretik halk dini-
nin kültürle girdiği form, “popüler din” olarak tanımlanır. Williams 
(1980:65), “popüler” dinin günümüz toplumlarında görülme biçim-
lerini “beslenme”, “sağlık sorunları”, “hayat sürecindeki büyük ge-
çiş dönemleri”, “kötülük ve kötü talih problemleri”, “gelecek tah-
minleri” ve “ölüm” gibi yaşam mücadelesi içinde aktive olduğunu 
belirtmektedir. Kriz zamanları olarak düşünülebilecek bu dönemler 
insan hayatının kötülükleri defetmek için çare aradığı zamanlardır. 
Böyle durumlarda medyumların, astrologların veya müneccimle-
rin kehanetlerine başvurular manevi reçeteler bulmak için içine dü-
şülen dipsiz kuyudan kurtulma isteğini göstermektedir. Özellikle, 
akışkan modern zamanlarda “hastalanmama”, “daha sağlıklı olma”, 
“daha güzel olma”, “daha başarılı olma”, “daha çok para kazanma”, 
“daha çok sevilme” ve “daha çok tercih edilme” gibi hususların de-
ğer gördüğü ve bu konularda bireylerde büyük bir emniyet boşluğu 
oluştuğu görülmektedir. Bu manevi boşluğun doldurulacağı ve ih-
tiyaçların giderileceği reklamıyla “popüler din” piyasada gün be gün 
hacmi gelişen bir konum elde etmektedir. 

Böyle bir piyasanın varlığı, gösteren-gösterilen bileşkelerinden 
oluşan dini “göstergelerdeki” gösterilen hanesinin unutulmasına, çe-
şitli renklerin, desenlerin olduğu piyasanın hız yörüngesinde devamlı 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM8 8

değişmesine neden olmaktadır. “Gösterilendeki” anlam kaybının 
“gösterenin” değişiklik hızı oranında arttığı ve alımlayanların “gös-
terilenden” çok “gösteren” üzerine yoğunlaştığı daha önceki çalışma-
lardan edinilen bulgular arasındadır (Okutan, 2013). Bu çalışmada 
bir adım daha ileriye gidilerek daha basit ama oldukça önemli bir 
soruya cevap aranmaktadır: “Dini ürünler olmasın mı?” Bu proble-
matik etrafında şekillenen argüman ile Fatıma’nın eli mercek altına 
alınarak çözümlenmeye çalışılacaktır. 

Fatıma’nın Eli

Fatıma, İslam Peygamberinin en küçük kızıdır; dört seçkin kadının4 
sonuncusu olduğu ifade edilmektedir (Şeriati, 2011:157). Fatıma, ye-
tenekleri ve sağduyusu ile Müslümanlar için örnek bir isim olmanın 
yanında mitik bir figür olarak görülür. Halk arasında Fatıma’nın eli, 
şifa dağıtıcısı olarak bilinmektedir. Bu nedenle doğum yaptıran ebe-
ler, ya da çeşitli hastalıkları tedavi ettiğine inanılan şifacılar “el benim 
elim değil, Fadime anamızın eli” şeklinde bir deyiş kullanmaktadır 
(Kumartaşlıoğlu, 2015:106). Yüksek İslam’ın temel kaynakları ola-
rak kabul edilen metinlerde, Fatıma’nın şifacı olduğuna işaret eden 
net bir söylem bulunmamasına rağmen; Uhud savaşı sırasında Pey-
gamberin yaralandığı ve Fatıma’nın elleriyle babasının yüzünü yı-
kadığı, yarasını tedavi etmeye çalıştığı bilinmektedir.5 Genel itiba-
riyle, Sünni paradigma, Fatıma figürünü Peygamberin kızı olması 
itibariyle önemli görmektedir.6 

4 Diğerleri, Meryem, Asiye ve Hatice’dir.
5 “Sehl İbnu Sa’d radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam Uhud sava-

şı sırasında yaralanınca, Hz. Fatıma radıyallahu anha, mübarek yüzlerinden kanı yıka-
maya başladılar. Ali de Fatıma radıyallahu anhüma’ya su döküyordu. Fatıma radıyallahu 
anha suyun kanı gittikçe artırdığını görünce bir parça hasır aldı. Onu yakıp iyice kül 
haline gelince yaraya bastı. Böylece kan da durdu”(Buhari, Cihad, 80, 85, 163, Vudu 72, 
Megazi 24, Nikah 123, Tıbb 27; Müslim, Cihad 101, (1790); Tirmizi, Tıbb 34 (2086); İbn 
Mace, Tıbb 15 (3464)”, bknz Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 1992:306-307. 

6 Sünniler tarafından sahiplenilen Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (1992:43) 
adlı eserin Hz. Fatıma başlıklı bölümünde, “Fatıma, Meryem hariç cihan kadınlarının 
efendisidir”, “Fatıma benden bir parçadır; onu ikrah ettiren şey beni de ikrah ettirir, 
ona eza veren şey bana da eza verir” gibi hadisler yer almaktadır. Ayrıca, Fatıma’nın 
Babasının annesi manasına gelen “Ümmü Ebiha” künyesiyle çağrıldığı belirtilmektedir 
(Uzun,1995:219). 
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Alevi toplumu için Fatıma’nın değeri ise daha çok Ali’nin eşi ve 
Hasan ile Hüseyin’in annesi olmasından kaynaklanmakta (Temiz-
kan, 2005:691) ve ona ikonografik özellikler yüklenmektedir. Cem 
evlerinin giriş kapısı karşısında “Fatıma ocağı” ismiyle anılan bir ocak 
bulunmakta (Üzüm, 2000:37) Fatıma’ya referansla şiirler (Özmen, 
1998) veya Kerbela mersiyeleri (Arslan ve Erdoğan, 2009) söylenmek-
tedir. Alevi-Bektaşi sözlüğüne göre “Fatma Ana” kadınlarda namu-
sun, doğruluğun ve temizliğin sembolü (Özmen, 1998:757) olarak 
görülmekte; Fatıma’nın siyah ve koyu sarı rengi (Özmen, 1998:64) 
temsil ettiği düşünülmektedir. Narın sembolik olarak Fatma Ana’yı 
anıştırdığına inanılmaktadır; efsaneye göre bir gün Cebrail cennetten 
elma, ayva ve nar getirmiş7, peygamber bunları Hasan ile Hüseyin’e 
vermiş ve bir parçasını saklamalarını söylemiştir, Fatıma öldüğü va-
kit ise saklanan bu nar parçaları kaybolmuştur (Özmen, 1998:629). 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, Anadolu’da Fatıma’nın8 halk 
İslam’ı bağlamında açıklanabilecek bir gücü vardır. Yapılan çalışma-
lar, Fadime Ana ve elinin sembolik tanımının hala canlı olduğunu 
göstermektedir. Mersin Bölgesinde, Anadolu Alevilerinden Tahtacı-
lar ailesi üzerine yapılan bir alan araştırmasında (Selçuk, 2004:174) 
ebelerin “el benim elim değil, Fatma ananın eli” diyerek doğum ya-
pacak kadının karnına dokunduğu ve bu uygulama ile doğumun 
kolaylaştığına inanıldığı bulgulanmıştır. Tarsus ve çevresindeki sa-
ğaltma ocaklarını konu alan araştırmada (Öger, 2010:1243) ise bü-
yüsel bir güce sahip olduğuna inanılan sağaltma ocaklarının tedavi 
işlemleri sırasında “Fatma anamızın eli” ifadesiyle İhlas, Fatiha su-
relerinin okunduğu, böylece sağaltma işleminin dinsel kılıfa bürün-
düğü ifade edilmektedir. Araştırmaya göre (Öger, 2010:1237) bir tür 
deri hastalığına yakalanan kişi, şifa bulmak için Termiye ocağına gi-
der, sağaltıcı “çaltı, kör diken” olarak bilinen bir bitki dikenini veya 
keçeli kalemi eline alır ve besmele çekerek termiye olan bölgenin et-
rafını “el benim elim değil Fatma anamızın eli” diyerek çizer. Son-
rasında çizili bölgeye tükürerek işlem tamamlanır. Baysan (2014) 
da Kütahya ve çevresindeki sağaltma ocaklarında panik ve korku, 

7 Ali şehit olduğu vakit ayva, Hüseyin şehit olduğunda ise elma parçalarının kaybolundu-
ğuna inanılır; bu üç meyve alevi geleneğinde kutsal sayılmaktadır (Özmen, 1998:629). 

8 Halk kültüründe Fatıma Ana, Fatma Ana veya Fadime Ana aynı kişiye işaret etmektedir.
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ağlama nöbetleri, arpacık iltihabı, dalak şişmesi gibi hastalıkların 
tedavisindeki işlemlere başlanmadan önce “Fadime Ananın Elinin” 
anıldığını söylemekte; nazardan ve büyüden korunma amaçlı kur-
şun dökme işleminde de aynı yolun takip edildiğini belirtmektedir 
(Baysan, 2014: 80):

Ocaklı kişi, Allah rızası için, “Benim elim değil Fadime ana-
mızın eli” diyerek sağaltma işlemine başlar. Önce eritilmiş 
kurşunun döküleceği su hazırlanır. Bir kabın içine su konu-
lur ve bu suyun içine bir parça kırmızı iplik, bir parça ek-
mek kabuğu ve üç parça süpürge çöpü atılır. Kurşun, saplı 
bir kepçe içine konularak ateşte eritilir. Hastanın üzerine bir 
çarşaf örtülür, ocaklı erittiği kurşunu dökmeden evvel yedi 
kez Ayet-el Kürsi suresini okur. İlk önce hastanın başından, 
eritilen kurşun hazırlanan suya dökülür. Bu işlem üçe ta-
mamlandıktan sonra aynı uygulama hastanın karnından ve 
ayaklarından tekrar yapılır…

Nazardan korunmak için Fatıma’nın eli, sembolik nazarlık şekil-
lerine büründürülmekte; beş parmağı açık el şeklindeki nazarlıklar, 
halı veya kilimlere işlenmektedir (Ekici ve Fedakar, 2014:44). Kimi 
zaman parlak gümüş veya altın mücevherlerin üzerine kazınan Fatı-
ma’nın eli, kimi zaman da kırmızı boyayla evlerin duvarlarına çizil-
mektedir (Schimmel, 2004:127). Ayrıca, sufilerin asa veya değnekle-
rinin baş taraflarının kem gözlerden korunmak için Fatıma’nın eliyle 
(Schimmel, 2004:57) süslendiği bilinmektedir. Temelde el motifi, Şi-
ilikten Aleviliğe intikal ettiği üzere “pençe-i âl-i aba” veya “Ali pen-
çesi” olarak beş9 kişiye işaret etmekte (Üzüm, 2000:86); Fatıma ise 
elin orta parmağını temsil etmektedir.

Bunların yanında, Fatma Ana, Azerbaycan Türklerinin mito-
lojik inanışına göre de umay10 figürünü çağrıştırmakta; “dünya-
nın anası” olarak kabul edilerek, ona koruyucu ve kollayıcı bir mis-
yon yüklenmektedir. Azerbaycan Türklerinde de “benim elim değil, 
Fatma ananın eli” şeklindeki deyim, dua yerine kullanılmaktadır. 

9 Diğerleri, Peygamber, Ali, Hasan ve Hüseyin’dir. 
10 Umay ya da umay ana, Türk halkının dini mitolojik inanışında ilahe, tanrıça, evliya, 

melek anlamlarında koruyucu ruh olarak kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için bknz 
(Beydili, 2004:579-585).
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Bu elin, insanları kötü ruhlardan ve belalardan koruduğuna inanıl-
makta (Beydili, 2004:215); yeni doğurmuş bir kadın Fatma Ana’yı 
yardıma çağırırsa ona cinlerin zarar veremeyeceği kabul edilmekte-
dir (Beydili, 2004:211). Diğer yandan, Azeri kültürde, Fatma Ana 
bereket sembolü olarak düşünülmektedir. İnanışa göre “Fatma Ana, 
dokuma tezgâhının başında çalışırken, kim eteğini taşla doldurup 
onun evinin altından geçerse, eteğindeki taşların hepsi altına” (Bey-
dili, 2004:215) dönüşmektedir. Benzer şekilde, Anadolu’da da kült 
haline gelen Fadime Ana’nın eli, uğur ve bereket simgesi olarak iş-
lev görmekte; yoğurt mayalama, turşu kurma, örgü örme gibi işlere 
“Fadime Ana’nın eline” gönderme yapılarak başlanmaktadır (Uzun, 
1995:224). 

Popüler Din Olarak Fatıma’nın Eli 
Akışkan modern zamanlarda şifa, güç, uğur, bereket olduğuna inanı-
lan Fatıma’nın eli piyasada dolaşıma girmiş, tasarımcılar tarafından 
işlenen bir malzeme haline gelmiştir. Fatıma’nın eli ile kolye, küpe, 
bilezik, bileklik gibi mücevherler tasarlanmakta, bu el çanta, tişört11, 
başörtüsü gibi kullanım malzemelerinin üzerine işlenmekte ve bu el 
ile dekoratif aksesuarlar yapılmaktadır. Fatıma’nın elini ürünlerinde 
kullanan tasarımcı Sevim İsot,12 dünyanın içine düştüğü ekonomik 
kriz, terör ve çeşitli hastalıklar içinde insanların güvenecek sembol 
aradığını ve Fatıma’nın elinin bu amaca hizmet ettiğini şöyle ifade 
etmektedir: 

İnsanlar zor dönemlerinde mücadele ederken, böyle simge-
lere ihtiyaç duyabiliyorlar. Ekonomik krizler de çok etkiliyor. 
Tasarımları boyunlarında taşımaları elbette batıl inanç ama 
kendilerini iyi hissediyorlar. Uğur getirdiğine inanıyorlar. 
Bizde birçok farklı tasarımlar bulunuyor ve genelde tasarım-
larımız hep bu yönde, kişilerin kendilerini iyi hissetmelerine 
yönelik şeyler. Nazar dualarımız var, bunların hepsi kişile-
rin zor dönemlerinde daha çok sarıldıkları ürünler. İşte böyle 
bir tabloda, en çok üzerimizde taşımaya ihtiyaç duyduğumuz 

11 http://www.lidyana.com/the-girl-that-loves-fatmanin-eli-baskili-turuncu-tisort
12 Sevim İsot ile röportajı yapan Gökçen Beyinli Dinç, Aktüel Dergisi, sayı 165, 30.12. 

2012; http://www.aktuel.com.tr/moda/2012/12/31/fatma-ananin-eli-neden-bu-ka-
dar-populer
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simgelerden biri oluyor, Fatma Ana’nın eli. Hem bize bere-
ket, hem de tüm olumsuzluklara dayanma gücü getiriyor. 
Tasarımcıların da bu güzel simgeyi kullanmak çok hoşla-
rına gidiyor (İsot, 2012).

Estetik algıya hitap ederken Fatıma’nın eli, koruyuculuk rolüne 
ve tılsım özelliğine13 vurgu yapılarak pazarlanmaktadır. Hiref Ko-
leksiyon, Fatıma’nın Eli Kaideli Gümüş ismiyle satışa sunduğu akse-
suarın bereket getirmesi için tasarlandığını vurgulamaktadır: “Mat 
gümüş kaplama Fatma’nın eli tasarımı, siyah ahşap kaidesi üzerinde 
sergilenerek evlerinize, ofisinize güç ve bereket getirmesi dileği ile 
sizler için tasarlanmıştır”.14 Paşabahçe Mağazaları, “Camda Sanatlı 
Yazı Koleksiyonu” hazırlamış, “Nazar Değmesin” reklamıyla Fatı-
ma’nın Eli formunda Nazar-Ayna üretmiştir. 

…Nazar Ayna, form olarak Fatma Ana elinden esinlenerek 
tasarlanmıştır. Üzerinde Vakıa Suresi’nden alıntılar yapılmış 
yazılar göz biçiminde aynalanarak yazılmıştır. Orta kısımda 
yer alan taş yeşim taşıdır, bu taşın kullanan kişiye yeni ve 
aydınlık yollar açtığına, korku ve endişeleri ortadan kaldır-
dığına inanılmaktadır. Nazar Ayna, el imalatı camdan üre-
tilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 
24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlanmıştır.15

Yine aynı mağazanın “Allah Korusun: Pençe-i Al-i Aba” adıyla 
hazırladığı el imalatı kâse, şifalı dualarla işlenmiş, tılsımlı obje ola-
rak etiketlenmiştir. Aynı seride “Eller” şeklinde bir kâse daha tasar-
lanmış, “eller” nazardan ve kem gözlerden koruma vurgusuyla su-
nulmuştur. Ürünler sadece 1999 adetle sınırlandırılmış, el işçiliği ile 
özel tasarım olarak lanse edilmiştir: 

Pençe-i Al-i Aba; Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. 
Hüseyin ve Hz. Fâtıma’nın adlarının, el şeklinde yazılma-
sına verilen isimdir. Pençe-i Al-i Aba Kâse, el pençesi şek-
linde yapılmış tılsımlı objelerden esinlenerek tasarlanmıştır. 
Desen olarak Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nde bulunan 
şifalı dualarla bezeli tılsımlı gömlek üzerinden alınan motifler 
ve Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar stilize edilerek kullanılmıştır. 

13 http://www.takifoni.com/blog/simdi-en-moda-koruyucu-fatmanin-eli.html
14 http://hirefstore.com/urun/1461/Fatmanin-Eli-Kaideli-Gumus.html
15 https://www.pasabahcemagazalari.com/images/onlinekatalog/camdasanatliyazi.pdf, s.8
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simgelerden biri oluyor, Fatma Ana’nın eli. Hem bize bere-
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Pençe-i Al-i Aba Kâse, el imalatı bej opal camdan üretil-
miş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 24 
ayar altın yaldız ve cam boyası kullanılarak dekorlanmıştır.16

El formu pek çok dini inanışa göre nazara ve kem göze karşı 
koruyucu kabul edilmiştir. İslam kültüründe “Fatma Ana’nın Eli” 
olarak bilinen bu form, Arap kültüründe Hamse Eli, Musevi kül-
türünde ise Hameş veya Miriam’ın Eli olarak geçer. Üzerine değişik 
dualar yazılarak etki gücü arttırılan el şeklinin kem gözlere ve na-
zara karşı kullanılan etkili bir tılsım olduğuna inanılır. Eller Kâse 
üzerinde, Fatma Ana eli formunda kesilmiş 8 adet el yer almakta-
dır. Ellerin üzerinde desen olarak stilize edilmiş nazar ayetleri yazı-
lıdır. Eller Kâse, el imalatı camdan üretilmiş olup, üzerindeki röl-
yef desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak 
dekorlanmıştır.17

Son yıllarda dünya piyasasında da Fatıma’nın eli tasarım ola-
rak kullanılmaktadır. Urban Outfitters tarafından hazırlanan Bü-
yülü Düşünce18 (Magical Thinking) koleksiyonunda Fatıma’nın Eli 
motifli örtüler piyasaya çıkartılır. Celine Leora da farklı inançlar ve 
kültürler için koruyucu ve şans getirdiğine inanılan tılsımı, ürettiği 
parfümün ismi olarak kullanır; Hamsa parfümü19 başta güney Flo-
ransa olmak üzere Amerika ve Kanada’da 2011’den itibaren satışa 
sunulmaktadır. Takı tasarımcısı İleana Makri tarafından ise titan-
yum on sekiz ayar pembe taşlı altın ve beyaz pırlantalardan oluşan 
“Fatima Hand Pendant”20 isimli kolyeler hazırlanmaktadır. 

Bunun yanında, Fatıma’nın Eli popüler kültür ürünü olarak çe-
şitlenmeye devam etmektedir. Falcones tarafından yazılan Fatıma’nın 
Eli (2011) romanı (orijinal haliyle La Mono De Fâtıma) 1564 yılında 
Granada Krallığı’nda, Hıristiyan baskısına karşı Endülüslü Müslü-
manların ayaklanmasını konu alır. İki aşk ve kültür arasında kalan 
Müslüman Hernando, baskının en şiddetli olduğu dönemlerde sev-
diği Fatıma’nın ölüm haberini alır ve ona yadigâr kalan Fatıma’nın 

16 https://www.pasabahcemagazalari.com/images/onlinekatalog/camdasanatliyazi.pdf, s.9
17 https://www.pasabahcemagazalari.com/images/onlinekatalog/camdasanatliyazi.pdf, 

s.11
18 http://www.urbanoutfitters.com/urban/catalog/productdetail.jsp?id=35879378 
19 http://www.hamsa-perfume.com/
20 http://www.ileanamakri.com/fatima-hand-pendant/
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eli kolyesini (Falcones, 2011:116) ağlayarak öper (Falcones, 2011:560; 
873). “Allah adına bir gün o kutsal yerde tek Yaratan’a, Allah’a dua 
edeceklerine” ve “Hıristiyanları, önünde diz çöktüreceğine dair” 
yemin eder (Falcones, 2011:560). Hernando, Fatıma’nın yaşadığını 
yıllar sonra öğrendiğinde ise mücevherini ona geri verir (Falcones, 
2011:924). Konstantiniyye’ye gitmeyi reddederek Hıristiyan karısı ve 
çocuklarıyla birlikte kalmayı seçer. Amacı, karısı ve çocuklarıyla “Al-
lah için İspanya’da mücadele” etmektir (Falcones, 2011:924). Buna 
rağmen Fatıma bir azize gibi Hernando ve ailesini gözetecektir. Ki-
tabın son cümleleri, Fatıma’nın koruyucu eline dikkat çeker: 

Hernando şefkatle ailesine baktı. Sonra da gözlerini zeytin 
ağaçlarının tepelerine çevirdi. Güneş yükselmişti. Bir an, o 
berrak gökyüzündeki bulutlar onu ve ailesini koruyan devasa 
bir el çizdiler. Fatıma’nın elini (Falcones, 2011:944). 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

“Fatıma’nın sembolik elinin küresel çapta dolaşımını nasıl okuma-
lıyız” sorusunun “dini ürünler piyasada dolaşmasın mı” sorusuna 
da yanıt vereceği düşünülmektedir. Arendt (2013:33) merkezli yanıt 
bulma çabasında ilk olarak “hiçbir şey, yaptıklarımızı düşünmekten daha 
önemli değildir” düsturunun temel bir önem arz ettiğine inanılmak-
tadır. Bu çalışma bağlamında, Fatıma’nın eli ile ve eli üzerinden yapı-
lanlar düşünülmeye başlandığında ise karşımıza iki husus çıkmaktadır. 
“Fatıma’nın eli metalaşmasın mı” sorusuna ilk cevap, bu metalaşmanın 
“popüler dini” gösterdiği, buradan kazançlı çıkanın “din” değil “popü-
larite” olduğu ve geriye homo faber için anlamsızlık bıraktığı gerçeğidir. 
Amacın maksimum kar elde etmek olduğu serbest piyasa düzeninde, 
halk dininin senkretik biçemleri, küresel çapta yaygınlık kazandığında 
“popüler din” haline dönüşmektedir. Resmi biraz daha netleştirirsek, 
ortodoks halk inancında kabul edilen nazar değmesi, cinlerin varlığı, 
rüya, dindar velilere saygı gibi hususlar, heteredoks/senkretik halk inan-
cında, nazara karşı kurşun dökme, tütsü yakma, çaput bağlama, külte 
tapınma gibi edimlere dönüşmektedir. Popüler dinde ise ayetler deri-
lere yazılmakta, altın, gümüş pırlantaların üzerine işlenmekte, med-
yumlar-falcılar kafelerde gelecek tahminleri yapmakta, mistik güçleri 
olduğuna inanılarak hazırlanan objeler pazarda dolaşıma girmektedir. 
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“Fatıma’nın eli” söylemi özelinde ise ortodoks dini inancın kabul ettiği 
gerçek, İslam Peygamberinin küçük kızı Fatıma’nın saygı duyulması ge-
reken örnek bir karakter olarak gerek babasına gerek çevresine yardım 
eli uzattığıdır. Halk dininin uygulanım biçimlerinde ise Fatıma’nın eli 
şifa dağıtıcı, bereket ve bolluk sembolü haline gelmektedir. “El benim 
elim değil, Fadime Anamızın eli” şeklindeki deyim, bir işe başlarken 
şans açıklığı getirmesi amacıyla söylenmektedir. Popüler din olarak Fa-
tıma’nın eli, popüler kültür malzemesi haline geldiğinde de şans kolyesi, 
uğur bilekliği, bolluk tası, bereket aynası gibi formlara dönüşmektedir. 
Elin sembolik olarak şans ve koruyuculuk getirdiğine inanılmakta, “tıl-
sım” üzerinden pazarlama yapılmaktadır. Fakat risk toplumunda (Beck, 
1992) insan yaşamının her anı tehdit altındadır. Fatıma’nın eli kulla-
nıcıları kendi yaşam deneyimlerinde şansı, bolluğu, sağlığı ve emniyeti 
görmediği vakit, bu elin anlamını yitireceği aşikârdır. 

Fatıma’nın eli, anlamsızlığın teşmil olmuş halinde, kimi zaman İs-
panyol yazar tarafından roman konusu yapılmakta, kimi zaman Yu-
nanlı tasarımcının koleksiyonunda kolye ucu olarak piyasaya çıkmak-
tadır. “Bütün insanların aniden bir ailenin fertleri gibi davrandıklarına 
tanık olduğumuz” (Arendt, 2013:102) bu toplumsal biçim, insanlık du-
rumunun tasasızca tekrar halinde olduğunu göstermekte ve bilinçsel ter-
sine dönüş yaşandığını haber vermektedir. Hız döngüsü, homo faberin 
aslında kendi yarattığı dünyanın “kendinde amaç haline geldiğini” ve 
bu aygıtların insan bedenine ait kabuklarmış gibi görünmeye başladı-
ğını (Arendt, 2013:226) söylemektedir. Bu durum animal laboransın 
zaferi, aynı zamanda çalışma sorusunun ikinci yanıtıdır. Efendilik id-
diası olmayan animal laboransın piyasanın izleğinde hareket ettiği, de-
ğerlerin, inançların veya sabitelerin bu yörüngede çözüldüğü fotoğrafta, 
“faberin” özellikleri “laborans” ile yer değiştirmiştir. Fatıma’nın eli artık 
homo faberin değil animal laboransın mamulüdür. Bu nedenle, animal 
laborans idealinin gerçekleştiğini gösteren “görünme ve silinme” ve “bir 
varmış bir yokmuşluk” sahnesinde Fatıma’nın eli motifli giyim, akse-
suar, parfüm veya çantaların “israf ekonomisi” temelinde göründükleri 
hızla ıskartaya çıkmaları olağandır. Değersizlik havzasına akan “aynı-
lık” ve “tek tipleşmenin”, “mevcudiyet” olarak kabul edildiği zeminde, 
insanlık, görevini tamamladığını düşündüğünde bile koca bir dünya 
hala temizlenmeyi beklemektedir. 
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Özet

Tarihte olduğu gibi günümüzde de din, toplumları etkilemekte, yön-
lendirmekte, toplumların değişim süreçlerinde önemli roller oyna-
maktadır. Belirtmek gerekir ki, dinin toplumsal değişim üzerindeki 
etkilerini doğru anlamanın yolu, toplumsal değişimin din üzerindeki 
etkilerini anlamaktan geçer. Din-toplumsal değişim ilişkilerini an-
lamak, genel olarak toplumların dinî ve dinlerin sosyal boyutlarını 
anlamak, özelde ise Müslüman toplumların İslamî ve İslam’ın Müs-
lüman toplumlara ilişkin boyutlarını anlamak için de elzem görün-
mektedir. Bu çalışmanın ana problemi, toplumsal değişimle dinin 
karşılıklı ilişkileridir. Makalede din ile toplumsal değişimin karşı-
lıklı ilişkileri, din sosyolojisi merkezinde, tarihsel, tipolojik ve işlev-
selci yaklaşımlardan yararlanılarak dökümantasyon tekniği ve an-
lamacı yaklaşım ile ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler: Din, toplumsal değişme, meşrûlaştırma, mo-
dernleşme, sekülerleşme, karşılıklı ilişkiler.

Giriş

İnsanlıkla aynı tarihe sahip olan din, toplumsal hayatta her toplumda 
değişik biçimlerde, ama mutlak surette şu veya bu şekilde temel etken 

* Bu çalışma, yazarın “Toplumsal Değişme ve Din” (2009) başlıklı makalesi ile aynı baş-
lıklı kitabından (2012) türetilmiştir. 
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olarak varlık gösteren etkili bir kurumdur. Günümüzde de din fe-
nomeni, birey ve toplumlar üzerinde etkisini sürdürmekte, insanları 
grup veya topluluklar halinde bir arada tutan bir güç olarak kendini 
göstermekte, sosyal hayatta meşrulaştırma işleviyle kendini hisset-
tirmekte, din uğruna tartışmalar, anlaşmazlıklar, hatta savaşlar çı-
karılabilmektedir. Denilebilir ki din, çağdaş toplumların hayatında 
da vazgeçilmez bir fenomen olarak yerini almaktadır. “Dinin tıpkı 
dinozorlar gibi yok olup gideceği biçimindeki bazı öngörülere rağmen 
dinî inanç, dünyamızda her zaman var olduğu gibi canlı” (Chalfant 
vd. 1987: 3) bir biçimde varlığını devam ettirmektedir (Okumuş 
2012; Okumuş 2015).

Toplumsal değişim de insanlığın varlık dünyasına çıktığı ve top-
lumsal hayata atıldığı andan itibaren planlı veya plansız olarak in-
sanların sürekli yaşadıkları ve içinde bulundukları bir olgudur. De-
ğişim, toplumsal hayatın alınyazısıdır. Denilebilir ki, “dünya bir 
inkılâb âlemidir.” (Yazır 1979: 2, 5681, 5693). Ayrıca günümüz dün-
yasının içinde bulunduğu duruma bakıldığında, insanlığın toplum-
sal bir değişim planlamasına ihtiyacı olduğu ve dolayısıyla toplum-
sal değişim konusunun hayati derecede önemli olduğu söylenebilir 
(Yazır 1978: LII). 

Tarihte olduğu gibi günümüzde de toplumları etkileyen, yönlen-
diren, toplumların değişim süreçlerinde görece olumlu veya olum-
suz roller oynayan, toplumsal şartlar içinde değişen ve değiştiren 
bir güç olarak varolan din; bir yandan bu özellikleriyle toplum üze-
rinde müessir olurken bir yandan da toplum ve toplumda cereyan 
eden hadiseler, toplumsal değişim süreçleri onun üzerinde müessir 
olmaktadır. Bundan dolayı dinin genelde toplumla, özelde ise top-
lumsal değişme ile ilişkileri de karşılıklılık arz etmektedir. O halde 
toplumsal değişimi de, dini de tam olarak anlayabilmenin yolu, din 
ile toplumsal değişim arasındaki karşılıklı ilişkileri anlamaktan geç-
mektedir. Din-toplumsal değişim ilişkilerini anlamak, genel olarak 
toplumların dinî ve dinlerin sosyal boyutlarını anlamak için elzem 
olduğu gibi, özelde Müslüman toplumların İslamî ve İslam’ın Müs-
lüman toplumlara ilişkin pratik boyutlarını anlamak için de elzem 
görünmektedir.
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Emile Durkheim (1858-1957), Max Weber (1864-1920), Ernst 
Troeltsch (1865-1923), Joachim Wach (1898-1955), Gustav Mensc-
hing (1901-1978), Gabriel Le Bras (1891-1970), Peter L. Berger (1929- 
) gibi önde gelen din sosyologları da, çalışmalarında din-toplumsal 
değişim ilişkilerine ayrı bir önem vermişlerdir. Denilebilir ki kendi 
tarihinin ilk döneminde primitif ve arkaik toplumların dinlerinin 
araştırılıp incelenmesine öncelik tanıyan din sosyolojisi, ikinci dö-
neminde bakışını tarihsel büyük ve etkili dinlerin incelenmesine 
yöneltmiştir. Bu aşamadan itibaren sosyal değişme-din ilişkilerinin 
incelenmesi, din sosyologlarının giderek artan bir ilgi odağı halini 
alma yolunu tutmuş, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nı müteakip gü-
nümüz toplumlarında din konusunun incelenmesine yönelinmesi 
ile birlikte bu toplumların dünya ölçeğinde karşı karşıya kaldıkları 
hızlı toplumsal değişimler ve bunların dinî hayat alanındaki yan-
sımaları, din sosyologlarını ister istemez bir sosyal süreç olarak di-
nin sosyal değişim fenomeni ile ilişki ve etkileşimlerini öncelikli ola-
rak ele almaya, çözümleme ve yorumlamaya yöneltmiştir (Okumuş 
2012; Okumuş 2015).

Günümüzde kendini gösteren hızlı ve etkin toplumsal değişimler, 
modern toplumların sekülerleşme süreçleri ve buna bağlı olarak dinî 
hayattaki dönüşümler çerçevesinde de din ve dinin toplumsal deği-
şimle ilişkileri, çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşte bu çalışmanın da asıl konusu, ifade edilmeye çalışılan öne-
minden dolayı din ile toplumsal değişim arasındaki ilişkilerdir.

Teknik anlamıyla toplumsal değişim, toplumsal yapıda, toplu-
mun yapısını meydana getiren toplumsal ilişkiler ağında ve toplumsal 
kurumların şekillenmesi ve işleyişinde kendini gösteren köklü deği-
şiklikleri ifade etmektedir (Bkz. Okumuş 2015: 176-179). Bu çalış-
mada da böyle anlaşılmaktadır.

Çalışmada, din ve sosyal değişim ilişkilerinin karşılıklılığı esa-
sından hareket edilmektedir. Din sosyolojisinin asıl konusu, din ile 
toplum arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimler olduğuna göre, din 
ve sosyal değişimi ele alan bir çalışmanın, sadece dinin sosyal deği-
şim üzerindeki etkilerini değil, sosyal değişimin din üzerindeki et-
kilerini de incelemesi gerekir. Kuşkusuz din, toplumun bir ürünü 
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değil, ama her zaman bağımsız değişken de değildir; zira sonuçta 
din, toplum tarafından benimsenen ve yaşanan bir fenomen oldu-
ğuna göre toplumdan da etkilenmektedir. O halde din ve toplumsal 
hayatın zorunlu bir boyutu olan toplumsal değişim incelenirken, sağ-
lam bulgular elde edebilmek için din ile toplumsal değişimin karşı-
lıklı ilişkilerini, yani dinin toplumsal değişime etkilerini, toplumsal 
değişimin de dine etkilerini ele almak, din sosyolojisinin ilkelerine 
uygunluk açısından ve sosyal bir olgu olarak dinin doğru okunup 
anlaşılması bakımından gereklidir (Okumuş 2009). 

Ayrıca dikkat edilmelidir ki nasıl din ile toplum arasındaki iliş-
kiler statik değil, dinamik ise, aynı şekilde din ile toplumsal deği-
şim arasındaki ilişkiler de statik değil, dinamiktir. Tarihsel süreç 
içinde biçimlenmiş iki güç olarak din ve toplumun mayasında aksi-
yon mevcuttur (Wach 1987: 16). O halde din ve toplumsal değişim 
arasındaki ilişkilerde dinamizm esastır.

Makalede din-toplumsal değişim ilişkileri, din sosyolojisi merke-
zinde, tarihsel, tipolojik ve işlevselci yaklaşımlardan yararlanılarak 
dokümantasyon tekniği ile ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Ko-
nunun sağlıklı ve sahih bir biçimde anlaşılabilmesi için ön yargılar-
dan uzak durmaya, empati ve sempati yoluyla din ve sosyal değişim 
mümkün mertebe olduğu gibi ele alınmaya çalışılmış, makul-bilim-
sel tarafsızlık, Bryan Wilson’ın ifadesiyle (1989: 13-15) sempatik ta-
rafsızlık esas alınmış ve böylece çalışmanın doğru sonuçlara ulaş-
ması sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu yöntem, teknik ve yaklaşımlar çerçevesi içerisinde çalışmada 
kullanılan toplumsal değişim terimi, mutlak anlamda iyiyi veya kö-
tüyü, olumluyu veya olumsuzu, bir toplum için iyi yönde değişimi 
veya kötü yönde değişimi, ilerlemeyi veya gerilemeyi ifade etmemekte, 
nötr bir anlam içeriğine sahip bulunmaktadır. Buna bağlı olarak din 
ile toplumsal değişimin karşılıklı ilişkileri ele alınırken kullanılan 
“toplumsal değişimi frenleyici bir faktör olarak din”, “toplumsal de-
ğişimi takviye edici bir faktör olarak din”, “toplumsal değişimin te-
mel faktörü olarak din” gibi ifadelerde geçen toplumsal değişimle, iyi 
anlamda veya gelişme doğrultusunda gerçekleşen bir değişimi ifade 
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etmek amaçlanmamakta, görece iyi olsun, kötü olsun bir sosyal fe-
nomen olarak toplumsal değişimi ifade etmek amaçlanmaktadır.

Aynı şekilde “dini olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak top-
lumsal değişim”, “dini olumsuz yönde etkileyen toplumsal değişim”, 
“dinin lehine toplumsal değişim”, “dinin aleyhine toplumsal deği-
şim” gibi ifadelerle de değişimin mutlak anlamda din için iyi veya 
kötü olduğunu ifade etmek değil, sosyal bir olgu olarak dinin, sos-
yal tezahürleri itibarıyla değişimden bir şekilde görece iyi veya kötü 
yönde etkilendiğini ifade etmek kast edilmektedir.

Bu metodolojik bilgileri verdikten sonra, din ile toplumsal deği-
şimin karşılıklı ilişkilerinin tabiatı ve tipolojisine değinmekte fayda 
bulunabilir.

Tipolojik ve analitik perspektifle ve işlevselci sosyolojinin yar-
dımıyla, toplumsal değişim-din ilişkilerine bakıldığında, denilebi-
lir ki toplumsal değişim-din ilişkileri diyalektik ve etkileşimsel bir 
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vaş, barış, bütünleşme, ayrılık, eğitim, siyaset, kültür, ideoloji, hu-
kuk, teknoloji, sanayi, keşif, icat gibi maddelerin hemen hepsiyle 
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tek tek veya çoklu bir biçimde karşılıklı ilişki halinde olduğu gö-
rülür. Din, söz konusu değişim faktörleriyle karşılıklı ilişki içinde 
bulunmakta ve kendisi de başlı başına toplumsal değişimle karşı-
lıklı ilişkiye sahip olmaktadır.

 Söz konusu karşılıklılık ve etkileşimsel özellik çerçevesinde din 
ile toplumsal değişimin karşılıklı ilişkilerinin temelde iki tipte ger-
çeklik kazandığı söylenebilir:

Bunlardan birincisi, dinin etkili olduğu din-toplumsal değişim 
ilişkisi; ikincisi ise dinin etkilendiği toplumsal değişim-din ilişkisidir.

Dinin etkili olduğu din-toplumsal değişim ilişkisi, kendi içinde 
üç tipte ele alınabilir: Birincisi, dinin, toplumsal değişimi yavaş-
latıcı, hatta bazen engelleyici bir faktör olarak etkili ve işlevsel ol-
duğu din-toplumsal değişim ilişkisi; ikincisi, toplumsal değişimi 
takviye edici bir faktör olarak işlev gördüğü ilişki biçimi; üçüncüsü 
ise dinin toplumsal değişimin temel faktörü olduğu ilişki biçimidir.

Dinin etkilendiği toplumsal değişim-din ilişkisi de kendi içinde 
aynı şekilde üç tipe ayrılabilir: Birincisi toplumsal değişimin dini 
engelleyici olduğu, olumsuz yönde etkilediği toplumsal değişim-din 
ilişkisi; ikincisi, toplumsal değişimin dinin lehine işlev gördüğü 
ilişki biçimi ve üçüncüsü ise toplumsal değişimle birlikte dinin 
kendini değiştirmesidir.

Şu da belirtilmelidir ki bu tipoloji, din-toplumsal değişim iliş-
kilerinin, mutlak surette bu iki ana tip birbirinden bağımsız ola-
cak şekilde gerçekleştiği anlamına alınmamalıdır. Çoğu durum-
larda her iki tipin, iç içe, birlikte gerçeklik kazandıklarını söylemek 
(McGuire 1987: 18), sosyal gerçekliğe daha uygun düşer. 

DİNİN TOPLUMSAL BAĞLAMI

Din, toplumda, toplumsal hayatta anlam kazanır, yaşanır, gerçeklik 
bulur. Toplum yoksa insan da yoktur, din de yoktur. Din yoksa in-
san da yoktur, toplum da. Fakat burada önemli olan dinin toplum-
sal bağlamı konusudur. Din toplumdan bağımsız, asılı, insanlara 
dışardan müdahalelerde bulunarak, insana komut vererek toplumu 
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dönüştürmez, kendini toplumda yaşanılır hale getirmez. Tersine top-
lum içinde, toplum ile etkileşim halinde, toplumun bütün anlayış-
ları, geleneği, geçmişi, şimdisi, geleceği, kurumları, kültürü ile iç içe 
yaşanır, dönüştürür, dönüşür; zamanı düzenler, hayatı şekillendirir, 
dünyaya anlam kazandırır. Toplumsal bağlam, din için zorunludur. 

KÜLTÜR-DİN

Dinin toplumsal değişim boyutu kültürden bağımsız ele alınamaz. 
Din, kültürde kabul edilir, yaşanır. Kültür, dinin algılanması, yo-
rumlanması ve tecrübe edilmesinde etkili olur. Fakat din de kültürü 
duruma göre çeşitli şekillerde etkiler, dönüştürür, yeniden anlam-
landırır ve yeniden kurar. Belki de ikinci durum birinci durumdan 
daha çok olan bir gerçekliktir. Fakat belirtmek gerekir ki din-kül-
tür etkileşimi çoğu zaman düşünüldüğünden daha karmaşıktır. Din 
yaşanırken her zaman kültürün kapsam alanı içindedir. Dindar da 
toplumun kültür hayatı içindeyken sürekli olarak dini referanslarıyla 
hareket eder. Bir yandan kültür dönüşürken öte yandan din kültürle, 
kültür içinde gerçeklik bulur. 

Kültür, Toplumsal Değişim ve Din

Kültürün; tarım, çiftçilik veya yetiştirme ile yakın anlam ilişkisi dü-
şünülürse, aslında sosyolojik ve antropolojik anlamda değişebilirlik 
özelliğine sahip olduğu anlaşılabilir. Esasen kültürde muhafazakâr-
lık, korumacılık, toplumsal birikimleri koruma öne çıkar; fakat bu 
kültürün değişime kapalı olduğu anlamına gelmez. Nitekim tarihte, 
modern zamanlarda ve günümüzde kültürle değişim arasında çok 
yönlü ilişkilere dair örnekler boldur. Örneğin Hz. Muhammed’in 
(s) aldığı vahyi insanlara tebliğ etmek suretiyle önce Mekke ve Me-
dine’de, daha sonra çevre topraklarda inanç, dil ve sembollerin de-
ğişiminden başlayarak Arap kültürünü nasıl köklü bir biçimde de 
değişime götürdüğü tarihen sabittir. Aynı şekilde Avrupa’da Orta-
çağ’dan sonra gelen modern dönemde Batı kültürünün nasıl deği-
şime uğradığı bilinmektedir.
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Kültürün zor da olsa değişimine bir örnek de, Türkiye’nin yakın 
tarihinden vermek mümkündür. Modern Türkiye’nin kuruluşuyla 
birlikte siyaset ve devlet eliyle yapılan ve yukardan aşağıya doğru 
toplumda yaygınlaştırılan köklü değişilikler, örneğin kılık kıyafette, 
dilde, hukukta, eğitimde vs. yapılan değişimlerle Türkiye’de gerek 
genel olarak toplum kültürü, gerekse alt kültürler, ciddi reaksiyonlar 
ve muhafazakâr tutumlara rağmen değişimden nasibini almışlardır. 

Kültür değişimlerinde veya kültürel değişiklik durumlarında din, 
iki yönlü rol oynar. Bazen kültür, değişime karşı direndiği zaman, 
eğer bu direniş dinin lehine ise din, kültürü destekler, eğer direniş 
dinin lehine değilse, din, kültürün değişimi kabul etmesinde rol oy-
nar. Kültür değişime açık hale geldiğinde veya değişimi kabullen-
diğinde de bu durum dinin lehine ise din, kültürü destekler, aley-
hine ise engellemeye çalışır. Fakat belirtmek gerekir ki, bizzat dinin 
kendisi, kültürde değişim gerçekleştirmek veya tersine kültürü ko-
rumak isteyebilir. Din bu değişimi veya korumayı gerçekleştirebile-
cek boyut ve donanımlar itibariyle güçlüdür.

Genel olarak bakıldığında, kültürle din arasındaki etkileşim iki 
ana tipte gerçeklik bulur. Bu iki ana tipten her biri de kendi içinde 
üç türe ayrılır:

1. Dinin kültür karşısında etkili olduğu din-kültür etkileşimi tipi:

a. Din, kültürü destekleyebilir; 

b. değiştirebilir veya görece olumsuz yönde etkileyebilir ve 

c. inşa edebilir.

2. Kültürün Din karşısında etkili olduğu din-kültür etkileşimi tipi:

a. Kültür, dini olumlu yönde etkileyebilir; 

b. olumsuz yönde etkileyebilir ve 

c. din, kültüre göre kendini ayarlama yoluna gidebilir. 

Tarihte ve günümüzde bu tiplerin karşılıklarını görmek müm-
kündür (Okumuş 2005). 
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DİN-DÜNYA İLİŞKİSİ

Din-toplumsal değişim etkileşiminin  doğru anlaşılmasında dinin 
dünya algısının doğru anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Dinin bu dünya 
ve öteki dünya/ahiret anlayışı, dine bağlananların bu ikisine yükle-
dikleri anlamlar, toplumun dinî açıdan şekillenmesinde etkili olur. 

GELENEK VE MODERNLİK BAĞLAMINDA DİN: 
ZAMAN SOSYOLOJİSİ

Gelenek ve modernlikten bahsedildiği yerde zamandan bahsediliyor 
demektir. Zamandan bahsedilen yerde dinin yeniden anlaşılması, 
yorumlanması, yaşanması, toplumda kendini yeniden konumlan-
dırması, kendini yenilemesi ve yeniden takdim etmesi, teceddüd ve 
tecdid etmesi, değişen şartlarla baş etmesi gibi durumlardan bahse-
dilmesi demektir. Bu noktada dinin zamanla etkileşiminde geleneğe 
mi ağırlık verilecek yoksa içinde bulunulan zamana mı, yani şimdiye 
mi ağırlık verilecek? Din bağlamında gelenek ve modernlik, gelenek-
çilik ve modernizm tartışması buradan çıkmaktadır.

MEZHEP VE REFORM BAĞLAMINDA DİN

Din içinde farklı mezhep veya ekollerin ortaya çıkışıyla dinde reform 
yapılması, tecdide başvurulması gibi durumlar, değişen toplumsal, 
ailevî, dinî, eğitimsel, zamansal, hukukî, ekonomik, siyasal, ahlakî 
vd. şartların etkisiyle ortaya çıkarlar. Dolayısıyla mezhep ve reform 
gibi olgular, toplumsal değişimle doğrudan ilgilidirler.  

TOPLUMSAL DEĞİŞİM-DİN ETKİLEŞİMİ

1. Dinin Etkili Olduğu Din-Toplumsal Değişim İlişkisi

1.1. Toplumsal Değişimi Yavaşlatıcı ve Engelleyici Bir Faktör 
Olarak Din

Din-toplumsal değişim ilişkileri ele alınırken, daha çok dinin, top-
lumsal değişim karşısında muhafazakâr olduğu, tutucu bir tutum 
ve tavırla toplumsal değişimi yavaşlatıcı, frenleyici veya engelleyici 
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bir işlev gördüğü, toplumsal değişime karşı statükoyu, mevcut du-
rumu desteklediği ifade edilmiştir. Bu yönüyle öne çıkarılması tar-
tışılır olmakla birlikte, dinin böyle bir işlevinin de olduğu, muhafa-
zakâr ve tutucu bir yönünün de bulunduğu yadsınamaz.

Gerçekten de din, mevcut sosyal düzen ve düzenlemeleri koru-
yarak istikrar unsuru olabilmektedir. Denilebilir ki din, en önemli 
toplumsal istikrar faktörüdür. Din, istikrarı koruyarak devlet ve top-
lum hayatında dengeli bir devamlılık temin edebilir.

Durkheim’in de üzerinde önemle durduğu gibi din, sosyal yapı 
unsurlarının sabit kalması veya korunmasında işlevsel olmaktadır 
(Durkheim 1923; Mardin 1992: 65). Bunların arasında sözgelimi 
atalara tapmanın toplumun ihtiyarlarının yerlerini korumak gayesi 
güttüğü, ikrar verdirme ayinlerinin cinsel kimlik ve ergenliği tanım-
layıcı törenler oldukları, mitosların sosyal kurumlar için anayasalar 
temin ettiği, artık açık bir biçimde gösterilmiştir (Geertz 1987: 67).

Dinin muhafazakârlık işleviyle statükoyu korumasında önemli 
etkenlerden biri, insanların öteki dünyaya, ahirete inançlarıdır. Öteki 
dünya inancı, insanların karşılaştıkları pek çok haksızlıklar karşı-
sında susmalarını, o haksızlıklarla hesaplaşmayı öbür dünyada bü-
yük mahkemeye bırakmalarını temin etmekte ve böylece bu dün-
yada sosyal ve siyasal düzen içinde pek çok kargaşa, isyan ve savaşın 
çıkmasını önleyici bir işlev görmektedir.

Din, bireyin siyasal düzen veya devletle ilişkilerini düzenleyerek 
de toplumsal düzenin korunmasına katkıda bulunur. İnsanların dev-
lete, devlet adamlarına, anayasa ve yasalara itaat etmelerinde ve do-
layısıyla bu itaat vesilesiyle toplumun kaynaşması, barış içinde yaşa-
ması veya çatışmasız bir biçimde varlığını sürdürmesinde önemli bir 
işlev görür. Tarihsel olarak olaya bakıldığında, İslam toplumlarında 
“fasık veya zalim olsa dahi halife-sultana veya yöneticiye itaatin ge-
rekli olduğu” ilkesinin, bir siyasal davranış prensibi olarak benimse-
tilmeye çalışıldığı ve benimsendiği görülebilmektedir.

Bu çerçevede din, bireylere kazandırdığı söz konusu itaat anla-
yışı vasıtasıyla toplum içinde, özellikle yönetici seçkinlerden haksızlık 
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olarak görülen durum veya eylemlere karşı susmayı, sabretmeyi te-
min ederek de sosyal bütünleşmede işlevsellik gösterir.

Dinin toplumsal değişimi yavaşlatıcı bir faktör olduğu izah edi-
lirken, onun toplumsal bütünleştirme işlevi öne çıkarılır. Dolayısıyla 
dinin bütünleştirme işlevinden kısaca bahsetmek faydalı olabilir. Din, 
içinde her zaman çatışmaya yol açabilen unsurlar, düşünceler, farklı-
lıklar vs. olan toplumda, söz konusu farklılıkların çıkardığı veya çı-
karabileceği çatışmalara karşı bütünleştirme unsuru olarak kendini 
gösterir. “Her toplum, dünya hakkında değişik ve genellikle birbi-
riyle çatışma halinde olan insan ilgileri, özlemleri ve bakış açıları-
nın kararsız bir organizasyonudur. Durkheim’i, bir sosyolog olarak 
çalışmaları boyunca düşündüren en önemli sorun, nasıl olup ta top-
lumda böyle birleştirici bir nizamın ortaya çıktığıdır. Nihai olarak 
toplumu bir arada tutan nedir? İnsanoğlu nasıl olup ta dar çerçeveli 
kişisel ve ön yargılı menfaatlerini aşıp, karşılıklı aitlik hissini (daya-
nışma) geliştirebildi? Francis Bacon’un ferasetiyle hissedip, insanı bir-
birine bağlayan bağlar içinde en kuvvetlisinin dinsel bağlar olduğu 
görüşünün yeni bir keşfi olarak Durkheim’in din sosyolojisi onun 
nihai cevabı idi” (Berger 1999: 82). Din, gerçekten de çok güçlü bir 
bütünleştiricilik işlevine sahiptir. Zira din, her şeyin üstünde, insan 
hayatını düzenleyici bir temel fenomendir. Din, toplum bireylerinin 
hayatını, onları içeren, ama aynı zamanda aşan mutlak anlamlar ve 
değerlere göre düzenler. Berger’in ifadeleriyle (1999: 82-84), “Eğer 
birçok kişi böyle bir düzenleyici ilkeyi paylaşırsa, bu şekilde verilen 
anlam çerçevesi dâhilinde birbirleriyle ilişkide bulunmaları mümkün 
hale gelmekle kalmaz, aynı zamanda kendilerini aşmak ve bazen de 
kendini feda etme noktasına kadar olmak üzere, muhtelif bencillik-
leri bir tarafa atmak ta mümkün olur. Din, sosyal kurumlar ağının 
üzerini kaplayan, o olmadığı zaman yoksun kalacakları bir istikrar 
ve “doğruluk” görüntüsü veren bir kubbedir. Bu şekilde, dinsel iş-
levler toplumsal kurumlara nüfuz eder ve devamlılıklarını sağlar.” 

Din, insanlara yardımlaşma duygusu kazandırarak insanların 
birbirlerine yardım etmelerinde, sıkıntılı zamanlarda, hastalık, dep-
rem, sel gibi felaketlerde birbirlerine maddi ve manevi yönden destek 
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olmalarında da işlev görerek toplumun kaynaşması veya bütünleş-
mesine önemli katkılarda bulunur.

Durkheim’in din ile toplumsal bütünleşmenin yan yana var ol-
duklarını ileri sürmesinden ve dinde gevşemenin toplumdaki daya-
nışma bağlarını da çözerek anomiye yol açtığına işaret etmesinden 
(Durkheim 1923) beri sosyolojik literatürde din, bildiğimiz kada-
rıyla hemen herkesçe bir istikrar faktörü olarak değerlendirilmekte, 
bu nedenle de toplumsal değişmeye set çeken etkin bir toplumsal güç 
olarak yer almaktadır. Din ayrıca, dünyevi düzenin anlam yoksun-
luğunu gideren, toplumsal gerçekçiliği kutsallaştırılmış bir düzene 
dönüştüren bir model olarak da kavramsallaştırılmıştır. Din, Ge-
ertz’in deyişiyle (1968; 1987: 66-75), toplumda karşılaşılagelen olay-
ların yorumunun yapılabilmesini kolaylaştıran, davranışlar için yol 
yordam sağlayan bir çeşit “algılama çerçevesi” de teşkil etmektedir. 

Marksist sosyologlar da, tamamen farklı ve çoğunlukla karşıt 
öncüllerden hareket etmelerine rağmen aynı görüşe varmış ve dinin 
değişime karşı koyan bir faktör olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara 
göre egemen sınıfların egemenlik aracı olan din, toplumsal değişmeye 
karşı güçlü bir fren teşkil etmektedir. Diyalektik ve çatışmacı din ku-
ramları, dini mevcut egemenlik ilişkilerini meşrûlaştırarak istikrarı 
sağlayan bir fenomen olarak görürler. Marx (Marx vd. 1987: 11-12), 
dini insanoğlunun gerçek ıstırabının bir ifadesi, reel acı ve sıkıntıya 
karşı bir protesto, söz konusu ıstırabı hafifletme veya meşrulaştırma 
çabası ve halkın afyonu olarak değerlendirmiştir. Bu durumda din, 
kavranamayan, yanlışlığı görülemeyen bir dünyanın bilincini ifade 
ederek ve ezilen sınıfları hayata bağlayarak, yanlış dünyanın gerçek 
sefaletine karşı mümkün protestoları yatıştırma işlevi görmektedir. 
Böylece dinin ideolojik işlevi, ‘gerçek sefalete karşı protestoları’ nötr-
leştirerek ve öbür dünyaya havale ederek egemen ve ezilen sınıflar ara-
sındaki ilişkilerin istikrarında kendini gösterir. Gerçekten de Marx’ın 
düşüncesinde din, cari sosyal düzenlemeleri haklılaştıran, üst sınıf-
ların bir aracı olarak hizmet gören ve istikrarı korumaya çalışan bir 
ideolojidir (Roberts 1990: 61). Dinin insanı değil, insanın dini mey-
dana getirdiğini savunan Marx’a göre din, ideal ama gerçek dışı bir 
dünya yaratarak, sosyal adaletsizliklerin damgasını taşıyan gerçek 
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dünya karşısında bir teselli ve haklılaştırma işlevi görür. Bu nedenle 
Marx, dinin bu dünyanın genel bir kuramı olduğu, dünyanın ev-
rensel düzeyde ahlakî açıdan onaylanması, törensel tamamlayıcısı, 
tesellisi ve haklılaştırılması olduğu görüşünü taşımaktadır. Din, in-
sanlık durumunun sefaletini yansıtır ve insana bir teselli getirir. Fa-
kat bu, razı oluşa götüren ve sosyal adaletsizliklere karşı bilfiil mü-
cadeleden geri tutan bir tesellidir (Barbier 1999: 323-324). “Dinsel 
sefalet bir yönüyle gerçek sefaletin dışavurumu, diğer yönüyle de gerçek 
sefalete itirazdır. Din, ezilen yaratılmışın iç çekişi, kalpsiz bir dünya-
nın ruhudur; tıpkı ruhun kovulduğu sosyal şartların ruhu olduğu gibi. 
Din, halkın afyonudur.” (Marx vd. 1987: 11; Morris, 1987: 23-50)

Bu noktada Marx’ın dinin yabancılaşma olduğuna ilişkin görü-
şüne de işaret etmekte fayda bulunmaktadır. Marx’a göre din alinas-
yon, yani yabancılaşmadır. Marx’ın düşüncesinde dine inanç, insan 
yabancılaşmasının en derin biçimidir. Marx, dini, kapitalist üretim 
tarzının yabancılaştırıcı etkilerinin bir parçası olarak görmüştür.

Comte’un toplumun yapısını temelde zihnî gelişmenin belirle-
diği görüşü gibi, Karl Marx’da da (1818-1883) F. Fürstenberg’in te-
lafi kuramı (Kompentastionsthese) olarak nitelediği yönde bir anlayış 
zorlanmaksızın bulunur. Marx, “din eleştirisini esasen tamamlanmış 
(olarak) görür”. Strauss ve Feuerbach, insanî bir ürün olduğunu ileri 
sürerek dinin maskesini çıkardıklarını düşünmüşlerdir. Feuerbach’ın 
dine ilişkin görüş ve düşüncelerinden etkilenen Marx, dini, toplum-
sal bir ürün olarak anlayarak bu “eleştirici” öncülerini aşar. Tek ba-
şına insan değil, aksine “din, yanlış bir dünya olduğu için, yanlış bir 
dünya bilinci” olarak, dini, “toplum” üretir. Din, çoğunlukla top-
luma zarar veren aldatıcı bir uyuşturucu olarak düşünülür. Fakat o 
varlığını egemenlerin entrikalarına borçlu olmayıp, bizzat egemen-
lik yapısına dayandığı için gerçek bir “sosyal iman”dır.

Marx’ın din ile ilgili görüşlerine bakıldığında, dinin afyon olma-
sından maksadın, insanların kendilerini olaylar, zalim yöneticiler, sı-
kıntılı sosyal şartlar karşısında batmadan yüzeyde tutunabilmek için 
kullandıkları bir tür kendi kendini aldatmaca, kendi kendini oya-
lama veya afyonlama faaliyeti olduğu anlaşılmaktadır. Elbette bu af-
yonun geri planında egemenlerin çok önemli roller icra ettikleri de 
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unutulmamalıdır. Esasen Marx’ın kendisi, dinin bir işlevinin afyon 
olduğunu söylememektedir. Marx, dinin sosyal şartların bir ürünü 
olduğunu ve dinin başlı başına bir afyon olduğunu ileri sürmekte-
dir. Fakat her halükarda dini Marx gibi mutlak olarak sosyal şartlara 
ve afyona indirgememek kaydıyla, bazı durum veya tarihlerde dinin 
afyon işlevi gördüğü veya görmüş olabileceği söylenebilir.

Kapital’in birinci cildindeki bazı notlar, Marx’ın bu din teori-
sini bütün hayatı boyunca artık değiştirmediğini gösteriyor. Marx 
tarafından diyalektik materyalizm sisteminde ortaya konan din-sos-
yal değişme ilişkisi, daha sonra M. Weber’in din sosyolojisini daha 
verimli olarak geliştirmesine sebep olmuştur (Kehrer, 1998: 26-27).

S. Freud’un din ile ilgili görüşünün Marx’tan çok farklı olma-
dığını da kaydetmek gerek. Freud, her ne kadar bireysel düzlemde 
bir din teorisi geliştirmiş olsa da, hareket noktası itibarıyla Feuer-
bach ve Marx’la hemen hemen aynı mantığa sahiptir. Bilindiği gibi 
Freud’a göre de din uyutucudur, nevrozdur. Sonuçta aslında Marx 
ve Freud’a göre din açıklanıp rafa kaldırılacak bir şeydir.

Ama yeri geldikçe belirtildiği gibi bu tür bakış açıları büyük öl-
çüde sübjektif ve ideolojiktirler. Dinin belli bir zaman ve mekândaki 
durumu, dinin o duruma indirgenmesini haklılaştırmaz.

Her halükarda belirtilmelidir ki dinin başlı başına değişimi en-
gellediği veya yavaşlattığı görüşü, sosyolojide önemli bir görüş ola-
rak yerini almaktadır (Vergin 1985: 9-10).

İslam bağlamında konuya yaklaşmak gerekirse, Weber’in kariz-
manın rutinizasyonu teorisinden yararlanarak denilebilir ki kariz-
matik bir lider olarak Hz. Muhammed ve O’na inanan Sahabe’nin 
değişimcilikleri, kendilerinden sonra gelen kuşaklarla birlikte rutin 
hale gelerek gittikçe yerini sıkı örgütlenme, kurumsallaşma ve gele-
nekselleşmeye bırakmış, bu ise durağanlaşmayı beraberinde getirmiş 
ve durağanlaşma ile İslam, toplumsal değişimi yavaşlatıcı bir faktör 
olabilmiştir. İslâm’ın tarihsel pratiğinde, en azından belli bir dönem-
den, belki de İslam’ın ilk üç asrından itibaren Sünnîlik, bir yandan 
değişime, öte yandan da bu çerçevede kendilerini gösteren itizalî ha-
reketlere karşı, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in Sünneti’ne, yani 
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menşei dinî tecrübe mirasına bağlılık geleneğini temsil etmeyi esas 
almıştır. Yeniliğe ve değişime karşı direnç, İslâm dünyasında, ilk dö-
nemlere nispetle yeni olan her şeyi bid’at şeklinde damgalayarak red-
detme eğilimini erken dönemlerden itibaren ortaya çıkarmış; Asr-ı 
Saadet miti böylece oluşma yolunu tutmuş ve hemen hemen hicrî 
dördüncü yüzyıldan başlayarak içtihat kapısının kapanması anlayışı 
egemen olmaya başlayarak, taklitçilik ve şekilcilik kendini güçlü bir 
biçimde belki zamanımıza kadar göstermiş ve sürdürmüştür. Gerçi 
her toplumda olduğu gibi İslâm dünyasında da değişim en azından 
birikici bir tarzda süreklilik göstermiştir. Ama çeşitli iç ve dış dina-
miklerin etkisi altında değişimin artmaya başlaması ve özellikle de 
Moğol istilâsının sebebiyet verdiği toplumsal karmaşa ve endişe daha 
miladî 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında İbn Teymiy-
ye’yi yeni olan şeylerle mücadele ederek Kur’an ve Sünnet’e dönü-
şün bayraktarlığını yapmaya yöneltmiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda ise 
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Belirtmek gerekir ki dinin sosyal değişmeyi engelleyici, yavaş-
latıcı veya sınırlandırıcı, başka bir ifadeyle statükoyu, mevcut sos-
yal düzenlemeleri destekleyici ve koruyucu bir faktör olarak ortaya 
çıkması, dinin muhafazakârlık, meşrûlaştırım, sosyalizasyon, sos-
yal kontrol ve bütünleştirme gibi işlevleriyle çok yakından ilişkilidir.

Din meşrûlaştırıcı işleviyle statükoyu, mevcut sosyal düzen ve 
düzenlemeleri, kurumları, kurumların işleyiş biçimlerini vb. meşrû-
laştırıp geçerli kılar. Dinin statükoyu meşrûlaştırımı bazen domi-
nant sınıflar ve dominant dinî organizasyonlar arasında var olan di-
rekt anlaşmanın sonucu olarak gerçekleşir. Dinî organizasyonlar ve 
onların personeli, çoğu kez kazanılmış haklara sahiptirler; onlar bu 
haklarını, politik ve ekonomik alanlardaki baskın gruplarla birlikte-
lik yoluyla korurlar. Aynı zamanda baskın gruplar, sık sık, dini kendi 
amaçlarına hizmet etmesi doğrultusunda manipüle etmeye çalışırlar. 
Machiavelli de dinin meşrûlaştırıcı gücünü kabul etmiş ve yasa ko-
yuculara yasaları için İlâhî otoriteye başvurmalarını tavsiye etmiştir.

Sözgelimi Amerika’da kilise ile devlet ayrılığının anayasal ola-
rak düzenlenmesi, her ne kadar politik gücün direkt dinsel meşrû-
laştırımını azaltmışsa da din, politik ve sosyo-ekonomik alanlarda 
önemli bir ikna kaynağı olarak kendini göstermektedir. Amerika’da 
din, genel olarak dominant sosyo-politik grupların çıkarlarına hiz-
met eden kölelik, ırkçı ayrılık, sanayileşme, uluslararası politika vb. 
durumları meşrulaştırmak için kullanılmıştır (McGuire 1987: 194).

Dinin sosyal değişimi yavaşlatıcı görünümü, onun toplumun bü-
tünleşmesinde gördüğü işlevle de yakından ilgilidir. Din, özellikle 
hızlı sosyal değişimlerde ve toplumsal farklılaşmalarda olası ve olan 
parçalanmalara karşı toplumu korumak ve bütünleştirmek için ha-
rekete geçer. Gerçekten de tarihe ve günümüze, basit, az farklılaşmış 
ve karmaşık, çok farklılaşmış toplumlara bakıldığında dinin önemli 
bir bütünleşme faktörü olduğu görülür.

Özellikle de karmaşık toplumlarda dinin en önemli sosyal işlev-
lerinden biri, içerisinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sosyal fark-
lılıklardan dolayı bölünüp parçalanmak tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunan toplumu birleştirmek, kaynaştırmak ve bütünleştirmek ol-
maktadır. Çünkü toplumsal işbölümünün artmasına bağlı olarak 
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meslekî faaliyetler alanındaki ayrılıklar da kendilerini daha güçlü bir 
şekilde hissettirdiklerinden, artık tabii cinsiyet ve yaş farklılıkları-
nın ötesinde kesin sosyal statü farklılıkları toplumu çeşitli kategori-
lere bölmekte, bu durum karşısında ise gayri mütecanis bir toplum-
daki sosyal bütünleşmeyi sağlamak ihtiyacı kendini daha da kuvvetle 
hissettirmektedir. Son derece farklılaşmış ve üstelik hızlı sosyal de-
ğişme süreçlerine sahne olan toplumlarda bütünleşme problemi daha 
da çetin bir durumda ortaya çıkmakta olup, bu durumda dinin top-
lumsal bütünleşmeyi sağlayıcı rolünün önemi daha bir ortaya çık-
maktadır. Örneğin İslamiyet’in bu konuya ilişkin yaklaşımında top-
lumun birlik halinde olması, tevhid inancının sosyal boyutu olarak 
kendini gösterir. Bu nedenle de toplumsal birlik, İslam’ın olmazsa 
olmaz ilkelerindendir. 

1.2. Toplumsal Değişimi Takviye Edici Bir Faktör Olarak Din 

Genel olarak toplumun yapısında var olan hem geleneksellik veya 
muhafazakârlık hem de değişim özelliğinin, din için de söz konusu 
olduğu söylenebilir. Toplumun çift yönlü işlevsel yönelimi, her ne 
kadar Materyalistler, idelerin ve özellikle de dinî idelerin, gerçek se-
bepler olarak gördükleri ekonomik faktörlerin epifenomenleri olduk-
ları peşin yargısından hareketle, dinin de toplumların hayatında sa-
dece değerlerin korunması işlevinin bulunacağını ve dolayısıyla dinin 
sosyal değişimin etkin bir faktörü olamayacağını, hatta tersine sosyal 
değişime engel teşkil ettiğini öne sürseler de, sosyal hayatta ortaya 
çıktığı andan itibaren temel bir takım inanç ve pratiklerin yanı sıra 
bir zihniyeti, bir dünya görüşünü, yeni dinî cemaat içerisinde yerleş-
tirerek yeni bir dünya getiren dinde de mevcuttur (Günay 1997: 84).

Yukarıda da ifade edildiği gibi sosyolojide dinin değişimi engel-
lediği biçimindeki yaklaşım, artık eski gücünü yitirmekte ve özel-
likle yeni çalışmalar veya gelinen noktada dinin durumu, dünyanın 
çeşitli toplumlarında dinin toplumsal değişimi engelleyici değil, en 
azından takviye edici bir işlevsellik arz ettiğini ortaya koymaktadır. 
Batı’da ve Batı dışı toplumlarda din fikri etrafında örgütlenip ortaya 
çıkan sosyal hareketlerin çoğunun mücadeleci bir öze sahip olduk-
ları anlaşılmaktadır. Yapılan gözlemler göstermektedir ki din veya 
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dinî hareketler, sosyal çatışmadan kaynaklanabildikleri gibi çatış-
maya kaynaklık da edebilmektedirler. Bu bağlamda dinî hareketle-
rin pek çoğunun değişime yönelik olduğu, hatta devrim potansiyeli 
taşıdığı ileri sürülebilir. 

Protestanlığın bir şubesi olan Pentecostalizm’in Şili ve Peru’nun 
modernleşme sürecinde nasıl bir köprü işlevi gördüğü, sosyolojik 
araştırmalarla ortaya konulmaktadır. Yine Şinto uyanış hareketinin, 
Japonya’nın ekonomik rasyonelleşme döneminde kendini göstermiş 
olan bir geriye dönüş ve dinî esaslar üzerinde temellenen bir geçmişle 
buluşma olduğu da söylenebilir (Vergin 1985: 10).

Demokratikleşme yönündeki değişimde de dinin takviye edici 
roller oynayabileceği söylenebilir ve bu arada Protestanlık örneği zik-
redilebilir. S. Martin Lipset (1994: 5-7), Protestanlığın demokrasiyle 
pozitif ilişkiler kurduğunu söylemektedir. Nitekim bazı bilim adam-
ları da Protestan ülkelerin Katolik ülkelere nazaran demokrasiye daha 
rahat geçme potansiyelleri olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Esasen İslam ve Müslüman toplumlar hakkında objektif bir in-
celeme, tarafsız bir gözlem de, İslam’ın ve İslamî grupların genelde 
toplumsal değişimi görece engellemediğini, tersine takviye ettiğini 
ortaya koyabilir (Michot: 27). Emevîler, Abbasiler, Selçuklular ve di-
ğer İslam devlet ve toplumlarında, bir din olarak İslam’ın değişimi 
takviye edici bir faktör olduğu görülebilmektedir.

İslam’ın değişimden yana olmayan, gelişimi engelleyen, kalkın-
mayı takviye etmeyen bir din olduğu, tersine sözgelimi Hıristiyan-
lığın dinamik bir din olduğu ve nitekim İslam’ın fakir ve gelişme-
miş toplumların dini olmasına karşılık Hıristiyanlığın kalkınmış, 
zengin ülkelerin dini olduğu biçiminde görüşler (Deniel 1998: 303) 
olmakla birlikte tarafsız bir tarihsel ve sosyolojik din okumasıyla 
bunun doğru olmadığı, gerçekte İslam’ın değişimi takviye eden bir 
etken olduğu ve hatta bir sonraki başlık altında üzerinde durula-
cağı üzere çeşitli sosyal zemin ve bağlamlarda değişimin temel fak-
törü olduğu görülür.

Kur’an, Sünnet, İslam’ın tarihsel tecrübesi, günümüzün Müslü-
man toplumlarının hayat çizgileri, İslam’ın, sahip kıldığı inanç ve 
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kazandırdığı zihniyet ve pratiklerle, toplumun gelişmesinde, güç ka-
zanmasında, maddî ve manevî huzura kavuşmasında, ekonomik kal-
kınmasında vs. takviye edici roller üstlendiğini açıkça ortaya koy-
maktadır (Er 1999).

Gerçekten de İslam toplumları, dinin toplumsal ve siyasal deği-
şimlerde işlev görmesi bakımından az verimli toplumları teşkil etme-
mektedirler. Sünnî veya Şiî versiyonlarıyla İslam’ın, değişimin gerçek-
leşmesinde, değişimden kaynaklanan bir takım toplumsal çözülme, 
bunalım, çekişme veya çatışmaların ifade edilişinde, çok önemli bir 
rol üstlendiğinin gözlemlendiği söylenebilir (Bkz. Narlı 1999b: 11).

Din, toplumsal değişimde çatışma yoluyla da takviye edici bir 
etken olabilir. Bilindiği gibi sosyal değiş menin en önemli dinamik-
lerinden biri çatışmadır. Egemen olanlarla egemenlik altında bulu-
nanlar arasında, bazı gruplar ve farklı değer sis temleri arasındaki ça-
tışmalar tarihe eşlik etmişlerdir. Bu nedenle din, daima bütünleştirici 
bir rol oynamamış, sık sık şiddetli çatışmalara da sebep olmuştur. 
R. K. Merton, örneğin inanç için yapılan savaşlar gibi, dinin yıkıcı 
güçlerine işaret etmiştir. Bazı dinî sis temler, egemenliği kabul eder-
ler; diğer bir kısmı ise, hâkimiyet altında bulunanlara, mevcut ege-
menlik ilişkilerini yıkmanın yüce dinî bir gö rev olduğuna dair da-
yanak çerçevesi temin ederler (Kehrer 1998: 96).

Dinin toplumsal değişimi takviye edici bir faktör olarak kendini 
göstermesinde, onun özellikle meşrûlaştırım, zihniyet kazandırma, 
çatıştırma, motivasyon, organizasyon, sosyalleştirme, yapılandırma, 
kimlik kazandırma, toplumu düzenleme, aracı kurumluk vs. işlev-
leri etkili olabilmektedir.

1.3. Toplumsal Değişimin Temel Faktörü Olarak Din 

Din ve ideolojilerin tarihte birçok değişimlere, ihtilal, savaş ve yı-
kımlara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Özellikle dinsiz bir toplum 
olmadığı düşünüldüğünde bu gerçek daha net bir biçimde ortaya 
çıkacaktır. Bu bağlamda İbn Haldun, toplumların gelişiminde di-
nin önemi üzerinde çokça durmuş, dini birleştirici bir unsur olarak 
asabiyetin de üzerine koyarak dine bağlanan hanedan ve toplumun 
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dini zayıf olanlara galip geleceğini ve dini bozulan toplumun çok 
kötü değişimlere sahne olacağını ileri sürmüştür (İbn Haldun, 1988: 
485-488, 871). Gustave Le Bon’a (1841-1931) göre de inançlar, in-
sanlık tarihinin en güçlü faktörlerinden biri olup toplumun inanç-
larında meydana gelen her değişmeyi büyük toplumsal değişim iz-
ler (Sorokin 1994: 190-191). 

Toplumsal değişimin temel faktörü olarak din, toplumların hem 
lehine hem de aleyhine etkili ve işlevsel olabilir. Din, bazen meş-
rûlaştırma işlevi görerek sosyal düzeni sağlar, sapma ve anomi du-
rumlarına engel olursa da bazen böyle bir işlev görmek yerine mev-
cut toplumsal düzeni değiştirmeye yönelik bir hareket oluşturarak 
anomi ve sapmaya neden olabilir ve yeni çıkmış bir dinî hareketi 
meşrûlaştırarak toplumda ayrımlaşmaya, saflaşmaya, göçe ve dev-
rime yol açabilir. Dolayısıyla din, düzeni sağlayabildiği gibi düzen-
sizliğe de neden olabilir. Bir adım daha ileri giderek dinin, bir top-
lumun tarih sahnesinden silinmesinde etken olabilme potansiyeline 
sahip olduğu da söylenebilir (Okumuş 2009; Okumuş 2012; Oku-
muş 2014a).

Materyalist ve Marksistler, genelde ideleri, özelde de dinî ideleri, 
alt-yapıyı oluşturan temel faktör olarak düşündükleri ekonominin 
veya ekonomik faktörlerin gölge fenomenleri olarak kabul eder, dinin 
toplum hayatında ve toplumsal değişimde etkin bir faktör olamaya-
cağını, hatta değişimi engelleyici bir fenomen olduğunu ileri sürer-
lerken, idealistler, örneğin Hegel, ide ve fikirlerin, tarihin ve toplum-
sal değişimin aslî faktörleri olduğunu iddia etmektedir. 

Toplumsal değişimin temel faktörü olarak dine İslamiyet bağla-
mında bakılacak olursa, görülür ki İslâm, büyük karizmatik önder 
olarak Hz. Muhammed’in 23 yıllık peygamberlik yıllarında giriş-
tiği hareket ve bunun sonucunda özellikle Medine’de Ashabı ile bir-
likte inşa ettiği sosyal sistem ve yapıda değişimin temel faktörüdür. 
Medine’de İslam toplumunun inşa edildiği dönem, sadece bir teb-
liğ dönemi değil, aynı zamanda İslâm ümmetinin ana dokusunun 
oluşturulduğu bir ilk kuruluş dönemi olmuştur. Ataların geleneksel 
dini ve dünya görüşüne, inançları, değerleri, kültürleri ve hayat tar-
zına karşı bir tür dinî ve toplumsal protesto şeklinde ortaya çıkan 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 1 8

dini zayıf olanlara galip geleceğini ve dini bozulan toplumun çok 
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ve dolayısıyla da onlara nispetle çok önemli ve değişik unsurları ve 
yepyeni bir ruhu temsil eden yeni ve evrensel İslâmî ilâhî mesaj, ani-
mist ve putperest inançların ve uygulamaların yer aldığı gelenek-
sel Mekke toplumu içerisinde çok şiddetli reaksiyonlarla karşılaşmış 
olmakla birlikte, taraftarlar bulmakta da gecikmemiştir. Üstelik bu 
yeni dini cemaatin giderek gelişme göstermekte oluşu ve bu çerçe-
vede onun geleneksel Mekke toplumu açısından arz ettiği tehdidin, 
Mekkeli putperestler ve özellikle de onların ileri gelenlerince bu yeni 
dine ve onların taraftarlarına karşı önce baskı, sonra abluka ve daha 
sonra da şiddetle karşılık bulduğu bir ortamda yeni din, Mekke’nin 
kuzeyindeki bir vaha kenti olan Medine’de kök salmaya başlamış 
ve bu gelişme, Hicret’i müteakip on yıllık bir mücadele döneminin 
sonunda sadece Hicaz yöresinin değil, hemen hemen bütün Arabis-
tan’ın, Hz. Peygamber’in önderliğinde, Medine merkez olmak üzere 
gelişen yeni dinî, sosyo-kültürel ve politik oluşumun nüfuz daire-
sine girmesi ile sonuçlanmıştır. Bu çerçevede kendini gösteren deği-
şim, aynı zamanda kültürel, siyasal ve toplumsal alanlar gibi hayatın 
öteki vechelerini de kapsamaktaydı. Böylece yeni dinin getirdiği de-
ğişim bir bakıma, İslâmiyet’in cahiliyye dönemi diye adlandırdığı bir 
devirden medeniyet dönemine bir geçişi ifade etmekteydi. Bununla 
birlikte İslam’ın getirdiği değişimi, bir başka bakımdan sözlü kül-
türe dayalı kabile düzeninden kitabî kültüre dayalı ümmet yapısın-
daki şehir medeniyetine bir geçiş biçiminde tanımlamak da müm-
kün olmaktadır. Çünkü her şeyden önce bir şehir ortamında ortaya 
çıkan İslâm dini, gittiği her yerde bir şekilde şehirleşmeyi de hızlan-
dırmıştır. Her ne kadar kültürel bakımdan İslâmiyet, Arap kültür at-
mosferinde ortaya çıkmışsa da, orada önemli değişiklikler ve reform-
lar da gerçekleştirmiş ve en önemlisi topluma Tevhid esasına dayalı 
yepyeni bir ruh üflemiş ve adeta kutsal bir anlam kazandırmıştır. 
Özet olarak denilebilir ki İslâm, Arap toplumunun dinî, sosyal, si-
yasal, kültürel, ekonomik, edebî, ahlakî vs. yönlerinin yapısal değişi-
minde temel bir faktör olarak rol oynamıştır (Hasan 1985: 228-263).

İslam dininin, karizmatik bir lider olarak Hz. Muhammed’in 
vefatını müteakip ortaya çıkan Raşid Halifeler döneminde de İslam 
toplumunda toplumsal değişimin temel faktörü olmaya devam et-
tiği görülmektedir. Bu dönemde bir takım önemli iç mücadele ve 
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çatışmalar olmakla birlikte İslam toplumunun sınırları çok hızlı bir 
şekilde genişlemeye ve İslam toplumları başka toplumlarla, Müslü-
man olan ve olmayan yeni çevrelerin kültürleriyle karşılaşmaya baş-
lamışlardır. Raşid Halifeler döneminden sonra kurulan Emevi pat-
rimonyal saltanat sistemiyle birlikte yeni bir siyasal süreç başlamış 
ve bu süreç Abbasiler döneminde de devam etmiştir. Bu dönemlerde 
de İslam, fetih hareketleriyle toplumun büyümesinde, kurumsal ya-
pının oturmasında vb. önemli bir faktör olmuştur.

Daha sonraki dönemlerde ve hatta günümüz dünyasında dahi 
İslam, çeşitli olaylarda, değişik yer ve zamanlarda, çeşitli toplumla-
rın siyasal, sosyal, kültürel vb. değişimlerinde değişimin temel fak-
törü olarak işlev görebilmektedir.

Vurgulanmalıdır ki dinin toplumsal değişimin temel faktörü 
oluşunda, onun bütünleştirme işlevinin önemli bir rol oynadığı söy-
lenebilir. Şu halde sosyal bütünleşme işlevi, dinin sadece muhafa-
zakâr oluşu ve değişimi yavaşlatıcı bir faktör oluşunda değil, top-
lumsal değişimin temel faktörü oluşunda da etkili olabilmektedir. 
Dinin sosyal bütünleştirme işlevi vasıtasıyla sosyal değişimin temel 
faktörü olmasına, İslam’ın özellikle başlangıç yıllarında Arap toplu-
munu bütünleştirip kenetlendirerek mezkur toplumun hızlı değişi-
minde temel faktör oluşu örnek olarak zikredilebilir.

Dinin toplumsal değişimin temel faktörü oluşunda bütünleş-
tirme işlevine ek olarak zihniyet kazandırma, yapılandırma, meş-
rûlaştırma, sosyalizasyon, organizasyon, motivasyon gibi işlevleri de 
etkili olmaktadır.

Dinin etkili olduğu din-toplumsal değişim ilişkilerini ele alırken 
dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, dinin bu şıklardan her bi-
rini birbirinden bağımsız olarak saf bir biçimde gerçekleştirdiği zan-
nına kapılmamaktır. Burada esas alınan nokta, dinin değişik biçim-
lerde toplumsal değişim karşısında etkili olabildiği ve değişik zaman 
ve zeminde bu biçimlerin biriyle öne çıktığıdır. Din, bir yönüyle et-
kili olurken diğer yönleri de büyük ölçüde bünyesinde taşır. Ayrıca 
din, bu biçimlerden ikisini veya üçünü bir anda gerçekleştirme im-
kân ve potansiyeline de sahiptir. Sözgelimi din, bir toplumda belli 
bir zamanda bir yandan değişimi takviye edici bir işlev görürken, 
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aynı zamanda değişime karşı istikrarı koruyucu bir işlev de göre-
bilir. Doğal olan da budur zaten. Toplumsal değişimin sağlıklı bir 
biçimde meydana gelebilmesi, aynı zamanda toplumun dengesinin 
bozulmamasına da bağlıdır. Değişimle birlikte toplumun dengesi-
nin bozulmaması için toplumsal değişimi destekleyen din, aynı za-
manda toplumsal bütünleşme ve denge için bir istikrar işlevi de gö-
rebilir. Nitekim Türkiye’de Karadeniz Ereğli’si üzerine yapılan bir 
çalışma (Vergin 1985: 9-28), Ereğli’de modernleşme ve sanayileşme 
ile birlikte dinin toplumsal değişimle karşılıklı olarak etkileşim ha-
linde olduğunu, hem bütünleşme ve istikrar hem de muhalefet ve 
değişim faktörlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır.

Benzer biçimde din, örneğin hem muhafazakâr bir tutum sergi-
leyebilir, hem de toplumsal değişimin başlı başına bir faktörü ola-
rak hizmet görebilir. Buna örnek olarak ise İslâm tarihinden Medîne 
toplumunu getirmek mümkündür. Hz. Muhammed’in liderliğinde 
kurulan Medine’nin oluşum ve değişim sürecine bakıldığında, orada 
dinin hem başlı başına bir değişim faktörü olduğu, hem de toplum-
sal bütünleşme faktörü olduğu görülebilmektedir.

Özet olarak dinin, temel bir sosyal değişim faktörü olarak kar-
şımıza çıktığı, durum ve şartlara göre her zaman için yaratıcı değer-
leri vasıtasıyla sosyal değişimin egemen faktörü konumunda olma 
eğilimi ve gücüne sahip bulunduğu söylenebilir. 

2. Dinin Etkilendiği Toplumsal Değişim-Din İlişkisi 

2.1. Dini Olumsuz Yönde Etkileyen Bir Faktör Olarak 
Toplumsal Değişim

Dinin, toplumsal değişimi olumsuz yönde etkilemesi gibi toplum-
sal değişim de dini olumsuz yönde etkileyebilir. Meselâ toplumsal 
değişim, dinin kendi içinde çatışma çıkmasına; dindarlar arasında 
zıtlaşma, kavga, savaş vs. çıkmasına sebep olabilir. Bu noktada Ba-
tı’da Rönesans ile birlikte gelen değişimle ilişkili olarak ortaya çıkan 
reform hareketinin Protestanlığı doğurmasıyla Hıristiyanlığın daha 
da farklılaşmasını ve daha sonra ortaya çıkan din savaşlarını örnek 
vermek mümkündür. Ayrıca İslam tarihinde özellikle Hz. Osman 
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döneminden itibaren meydana gelen değişimlerin etkisiyle çeşitli 
fırkaların, siyasal hareketlerin, isyanların ve daha sonraki mezhep-
leşme ve fırkalaşmaların kendini göstermesi de buna örnek verilebilir.

Genel olarak monoteizmden politeizme geçişin de, dini olumsuz 
yönde etkileyen bir faktör olarak toplumsal değişim olduğu söylene-
bilir. Bilindiği gibi Tevhid dini merkezinde konuya yaklaşan Wil-
helm Schmidt’e (1868-1954) göre ilk toplumların inanç sistemleri 
içinde rastlanan sayısız ruhlar ve ilahların içinde, bunların hepsinin 
üstünde bir de tek bir Yüksek İlah inancı mevcuttur. Dolayısıyla ev-
rimci kuramların tersine ona ve monoteist din kuramlarına göre din 
monoteizm biçiminde başlamış, daha sonra insan tek Tanrı’nın ya-
nında başka ilahlar da edinmeye başlamış ve böylece politeizm or-
taya çıkmıştır (Demirci 1996: 22-23). Politeizme yönelen ve dolayı-
sıyla olumsuz yönde değişim geçiren topluluklarda ise peygamberler 
çıkarak insanları Tevhid’e çağırmışlardır. 

Yeri gelmişken dini olumsuz yönde etkileyen bir etken olarak 
toplumsal değişim konusunda evrimci politeist din kuramlarına işa-
ret etmekte yarar bulunmaktadır.

Bu kuramlar, topluma bağlı gördükleri dini evrimci perspektif-
ten ele almakta ve dinlerin belli bir takım aşamalardan geçerek bu-
günkü duruma geldiklerini ileri sürmektedirler. A. Comte’un din 
kuramı, H. Spencer’in din kuramı, E. Tylor’un animizm kuramı, 
M. Müller’in naturizm kuramı, J. Frazer’in büyüye dayalı din ku-
ramı vs. evrimcidirler. Bu kuramlar, toplumsal değişim-din ilişki-
lerini, kendi temel iddiaları çerçevesinde evrimci bir perspektiften 
ele almaktadırlar. 

Bilindiği gibi A. Comte, üç hal kanunuyla insanlığın teolojik ve 
metafizik aşamalardan geçerek pozitif aşamaya geldiğini iddia et-
mektedir. Comte, bu evrimci bakış açısına bağlı olarak dinlerin de 
üç aşamadan geçtiğini, bu aşamaların fetişizm, politeizm ve nihayet 
monoteizm olduğunu savunmaktadır. Comte’a göre insanlık, pozitif 
aşamada pozitif bir dine sahip olmak durumundadır ve pozitif din 
ise insanlığa veya topluma tapınma biçiminde olmalıdır. Bunu pozi-
tivizm olarak adlandıran Comte, kurduğu dinin ilmihalini (1986) de 
yazmış ve hatta kendi zamanındaki meşhur bazı devlet adamlarına 
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dinine davet mektupları da göndermiştir. Comte’un din görüşlerine 
bakıldığında, onun sosyolojisinin dinî bir karakter arz ettiği, hatta 
onda din olarak düşünülen bir sosyoloji veya sosyoloji olarak düşü-
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mahiyeti ile dini yaşayan insan ve toplumu özdeşleştirmekte ve böy-
lece dinin insanüstü boyutunu görmemektedir (Günay 1998: 22-23).
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paralel olarak dini de evrimci bir bakış açısıyla değerlendirmiştir. 
Spencer’e göre sosyal evrimle birlikte dinde de evrim gerçekleşmiştir. 
Spencer, dinin insan üstü yönünü görmezden gelerek onu bir takım 
esrarengiz olaylar karşısındaki hayret duygusuna dayalı sırf beşerî bir 
tecrübeyle izah etme yoluna gitmiştir. Dine sosyal işlevleri açısından 
da ele alan Spencer, dini duygunun kökünde ölüm korkusunun yat-
tığını ve insanın, önce uyku ve rüya tecrübesi üzerine düşünerek ruh 
veya eş fikrini idrak edip onun akabinde ruhun ölümden sonra da 
yaşamaya devam ettiği düşüncesinin, ata ruhlarına ibadet vb. gibi 
bir dinin ayin ve ibadet yönünü oluşturan kısmının yavaş yavaş te-
essüs ettiğini öne sürmektedir. Ruh kavramı da insandan hayvan, 
bitki ve cansız varlıklara doğru kaydırılmak suretiyle, onların da bi-
rer ruhunun bulunduğundan söz edilmiş ve daha sonra da polite-
izm ortaya çıkmış, onun ardından da monoteizm gelmiştir. Spen-
cer’e göre önce ailenin babası, dinsel ayinlerin de yöneticisi olmuş, 
ancak sosyal farklılaşma giderek arttıkça çeşitli sosyal ve dinsel iş-
levler de birbirlerinden ayrılarak uzmanlaşmışlardır. Üstelik dinî iş-
levler dahi, kendi içerisinde uzmanlaşmış ve böylece din adamları-
nın hiyerarşisi kendini göstermiştir.

Spencer de Comte gibi dini beşerî olana indirgemiş ve dinî ev-
rimi savunmuş, ancak görüşleri çokça eleştirilmiştir.

Antropolog Tylor da evrimci bir yaklaşımla dinlerin tekâmül et-
tiğini ileri sürmüştür. Tylor’a göre animizm, insanlık tarihi içinde 
en ilkel kavimlerin dini olup bütün dinlerin ortak vasfı olan kutsal 
fikri kaynağını insanlardan tabiata ve eşyaya aktarılan ruh ve eşya 
anlayışından almaktadır. Kısaca Tylor, dinlerin kaynağını ruhlara 
tapınmada görmektedir.
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M. Müller’in evrimci naturist din görüşüne göre ise din, ilkel-
lerin bizim tabiat olarak addettiğimiz şeyi anlamak için giriştiği ça-
banın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu nazariyeye göre insanlar, 
gök gürültüsü, fırtına, sel, ay, yıldızlar, karanlık vb. bir takım etki-
leyici tabiat olayları karşısında hayret, korku ve saygıya kapılmış ve 
onlara tapınmaya başlamışlardır. Naturizmi kabul edenler, böylece 
insanlığın ilk dininin tabiata tapınma biçiminde başladığını savun-
maktadırlar (Günay 1998: 124-131). 

Dikkat edilirse animist ve naturist teorilerin her ikisi de aslında 
dini, insanların açıklayamadıkları bir takım şeylere tapınma olarak 
izah etmektedir.

J. Frazer da evrimci düşüncesinden hareket ederek büyüden dine, 
dinden de bilime geçildiğini ileri sürmüştür.

Anlaşıldığı üzere evrimci açıdan dine yaklaşanlar, monoteist aşa-
madan veya dinde belli bir tekamülden sonra dinin genel toplumsal 
evrimden olumsuz etkilendiğini savunmuş olmaktadırlar.

Başta Karl Marx olmak üzere diyalektik ve çatışmacı din ku-
ramlarının ve E. Durkheim (1923; Giddens 2000: 471-472; Aron 
1989: 243-254) gibi sosyologların din kuramlarının da son tahlilde 
değişimin dini olumsuz yönde etkilediğini iddia ettikleri söylenebi-
lir. Dini son çözümlemede sosyal şartların bir ürünü olarak üst yapı 
kurumu gören bu kuram, çok yönlü bir fenomen olan din gerçeğini 
açıklamada problematik olarak gözükmektedir. 

Objektif ölçütlerle bakıldığında dinin, dinsel sembollerin, sa-
dece var olan şartların bir doğrulayıcısı olmadıkları görülür. Dinin 
ve dinsel sembollerin mevcut şartların müeyyidesi ve kontrolü nite-
liğinde anlamlar taşıdığı doğrudur. Fakat bu semboller geleceğe ait 
umutları, idealleri veya değişimi ve meydan okumayı içeren anlam-
lar da taşırlar. Meselâ yaratıcı gücün sembolü olan Tanrı, tanımı 
gereği statik olmayıp tersine varoluş sürecinde varlığın önde gelen 
ifadesidir. Bu açıdan bakıldığında kutsal kurum veya sembollerin 
tehdit edilmesinin, bu kurum ve sembollerde anlam bulan umut ve 
idealleri de gözden çıkarmaksızın mümkün olmadığı ifade edilebi-
lir (Özdalga 1989: 32).
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Bu bilgileri verdikten sonra modernlik yönünde kendini göste-
ren değişimin dini nasıl etkilediği hususuna kısaca işaret etmek ko-
numuz açısından yararlı olabilir.

Geleneksel yapıdan modern yapıya doğru yönelen ve bu çerçevede 
hızlı bir değişime maruz kalan toplumlarda ve özellikle de modern 
sanayi toplumlarında, yeni ve modern değerlerin, seküler dünya gö-
rüşü ve zihniyetlerin, geleneksel ve kurumlaşmış dinî yapılar, form-
lar, inançlar, örf ve adetler, norm ve değerler için olumsuz bir du-
rum ortaya çıkardığı söylenebilir.

Tam bu noktada söz konusu olumsuzluğun mutlak anlamda 
dini geriletip geriletmediği konusunu tartışmak önem arz etmekte-
dir. Burada konunun sınırları içinde söylenebilir ki dünyanın git-
tikçe sekülerleşmekte olduğu ve dinin bu sekülerleşme karşısında 
gerilere itildiği, etkinlik alanlarının daraldığı veya daraltıldığı biçi-
mindeki sekülerleşme teorisinin iddiasının tersine dinin yeniden can-
landığı gözlemlenmektedir. Modernleşmeyle birlikte zorunlu olarak 
sekülerleşmenin dini gerileteceği veya krize sokacağı biçimindeki tez, 
modernleşmeyle birlikte dinin ve dindarlığın pek çok toplumda ge-
rilemenin tersine güçlü bir biçimde varlık göstermesi, dünyanın pek 
çok coğrafyasında dine meşrûiyet aracı olarak çokça başvurulması 
ve pek çok yerde dinsel canlanmaların var olması gerçeğiyle yanlış-
lanmaktadır. Gerçekten de günümüzde modernliğin veya sanayileş-
menin zirvesine çıkmış olan, bilim ve teknoloji açısından çok güçlü 
olan toplumlarda dahi, modernleşmeci teorilerin iddialarının tersine 
modernleşme ile din veya bilim ve teknolojik gelişim ile din arasında 
ters orantılı bir ilişki olmayıp, tersine dinde, dinsellikte artış gözlen-
mekte, dine dönüşler görülmekte ve dinî canlanmalar meydana gel-
mektedir (Okumuş 2005: 90-124; Okumuş 2003: 146-169).

2.2. Dini Olumlu Yönde Etkileyen Bir Faktör Olarak 
Toplumsal Değişim  

Dini olumsuz yönde etkileyen sosyal değişimin yanında bir de dini 
olumlu yönde etkileyen sosyal değişimden söz etmek mümkündür.
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Bazen toplumda, toplumun yapısında öyle bir değişim gerçek-
leşir ki, bu değişim dinin lehine işlevsel olabilir. Bu bağlamda geç-
mişten örnek vermek gerekirse, örneğin Konfüçyanizmin ortaya çı-
kıp yerleşmesi, Çin’de hızlı bir sosyal değişim, düzensizlik ve çatışma 
döneminde olmuştur. Yine felsefî Brahmanizm ve Budizm’in baş-
langıçları, Hindistan’da birçok iç çekişmelerin, Arilerle yerli halk ara-
sındaki çatışmaların, feodal savaşların ve Brahmanlarla Kşatriyaların 
sosyal nüfuz mücadelelerinin şiddetlendiği zamanlara rastlamaktadır. 
Benzer bir biçimde İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı’da ve dün-
yanın değişik coğrafyalarında yaşayan toplumlarda meydana gelen 
bir takım değişimlerin, bir dinî canlanmaya sebebiyet vermesini ör-
nek olarak zikretmek mümkündür.

Dini olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak toplumsal deği-
şime bir örnek de, -daha önce de zikredildiği gibi- Türkiye’de Ka-
radeniz Ereğli’si üzerine yapılan bir çalışmada (Vergin 1985) göste-
rildiği üzere Ereğli’de modernleşme ve sanayileşme ile birlikte dinin 
canlanması ve güçlenmesidir. Ereğli’de sanayileşme ile birlikte dinde 
bir düşüşün tersine canlanmanın olması, burada dinin, modernleşme 
ve sanayileşme yönündeki toplumsal değişimden olumlu olarak etki-
lendiğini göstermektedir. Ereğli’ye sanayileşmeyle birlikte göç eden 
insanlarla birlikte Nakşibendi tarikatı da gelmiş ve bu tarikat orada 
güçlü bir yer edinmiştir.

Bir örnek de Sovyetler Birliği bağlamında getirilebilir. Sovyet-
lerde din-dışı ve dine karşıt bir biçimde gerçekleştirilmeye çalışılan 
modernleşme, bazen dinin zayıflamasını beraberinde getirmişse de 
bazen de özellikle onunla mücadele etme temelinde dinin güçlen-
mesine sebep olmuştur. Bunun en azından Müslümanlarla ilgili ola-
rak doğru olduğu söylenebilir. Yine Sovyetler’in dağılmasıyla birlikte 
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmaları yönünde ken-
dini gösteren değişim de, İslamî canlanmada etkili olmuştur. Ayrıca 
denilebilir ki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını 
elde etmeleriyle birlikte yüz yüze geldikleri yeni konum da, hem seç-
kinler planında hem de halk kitleleri planında, özellikle de kimlik 
oluşumu noktasında İslamiyet’e yönelişte önemli bir etken olmuştur.
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Şu halde çoğu zaman modernleşme teorilerinin iddia ettiği gibi 
modernleşmeyle doğru orantılı olarak mutlaka sekülerleşme gerçek-
leşmez ve dolayısıyla din gerilemez veya çökmez. Hatta tersine –bir 
önceki maddede genişçe ele alındığı gibi- modernleşme, dinin can-
lanmasında, insanların dine sarılmalarında belirleyici bir unsur olabil-
mektedir. Hem Karadeniz Ereğli’si örneği, hem Sovyetler Birliği’nde 
dinsizleştirme politikaları örneği, hem de yine Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla birlikte gelen bağımsızlık hareketleri örneğinde bu du-
rumu gözlemlemek mümkündür. O halde modernleşmeyle birlikte 
dünyevileşmenin gittikçe güçlü bir biçimde varlık göstereceği ve di-
nin sosyal hayattan gerileyeceği biçimindeki tez veya teori sorgulan-
malı ve bu teoriye ihtiyatla yaklaşılmalıdır.

Dinin toplumsal değişimden olumlu etkilenmesine bir örnek de, 
demografya, göç ve şehirleşme ile kendini gösteren değişimin, Tür-
kiye’de ve Ortadoğu’da dindarlaşma, cemaatleşme, dini örgütlenme, 
dini gruplaşma, dini partileşme vb. yönünde etkili oluşudur. Sözge-
limi Türkiye’de İslamî grupların ve dinî partilerin görece belli sayı-
sal ve örgütsel güce kavuşmasında, demografik büyüme, şehirleşme 
ve sosyal sınıf yapısındaki değişimler gibi faktörlerin etkili olduğu 
söylenebilir (Narlı 1999a; Narlı 1999b).

Türkiye gibi modernleşmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan kö-
tüleşme, anominin ortaya çıkışı, kurumsal ve siyasal güvensizlik gibi 
olumsuz yönde kendini gösteren toplumsal değişim de, dini olumlu 
yönde etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gerçekten de günümüzün bazı toplumları, sözgelimi Türkiye 
vs. ülkeler örneğinde görüldüğü gibi belli alanlarda veya genel ola-
rak toplumda olumsuz yönde kendini gösteren toplumsal değişim, 
herhangi bir dinî grubun iktidara gelmesinde etkili olabilmektedir. 

Toplumsal değişimin dini olumlu etkilemesine önemli bir ör-
nek de, modern toplumlarda ortaya çıkan yeni dinî hareketlerdir. 
Modernite, geleneksel toplum yapısı ve düzeninde köklü değişim-
leri beraberinde getirdiği gibi, bu değişimler de toplumların alışıla-
gelmiş dinî yaşantılarında çok köklü değişiklik ve gelişimlere sebep 
olmuş veya kaynaklık etmişlerdir. Bu gelişimler içindeki önemli ol-
gulardan biri, yeni dinî hareketler biçiminde kendini göstermiştir. 
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19. yüzyılın başlarından itibaren yeni dinî hareketler diye adlandı-
rılan bir takım yeni dinî grup, cemaat, akım, hareket ve oluşumlar 
ortaya çıkmaya başlamışlardır. Bu olgu ve sürecin en kayda değer 
gelişimi ise, özellikle 20. yüzyılda olmuştur. Nitekim bu konunun 
bilim literatürüne girişi ve bu çerçevede kendilerine yeni dinî hare-
ketler denilen cemaat, grup ve oluşumlar üzerine sosyolojik incele-
meler veya yeni dinî hareketlerin sosyolojisi de bu yüzyılda kayda 
değer bir gelişme göstermiştir.

Esasen yeni dinsel hareketlerin doğuşu, sekülerleşme süreciyle 
de ilgili bir durumdur. Batı’nın “Hıristiyan kollektif bilinci” ayrılıp 
dağılıyordu. Pluralizm, onun objektifliğini zayıflatmış, toplumsal 
(societal) düzeyde Hıristiyan dinlerinin yavaşça görülüp idrak edi-
len faydasız karakteri -ki buna statü ve güç kaybı eşlik etmiştir- ek-
zotik dinlerin dinsel pazardaki pozisyonlarını geliştirmelerine izin 
vermişti. Unification Church, The Family veya ISKCON (Krishna 
Consciousness) gibi bazı dinsel hareketler, Tanrı’yı geri getirip aile, 
ekonomi ve hatta politikaya dâhil ederek dünyayı ve kurumlarını 
yeniden kutsallaştırmak istemişlerdir. Wallis onları “dünyayı-red-
deden yeni dinler” olarak isimlendirmektedir. Fakat büyük çoğun-
luk, başka bir tipten olup onlar “dünyayı tasdik eden”lerdir (Dob-
belaere 1998: 454).

Bu noktada ifade edilebilir ki modern dinsel hareketlerin seküler-
leşmeyle ilgisi, bu hareketlerin ortaya çıkıp gelişmesinin asıl sebebi-
nin sekülerleşme olduğu anlamına alınamaz (Robbins 1989: 53-60). 
Elbette sekülerleşme sürecinin etkisi olabilir, ama bire bir etkiden 
söz etmek yanlış olur.

Tabii ki sosyolojide yeni dinî hareketler olgusunu açıklayan ortak 
bir teori henüz mevcut değildir. Bir görüş, dinî hareketleri modern 
dönemde Batı’dan başlayarak etkileri bütün dünyayı saran moder-
nleşme, toplumsal transformasyon ve bunun beraberinde getirdiği 
aşırı sekülerleşme ve materyalist eğilim olgularına bağlamaktadır. 
Buna göre geleneksel toplum düzenine ve dünya görüşüne nispetle 
modern dönemde son birkaç yüzyıl boyunca yaşanan hızlı değişim-
ler, dünyaya aşırı yönelim, aşırı rasyonalizm, pozitivizm ve materya-
lizm, bir otorite ve inanç boşluğu olgusunu da beraberinde getirmiş, 
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böylece ortaya çıkan sosyal anomi ortamında büyüsü bozulmuş dün-
yada aşırı laikleşme sonucu bir kenara itilen geleneksel inançlar ve 
dinler, bu manevî ihtiyaçlara cevap veremeyince boşluk yeni dinsel 
hareketler tarafından doldurulmuştur. Dinde tabiatüstü inancının 
yıkılması, önce sosyal sisteme yansımış, kültür ve değerler yönelimi 
de bir takım sosyal patlamalara ve davranış bozukluklarına yol aç-
mış, böylece Punk ve Dazlaklar gibi karşıt kültür sapmaları kendini 
göstermiş, aynı şekilde geleneksel ve yerleşik dinî yapılarda da sap-
kın, heterojen dinî-mistik eğilim ve hareketler ortaya çıkmıştır. Bu 
bağlamda Zen, Yoga, Tantra, I Ching, Swami, Allah’ın Çocukları 
(COG), Kampus Haçlıları, İlahi Işık Misyonu, İsa Hareketleri gibi 
hareketleri, yeni dinî hareketlere örnek olarak zikretmek mümkün-
dür (Türkdoğan 1997: 7).

Başka birçok sosyolog ise, böyle düz çizgili bir sekülerleşme ve 
modernleşme teorisine karşı çıkmakta ve onun olayı tüm genişlik ve 
çeşitliliği içerisinde dünya ölçüsünde açıklamaya yeterli olmadığını 
ifade etmektedirler. Çünkü genelde Batı toplumlarında belli düzey-
lerde gerçekleşen modernleşme ve sekülerleşmeye karşılık öteki top-
lumlar belli bir değişim sürecine girmiş olsalar bile yine de onların 
sekülerleşmesi ile dinin gerilere çekilmesinden söz etmek pek ger-
çeğe uygun gözükmemektedir. Kaldı ki bizzat Batı’da dahi bu tar-
tışmalıdır. Zaten Batı’daki yeni dinî hareketlerin birçoğu, gelenek-
sel dinlerin kendi bünyelerinde oluşan ve oradan kaynaklanan yeni 
akım ve adaptasyon çabalarıdır. Bu çerçevede öteki birçok araştır-
macı, olayı toplumların kendi öz dinî, tarihî ve sosyal dinamiklerine 
yerleştirerek anlamak ve açıklamak eğilimindedirler ve bu noktada 
işlevselci, psikolojist, fenomenolojik ve integratif birçok teori ortaya 
atmış bulunmaktadırlar.

Yeni dinî hareketlere dikkatli bir bakışla, onların küresel düz-
lemde bir olgu olarak kendilerini bize takdim ettikleri görülebilir. 
Esasen bu hareket veya oluşumların bir çoğu, yerel veya mahalli bi-
rer fenomen olarak görünmektedirler. Genellikle onlar pluralist ya-
pılı ve hızlı değişim içindeki toplumlarda çok büyük bir gelişim gös-
termişlerdir. Onlar, kendi mahallerinde, kendi toplumlarında resmî 
dinî bir cemaat hüviyetini de elde etmişlerdir. Örneğin Endonezya 
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ve Nijerya’da birçok yeni dinî cemaat, hareket, grup ve oluşumların 
büyük çoğunluğunun durumunun böyle olduğu söylenebilir. Öyle 
ki Endonezya’da 60 milyon kişinin bu şekilde ortaya çıkan mahallî 
yeni dinî harekete mensup olduğu gözlemlenmektedir. Vietnam’da 
ise Cao Dai ve Hoa Hao adlı yeni dinî hareketlerin beş milyondan 
fazla mensubu bulunmaktadır. Buna karşılık, öteki bir kısım yeni 
dinî hareket ve oluşumlar, lokalitelerinin ötesine geçerek dünya ça-
pında bir yaygınlık ve gelişim göstermişlerdir. Elbette Modern dö-
nemde, özellikle de yirminci yüzyılda kitap, gazete, dergi, radyo, ka-
setçalar, televizyon ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarının dünya 
çapında bir yaygınlık ve etkinlik elde etmesi, daha önce hiç duyul-
mamış olan dinsel düşünceler, inançlar ve öğretilerin de dünya ölçe-
ğinde yayılmasına imkân sağlamıştır (Bkz. Günay 1998: 442-452).

2.3. Toplumsal Değişimle Birlikte Dinin Değişimi 

Toplumsal fenomenler olarak dinler de değişim geçirir. Toplumun 
değişiminden, toplumsal değişimden bahsedilebiliyorsa, bir toplum-
sal olgu ve kurum olarak dinin değişiminden de bahsedilebilir.

Zamanla toplumun bünyesinde meydana gelen değişimle bir-
likte dinin değişimi maddesi, dinin toplumsal değişimden olumlu 
veya olumsuz yönde etkilenmesi maddesinden ayrı bir durumdur. 
Toplumsal değişimle birlikte dinin değişiminden kastedilen, zaman 
içinde değişen sosyal şartlar ve toplumun yeni ihtiyaçları karşısında 
dinin kendini yenileyerek değiştirmesi, yeni bir yorumla, yeni bir 
hukuk anlayışıyla vb. ortaya çıkmasıdır. Burada toplumsal değişi-
min dine doğrudan değil de dolaylı bir etkisi mevcuttur. Şu halde 
denilebilir ki dinlerin değişimi ifadesinden kast edilen, dinlerin top-
lumsal değişimden doğrudan doğruya etkilenmesi değil, toplumsal 
değişimi, toplumun farklı özelliklerini, çağı, çağın özelliklerini, kül-
türel yapıyı, farklı toplum tiplerini dikkate alarak kendini değiştir-
mesi, yenilemesi, tabir caizse o topluma uygun/uyumlu hale getir-
mesi, o topluma sunacak biçime sokmasıdır.

Toplumsal değişim, toplumun değişimi, değişik toplumsal evren-
lerle karşılaşma, farklı toplumlara hitap etme gibi olaylar, dinin ken-
disinin değişimini de gündeme getirebilmektedir. Budizm örneğinde 
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de bu anlamda bir din değişiminden söz edilebilir. Budizm, doğum 
yeri olan Hindistan’ın sınırları dışına taşarak Çin’e, Tibet’e ve Ja-
ponya’ya ulaştığı andan itibaren, karşılaştığı yeni kültürlere adaptas-
yonun tipik örneklerini sunmuştur. Çin Budizmi, Lamaizm ve Zen 
Budizmi gibi Budist oluşumlar, bu şekilde doğmuşlardır. O halde 
denilebilir ki bütün sosyal tezahürler gibi dinler de değişime maruz 
kalmaktadırlar. Bu bağlamda Konstantin dönemi Hristiyanlığı, Ya-
kın Çağ Katolikliği ile ve Yakın Çağ Katolikliği de İkinci Vatikan 
Konsili’nin Katolik kilisesiyle aynı görülemez (Kehrer 1998: 96). 

Din veya dinin bir yorumu, zamanla ve sosyal durumlara göre 
genel olarak aynı çizgi üzerinde bir değişime uğrayacağı gibi, birden 
fazla kollara, hem de birbirinden çok farklı kollara ayrılabilir bir bi-
çimde değişim geçirebilir. Yukarıdaki örnek birinciye, Protestanlı-
ğın doğuşu veya daha farklı sivil dinler, kültler, denominasyonların 
vb. ortaya çıkışı ise ikinciye örnek verilebilir. Buna İslamiyet bağla-
mında da örnek getirmek mümkündür. İslam’ın tarihsel pratiğinde 
genel olarak bir tecdid anlayışı ve hareketi mevcut olup her çağda 
bir müceddidin ortaya çıkarak dini yeniden ele alması ve dine bir 
dinamizm kazandırması anlayışı söz konusudur (Beyumî: 327). Ay-
rıca zamanla İslam’ın çeşitli kollara ayrılması ve bu kolların içinde de 
alt kollara ayrılması gibi bir durumun olduğu bilinmektedir. Mez-
hepler ve bunların alt ayrımları, İslam tarihi ve toplumlarında her 
iki din değişimin de var olduğunu göstermektedir.

Sosyal değişimle birlikte dinin değişiminin hukuk üzerinde yan-
sımaları kolaylıkla görülebilir. Gerçekten de sosyal değişimle birlikte 
dinler, hukukî yönleri üzerinde bir takım iradî değişimler gerçekleş-
tirmektedirler. Değişimle birlikte din, kendini yeniden gözden geçir-
mekte, hukukî veya fıkhî hüküm ve kurallarının bir kısmını değiştir-
mekte ve bu da dine bir canlılık, bir yenilik getirmektedir. Sözgelimi 
İslam hukukunda kabul edilen “Ezmânın teğayyürü ile ahkâmın te-
ğayyürü” prensibi, bu durumu ifade etmektedir.

Toplumsal değişimle birlikte dinin değişiminde etkili olan önemli 
faktörlerden biri, mevcut dine, din anlayışına veya dinin yaşanış bi-
çimine yapılan itirazdır. Sosyal hayatta, sosyal kurumlarda, top-
lumsal yapıda meydana gelen değişimle; karizmanın rutinizasyonu 
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(sıradanlaşması) ve buna bağlı olarak kurumsallaşma, geleneksel-
leşme, hiyerarşik ve bürokratik yapıların oluşmasıyla birlikte, özel-
likle de din önderinin, karizmatik liderin ve onun yakın dostları-
nın ölümünden sonra dinî topluluk içinde bir düşünsel farklılaşma 
ortaya çıkmakta ve bu farklılaşma bir itiraz, protesto, isyan vb. ile 
birlikte gerçekleşmektedir. Bu itiraz, isyan vs. ile dinler, bir takım 
kollara, mezheplere, fırkalara, sektlere, denominasyonlara, cemaat-
lere, kilise içinde kiliselere vb. ayrılmaktadırlar.

Özet olarak toplumsal değişimle birlikte dinin değiştiği, kendini 
değiştirdiği veya değiştirmeye çalıştığı, kendini yenileyebildiği tarih-
sel ve sosyal bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır.

TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE VE DİN-TOPLUMSAL 
DEĞİŞİM ETKİLEŞİMİNDEDİLİN YERİ

Toplumsal bir olgu olarak dil, toplumsal değişimde en önemli etken-
lerden biridir. Dolayısıyla dil, din-toplumsal değişim etkileşiminde 
de oldukça etkili bir olgudur. Tarihte ve günümüzde değişim olay ve 
süreçlerine dikkatli bakış bu durumun gerçekliğinin anlaşılmasına 
yardım edebilir. Nitekim İslam örneğinde Hz. Muhammed’in pey-
gamber olarak görev yapmaya başlar başlamaz, aldığı vahiyle önce-
likle toplumun, Mekke halkının diline, kavramlarına yönelmesi, yeni 
kavramlar üretmesi, toplumsal değişimin temel etkeni olarak İslam 
dininin toplumsal değişimdeki etkisini iyi anlamaya katkıda bulu-
nacaktır. Mesela çiftçinin gündelik dilinde tohumu toprakla örtmek 
anlamına gelen “küfr” sözcüğü, İslamî terminolojide hakikati örtüp 
gizlemek, İslamî hakikatları inkâr etmek gibi anlamlar kazanmıştır. 
Dilde meydana gelen değişim, toplumun zihniyet dünyasının, dü-
şüncesinin, inancının ve ardından da davranışlarının değişiminde 
temel işlevler görmesi bakımından oldukça önemlidir.

MÜSLÜMANLAR VE DEĞİŞİM

Şimdiye kadar ele aldığımız toplumsal değişim-din etkileşimi ekse-
ninde düşünüldüğünde, İslam’ın değişime yaklaşımı nedir? Müslü-
manların değişimle ilişkileri nasıldır? Günümüz Müslümanlarının 
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içinde bulundukları durum ve değişim konusundaki tutumları için 
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tecdidin yeri nedir? 
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İslam’da Değişim, Yenilenme ve İnsan İradesi
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şim halinde olmaya mahkum oldukları belirtilmektedir. Yazır, bu 
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Kur’an’a göre kurûnı ûlâ’nın Firavun’un helakiyle son bulduğunu, 
Hz. Musa’nın bi’seti ve Tevrat’ın nüzûlundan Hz. Muhammed’in 
gönderilişi ve dolayısıyla Kur’an’ın nüzulüne kadar olan dönemin 
kurûnı vustâ olduğunu, Kur’an ile başlayan sürecin de kurûnı uhrâ 
olduğunu ileri sürer (Yazır 1979: 5, 3739). Yazır’a göre çağda, top-
lumda katılaşma olduğunda, din, iman, inanç, hukuk, kanun vd. 
bozulduğunda, ihtilaflar, bidatler çıktığında vd., kaçınılmaz olan de-
ğişimi gerçekleştirmek için Kur’an nazil oldu (Yazır 1979: 5, 3740). 
“Fıkıhta “ezmanın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr oluna-
maz” kaidesinin bir esası demek olan bu veciz ayet, bi’seti Muham-
mediyyenin bir sirr-ü hikmetini göstermekte ve Kur’an’ın her zamana 
hâkim olabilmesinin esas vechini anlatmaktadır. Ki tetavüli ömür 
ile eskimiş olan cemiyyeti beşeriyyeyi emri hak olan diğer bir neş’et, 
“bir neş’eti uhrâ” ile yenilemek kanunu, “Ya o iyman edenlere çağı 
gelmedi mi, ki kalbleri Allah’ın zikrine ve inen hak aşkına huşu’ ile 
coşsun ve bundan evvel kendilerine kitab verilmiş sonra üzerlerinden 
uzun zaman geçip de kalbleri katılaşmış ve ekserîsi fıska dalmış bu-
lunanlar gibi olmasınlar. İyi biliniz ki Allah arzı ölümünden sonra 
diriltir, işte size âyetleri beyan ettik gerek ki aklınız ersin” (Hadîd 
57/16-17) âyetleridir. “Allah tealâ bu ümmete muhakkak her yüz 
sene başında dinini yenileyecek kimse gönderir” mealindeki hadis-i 
şerif dahi asırdan asra bu ayetlerin tatbikine teşvik yollu bir va’ddir” 
(Yazır 1979: 5, 3740-41).

Müfessirimiz, gelişme için değişimin şart olduğunu; dinin deği-
şimi yönetmesi, Müslümanların değişimi takip edip yenilenmeleri 
ve zamanın icabına göre şartları doğru değerlendirip ona göre İs-
lam’ın istediği şekilde hayatlarını ikame edebilmeleri için dinde te-
ceddüd ve tecdidi, yani yenilenme ve yenilemeyi gerçekleştirmeleri 
gerektiğini savunur. İnsanda yeniliğe bir meyil vardır. Bunu iyi de-
ğerlendirmek ve doğru yönlendirmek önemlidir. İslam’ın kıyamete 
kadar insanlığa hitap edebilmesi ve yaşanması, her yüz yılda çıka-
cak müceddid ve mücedditlerle yenilenmesine ve dolayısıyla özün-
den çıkmadan daha doğru bir biçimde anlaşılıp yaşanmasına bağ-
lıdır. Dini yenilemeden gelişme olması ve Müslümanların bidatlere 
yönelmemeleri, kimliklerini korumaları mümkün değildir. Yenilik 
yapacak olanların Müslümanların nefretini değil, sevgisini artırmaya, 
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dağılmasını değil, birlik olmalarını sağlamaya, korku ve endişe de-
ğil, güvenlik getirmeye dikkat etmesi şarttır. Yenilenme ve iyi yönde 
değişim, her asrın tarihini güzelce zaptetmek ve o tarihte şerî sebep 
ve illetlerin pratik kıymetlerini ve toplumsal sonuçlarını incelemek 
ve böylece geçen asrın bir fezlekesini yapıp gelecek yüzyılın ihtiyaç-
larını çıkarmaktır. Bunu yenilemeyi yapacak olanlar Peygamberlerin 
varisleri olan âlimlerdir. Söz konusu ihtiyaçlar, bazen teorik, bazen 
de pratik değerleri haiz olur. Teorik ihtiyaçlar, ilmî, pratik ihtiyaç-
lar ise pratik şahsiyetler gerektirir. Yenilik yapacak olanlar, bu tür 
şahsiyetler arasından çıkar. Tabii ki bu şekilde ortaya çıkan kişiler 
de ümmetin toplumsal şahsiyeti içinden yetişmiş olmaları lazım ge-
lir (Yazır 1978: XLVII-LI). 

Yazır, değişime İslam açısından bakışını şu metinde daha 
net ortaya koyar:

O bir ümmetti geldi geçti, ona kendi kazandığı size de 
kendi kazandığınız ve siz onların işlediklerinden mes’ul 
değilsiniz (Bakara 2/141).

Müfessirînin beyanına göre bu âyette başlıca birkaç tenbih 
vardır: Evvelâ aba-ü ecdadın fezailine ittikâl ile kalınmama-
lıdır. Herkes ameliyle muahaze olunur. Saniyen eslâfa farz 
kılınan ahkâm aynen ahlâfa dahi farz kılınmak nasıl müs-
tenker değilse ıhtilâfı mesaliha mebni Muhammed aleyhis-
selâm’ın insanları eski bir milletten yeni bir millete nakletmesi 
ve bu suretle büsbütün yeni bir şeriat getirmesi de mümkin-
dir. Bu da istinkâr edilmemelidir. Balâdaki nesih âyetleri de 
bu imkânı natıktır. İşte “ezmanın tegayyürile ahkâmın 
tegayyürü inkâr olunamaz” kaidei fıkhiyesi bu gibi âyet-
lerin mazmunudur. Ahkâmın böyle ılel-ü mesalihi ile deve-
ranı bilmeğe “fıkıh” tabir olunur. Dini İslâm’ın böyle bir ta-
raftan ahkâmı sabite, diğer taraftan ahkâmı mütehavvileyi 
haiz olması, onun kıyamete kadar bekasını teyid edecek es-
babtan birisidir. Bu sayede beşeriyetin hem terakkisi muha-
faza olunur, hem de buhranlı, yıkıcı inkılâblardan mahfuz 
kalır. Salisen, tarikati Enbiyaya temessük etmek istiyenlerin 
seleflerini, hata ve savab kör körüne taklid ile uğraşmayıp 
hakk-u batılı bizzat temyiz ederek amel etmeleri lâzım gele-
cektir. Çünkü “siz onların işlediklerinden mes’ul değilsiniz” 
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buyurulmuştur. Bu gibi büyük esasları ihtiva eden bu âyet, 
lâteşbih bir tercii bend gibi ayrı ayrı siyak ile takrir edilmiş 
ve bu takrir, mahzı tekrardan ibaret kalmamıştır, birinde in-
tisabı ırkî’ diğerinde intisabı dinî esası sevkolmuş ve bir de 
evvelkinde esbat “tilke” işaretinde sarahaten dahil olmadığı 
halde ikincide dahil olmuştur. Ve bu suretle birinci cüz hi-
tam bulurken ruhı islamın vahdeti temin edilmiştir ki bun-
dan sonra vahdeti cismaniyesini temin edecek olan Kıble 
mes’elesine geçilecek ve ümmeti Muhammedin teşekkülüne 
ve evsafı zatiyesine işaret buyurulacaktır. Buraya kadar Surei 
bakare “iyyâke nesta’în”e kadar Fatihanın evveline şebihtir 
bundan sonra yeni bir sıratı müstakim hidayetine başlanacak-
tır. Bunun için buyuruluyor ki (...) (Yazır 1979: 1, 519 vd.).

Yazır’ın değişim anlayışında, Avrupa uyanışı 14. Miladi asrın 
içinde başlamıştı. İslam’ın Hicrî tarihinde içinde bulunduğumuz 
aynı çağlarda da büyük bir uyanışın başladığını görüyoruz. Fakat 
bugün bocalayıp duran bu uyanış cereyanı, ruhî şuura erememiş olan 
ve nefsî birliğini toplayamamış olan İslam ümmeti için gayet tehli-
keli bir süreç geçirmektedir. Allah korusun, içtimaî vicdanını kay-
bederse, uzun müddet felaket dalgaları içinde kıvranacak ve hiçbir 
cemiyet sulbüne giremeyecektir. Cenâb-ı Hak’tan temenni ettiğimiz 
gibi içtimaî vicdanını kaybetmeden bu uyanış devrelerini takip ede-
bilirse, aklına ve güzelliğine, ruh ve bedenine tam bir metanetle dü-
zen verip yakın bir istikbalin en büyük bir milleti olarak ortaya çı-
kacak, bugünkü medeniyetin hastalıklarından sıyrılmış sıhhatli bir 
hayat ile bütün milletlerin örnek alacakları bir seviyeye gelecektir. 
Herhalde İslam’ın yirminci asrı, Avrupa’nın yirminci asrından daha 
gelişmiş bir aşamada olacaktır (Yazır 1978: XXX-XXXI).

Hamdi Yazır, genel sentezci yaklaşımını, gelenek ve yeniliğe yak-
laşımında da sergiler. Nakil için aklı, akıl için nakli devre dışı bırak-
mak doğru olmaz. Aklî ilimler için naklî ilimlerden, naklî ilimler 
için aklî ilimlerden vareste ve müstağni olunamaz. İlerleme (terakki) 
geçmişteki kıymetlerden müstağni olmak değil, tersine onları yeni 
değişiklik ve gelişmelerle, yeni keşiflerle daha gelişmiş kıymetler ha-
line getirmek, daha gelişmiş kıymetlerle buluşturmaktır. Yeniliği, 
yenilenmeyi, tecdid ve teceddüdü planlı iyi bir toplumsal değişim 
için zorunlu görürken, geleneğin, geçmişin, tarihteki birikimlerin bir 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 3 6

buyurulmuştur. Bu gibi büyük esasları ihtiva eden bu âyet, 
lâteşbih bir tercii bend gibi ayrı ayrı siyak ile takrir edilmiş 
ve bu takrir, mahzı tekrardan ibaret kalmamıştır, birinde in-
tisabı ırkî’ diğerinde intisabı dinî esası sevkolmuş ve bir de 
evvelkinde esbat “tilke” işaretinde sarahaten dahil olmadığı 
halde ikincide dahil olmuştur. Ve bu suretle birinci cüz hi-
tam bulurken ruhı islamın vahdeti temin edilmiştir ki bun-
dan sonra vahdeti cismaniyesini temin edecek olan Kıble 
mes’elesine geçilecek ve ümmeti Muhammedin teşekkülüne 
ve evsafı zatiyesine işaret buyurulacaktır. Buraya kadar Surei 
bakare “iyyâke nesta’în”e kadar Fatihanın evveline şebihtir 
bundan sonra yeni bir sıratı müstakim hidayetine başlanacak-
tır. Bunun için buyuruluyor ki (...) (Yazır 1979: 1, 519 vd.).

Yazır’ın değişim anlayışında, Avrupa uyanışı 14. Miladi asrın 
içinde başlamıştı. İslam’ın Hicrî tarihinde içinde bulunduğumuz 
aynı çağlarda da büyük bir uyanışın başladığını görüyoruz. Fakat 
bugün bocalayıp duran bu uyanış cereyanı, ruhî şuura erememiş olan 
ve nefsî birliğini toplayamamış olan İslam ümmeti için gayet tehli-
keli bir süreç geçirmektedir. Allah korusun, içtimaî vicdanını kay-
bederse, uzun müddet felaket dalgaları içinde kıvranacak ve hiçbir 
cemiyet sulbüne giremeyecektir. Cenâb-ı Hak’tan temenni ettiğimiz 
gibi içtimaî vicdanını kaybetmeden bu uyanış devrelerini takip ede-
bilirse, aklına ve güzelliğine, ruh ve bedenine tam bir metanetle dü-
zen verip yakın bir istikbalin en büyük bir milleti olarak ortaya çı-
kacak, bugünkü medeniyetin hastalıklarından sıyrılmış sıhhatli bir 
hayat ile bütün milletlerin örnek alacakları bir seviyeye gelecektir. 
Herhalde İslam’ın yirminci asrı, Avrupa’nın yirminci asrından daha 
gelişmiş bir aşamada olacaktır (Yazır 1978: XXX-XXXI).

Hamdi Yazır, genel sentezci yaklaşımını, gelenek ve yeniliğe yak-
laşımında da sergiler. Nakil için aklı, akıl için nakli devre dışı bırak-
mak doğru olmaz. Aklî ilimler için naklî ilimlerden, naklî ilimler 
için aklî ilimlerden vareste ve müstağni olunamaz. İlerleme (terakki) 
geçmişteki kıymetlerden müstağni olmak değil, tersine onları yeni 
değişiklik ve gelişmelerle, yeni keşiflerle daha gelişmiş kıymetler ha-
line getirmek, daha gelişmiş kıymetlerle buluşturmaktır. Yeniliği, 
yenilenmeyi, tecdid ve teceddüdü planlı iyi bir toplumsal değişim 
için zorunlu görürken, geleneğin, geçmişin, tarihteki birikimlerin bir 

TOPLUMSAL DEĞİŞİMLE ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN DİN 1 3 7

kenara bırakılması, yok sayılması, ilkellikten başka bir şey değildir. 
Geçmiş birikimler naklî ilimler olmadan geleceği inşa etmek, ilerle-
mek, doğru yönde değişim gerçekleştirmek mümkün değildir (Yazır 
1978: XXXIII-XXXIV). Hamdi Yazır, değişimde dengenin ve he-
defe ulaşmanın, değişiklikle korumanın birlikte yürümesiyle müm-
kün olacağını, kalıcı ilerlemenin de bununla olabileceğini savunur. 
Kendi ifadesiyle “Değişiklikler çabuk olabilir. Fakat terakki hayli 
muhafazakârdır. Kuvvetlerin değişimi kanunu, kuvvetlerin tahaf-
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İmanlaşma Süreci ve Toplumsal Değişim

Müslümanların sürekli değişim programlarında ve program dışı de-
ğişimle başa çıkmalarında Kur’an’ın emri sürekli iman etme halidir. 
“Ey iman edenler, iman ediniz!” (Nisa 4/136) âyeti, Mü’minlerin bi-
reysel ve toplumsal düzlemlerde, içte ve dışta sürekli iman etme ha-
linde olmalarını istemektedir. Bu âyete göre iman etmenin bir defa-
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önerilebilir (Okumuş 2014b; Okumuş 2015: 153).

İslamî açıdan imanlaşma, birey ve toplumun sürekli bir biçimde 
nitelikli değişim süreci içinde olması anlamına da gelmektedir. İman 
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ifade ederken, diğer yandan özü imanı koruyarak birey ve toplum 
olarak topyekûn nitelikli bir biçimde iman temelinde iyi yönde de-
ğişime işaret etmektedir. Bundan dolayı İslam’da Müslümanlardan 
ihtiyaca göre belli zaman periyotlarına göre ortaya çıkan gelişme-
ler dikkate alınarak değişim programı yapmaları, dini yeni şartlara 
göre Müslümanları yenileyecek, dinamize edecek, harekete geçire-
cek şekilde yeniden yorumlamaları, içinde bulunulan durumu dine 
göre yeniden değerlendirmeleri istenmektedir. 

Kur’an’da özellikle Bakara 2/156, Asr 103/1-3, Ra’d 13/11, İbra-
him 14/19, Muhammed 47/38, Fatır 35/16 gibi sure ve ayetlerde ifade 
edilen değişim gerçekleri de İslam’da sürekli bir değişim stratejisi 
yapma ve izlemenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
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SONUÇ

1.  Din de toplumsal değişim de, insanlığın varlık âleminin değiş-
mez boyutlarını ifade eder. İkisi olmadan bu dünya hayatını ta-
hayyül etmek mümkün görünmemektedir.

2.  Toplumsal değişim terimi, nesnel bir gerçekliği ifade etmek üzere 
nötr bir anlam içeriğiyle kullanılmaktadır. Toplumsal değişim bu 
şekilde kullanıldığında ancak, onunla ilgili doğru tespitler yap-
mak mümkün olabilir.

3.  Toplum hayatının ayrılmaz bir boyutu olan din, genelde top-
lumla karşılıklı ilişkilere sahip olduğu gibi özelde de toplumsal 
değişimle karşılıklı ilişkilere sahiptir. Bu, bütün dinler için böyle 
olduğu gibi, İslam için de böyledir.

4.  Toplumsal değişim, insanların inanç, amaç, tutum ve davranış-
larına göre iyi yönde olabileceği gibi kötü yönde de olabilir. 

5.  Karşılıklı ilişkiler içerisinde din, toplumsal değişimi üç noktada 
etkilemektedir: Öncelikle din, muhafazakâr bir sıfatla kendisini 
göstererek toplumsal değişimi yavaşlatıcı ve mevcut durumu ko-
ruyucu bir faktördür. İkinci olarak din, toplumsal değişimi tak-
viye eden bir faktör olarak sahneye çıkmaktadır. Üçüncü olarak 
ise din, toplumsal değişimin temel faktörü olmaktadır.

6.  Toplumsal değişim de dini ikisi doğrudan, biri dolaylı olmak 
üzere üç noktada etkilemektedir: Bunlardan birincisi odur ki 
toplumsal değişim, dini –dine göre- olumsuz yönde etkilemekte-
dir. İkinci durumda toplumsal değişim, dini –dine göre- olumlu 
yönde etkilemektedir. Üçüncü noktada ise din, toplumsal deği-
şimden doğrudan doğruya değil de dolaylı olarak etkilenmek-
tedir. Bu üçüncü boyutta din, toplumsal değişim gerçekliğini 
dikkate alarak kendisini yenilemek ve sosyal hayata yenilenmiş 
olarak çıkmaktadır.

7.  Din ile toplumsal değişimin karşılıklı ilişkilerinin ele alınmasıyla 
din, bir bağımsız değişken, bir de bağımlı değişken olarak gözlen-
mekte ve dinin kutsal, aşkın ve insanüstü bir fenomen olmakla 
birlikte toplumla varlık sahnesine çıkması itibarıyla toplumdan 
ve toplumsal değişimden etkilendiği de kabul edilmektedir. Bu 
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nedenle vurgulanmaktadır ki sosyal ve tarihsel bir kurum ola-
rak din, toplum ve toplumsal değişimle diyalektik bir ilişki içeri-
sinde var olmaktadır. Kuşkusuz tarihsel olarak ve toplumsal ger-
çeklik olarak dine ve din-toplum ilişkilerine bakıldığında, dinin 
toplum ve toplumsal değişimi daha çok etkilediği, yönlendirdiği, 
biçimlendirdiği görülmektedir; ancak yine görülmektedir ki sos-
yal bir fenomen olarak din de şöyle veya böyle, bir şekilde top-
lumdan, sosyal kurumlardan, sosyal olay ve olgulardan etkilen-
mektedir.

8.  Bütün bu hususlar, İslam ve Müslüman toplumlar için de geçer-
lidir.

9.  İslam açısından insanlığın değişim serüveninde en son Kur’an, 
belirleyici rol oynamak üzere indirilmiştir. Kur’an’la birlikte in-
sanlık, din ve peygamber itibariyle son değişim devresine girmiş-
tir. Ancak değişim kaçınılmaz bir biçimde devam ettiği için in-
sanların, zamanın değişmesiyle birlikte tembellik, sapma, hurafe, 
şirk, zulüm, ahlakî ilkelere aykırı tutum ve davranış gibi olum-
suz gidişat karşısında dini tecdid etmeleri, kendilerini yenileme-
leri, yeniden iman etmeleri, hayatı yeniden anlamlandırmaları, 
zamanı doğru okumaları vs. şarttır.

10. Planlı değişim yapanların iki günü birbirine eşit olmayacak şe-
kilde hep iyiye doğru değişim gerçekleştirmeleri durumunda top-
lumda gelişme olur.

11. Değişimin iyi veya kötü olmasından insanlar sorumludurlar.

12. İslam’da “Ey iman edenler, iman ediniz!” (Nisa 4/136) ayeti ile 
Bakara 2/156, Asr 103/1-3, Ra’d 13/11, İbrahim 14/19, Muham-
med 47/38, Fatır 35/16 ve diğer bazı ayetlerin içeriği gereği de-
ğişimin enfüsi ve afaki boyutlarda gerçeklik bulması için iman, 
bilgi, güzel ahlak, salih amel, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye et-
mek düzleminde çağa ve zamana şahitlik etmek şart görülmek-
tedir. 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 4 0

KAYNAKÇA

KUR’ÂN-I KERÎM

HADİSLER

ARON, Raymond (1989), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (çev. K. Alemdar), 2. 
bs., İstanbul: Bilgi Yay. 

BARBIER, Maurice (1999), Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, (çev. Ö. 
Gözel), İstanbul: Kaknüs Yay.

BERGER, Peter L. (1999), “Dini Kurumlar”, Toplumbilimi Yazıları, (çev. A. 
Çiftçi), İzmir: Anadolu Yay.

BEYUMî, Ahmed Muhammed (ty), İlmu’ l-İctimâi’ d-Dinî, İskenderiye: Dâ-
ru’l-Marifeti’l-Camiiyye

CHALFANT, H. Paul – Beckley, Robert E. – Palmer, C. Eddie (1987), Religion 
In Contemporary Society, 2. bs., California: Mayfield Publishing Company 

COMTE, Auguste (1986), Pozitivizm İlmihali, (çev. P. Erman), İstanbul: MEBY.

COMTE, Auguste (1964-1966). “Pozitif Felsefe Dersleri”, Çev. Ümid Meriç, 
Sosyoloji Dergisi, 6, ss. 213-258.

CROLLIUS, A. Roest (1998), “İnkültürasyon”. (çev. A. İsra Güngör), Dini Araş-
tırmalar I (1): 93-105

DEMİRCİ, Kürşat (1996), Dinlerin Dejenerasyonu, 2. bs., İstanbul: İnsan Yay.

DENIEL, Raymond (1998), “Dinler ve Sosyal Değişmeler”, (çev. İ. Er), Din Sos-
yolojisi, (İzzet Er), Ankara: Akçağ Yay. 

DOBBELAERE, Karel (1998), “Secularization”, Encyclopedia of Religion and 
Society, (Ed. W. H. Swatos), New Delhi-London: Altamira Press

DURKHEIM, Emile (1923), Din Hayatının İbtidâî Şekilleri, (çev. H. Câhid), c. 
1-2, İstanbul: Tanin Matbaası.

EBÛ DAVUD, Sünen.

ER, İzzet (1999), Sosyal Gelişme ve İslâm, 3. bs., İstanbul: Rağbet Yay.

GEERTZ, Clifford (1987), “Religion as a Cultural System”, Religion and Ideo-
logy, (der. R. Bocock-K. Thompson, Manchester: Manchester University 
Press, 66-75

GEERTZ, Clifford (1968), Islam Observed, New Haven: Yale University Press

GIDDENS, Anthony (2000), Sosyoloji, (Haz. H. Özel-C. Güzel), Ankara: Ay-
raç Yay.

GÜNAY, Ünver (1997), “Türkiye’ de Toplumsal Değişme ve Din”, Türk Yurdu 
(116-117), 80-89 

GÜNAY, Ünver (1998), Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yay.



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 4 0

KAYNAKÇA

KUR’ÂN-I KERÎM

HADİSLER

ARON, Raymond (1989), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (çev. K. Alemdar), 2. 
bs., İstanbul: Bilgi Yay. 

BARBIER, Maurice (1999), Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, (çev. Ö. 
Gözel), İstanbul: Kaknüs Yay.

BERGER, Peter L. (1999), “Dini Kurumlar”, Toplumbilimi Yazıları, (çev. A. 
Çiftçi), İzmir: Anadolu Yay.

BEYUMî, Ahmed Muhammed (ty), İlmu’ l-İctimâi’ d-Dinî, İskenderiye: Dâ-
ru’l-Marifeti’l-Camiiyye

CHALFANT, H. Paul – Beckley, Robert E. – Palmer, C. Eddie (1987), Religion 
In Contemporary Society, 2. bs., California: Mayfield Publishing Company 

COMTE, Auguste (1986), Pozitivizm İlmihali, (çev. P. Erman), İstanbul: MEBY.

COMTE, Auguste (1964-1966). “Pozitif Felsefe Dersleri”, Çev. Ümid Meriç, 
Sosyoloji Dergisi, 6, ss. 213-258.

CROLLIUS, A. Roest (1998), “İnkültürasyon”. (çev. A. İsra Güngör), Dini Araş-
tırmalar I (1): 93-105

DEMİRCİ, Kürşat (1996), Dinlerin Dejenerasyonu, 2. bs., İstanbul: İnsan Yay.

DENIEL, Raymond (1998), “Dinler ve Sosyal Değişmeler”, (çev. İ. Er), Din Sos-
yolojisi, (İzzet Er), Ankara: Akçağ Yay. 

DOBBELAERE, Karel (1998), “Secularization”, Encyclopedia of Religion and 
Society, (Ed. W. H. Swatos), New Delhi-London: Altamira Press

DURKHEIM, Emile (1923), Din Hayatının İbtidâî Şekilleri, (çev. H. Câhid), c. 
1-2, İstanbul: Tanin Matbaası.

EBÛ DAVUD, Sünen.

ER, İzzet (1999), Sosyal Gelişme ve İslâm, 3. bs., İstanbul: Rağbet Yay.

GEERTZ, Clifford (1987), “Religion as a Cultural System”, Religion and Ideo-
logy, (der. R. Bocock-K. Thompson, Manchester: Manchester University 
Press, 66-75

GEERTZ, Clifford (1968), Islam Observed, New Haven: Yale University Press

GIDDENS, Anthony (2000), Sosyoloji, (Haz. H. Özel-C. Güzel), Ankara: Ay-
raç Yay.

GÜNAY, Ünver (1997), “Türkiye’ de Toplumsal Değişme ve Din”, Türk Yurdu 
(116-117), 80-89 

GÜNAY, Ünver (1998), Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yay.

TOPLUMSAL DEĞİŞİMLE ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN DİN 1 4 1

HASAN, Hasan İbrahim (1985), İslâm Tarihi, c. 1, (çev. İ. Yiğit-S. Gümüş), İs-
tanbul: Kayıhan Yay.

İBN Haldun (1988), Mukaddime, c. 1-2, (Haz. S. Uludağ), 2. bs., İstanbul: Der-
gah Yay.

KEHRER, Günter (1998), “Din Sosyolojisi”, Din Sosyolojisi, (der. Y. Aktay-M. 
E. Köktaş), 2. bs., Ankara: Vadi Yay.

LIPSET, Seymour Martin (1994), “The Social Requisities of Democracy Revisited”, 
American Sociological Review, 59 (1), 1-22

MARDİN, Şerif (1992), Din ve İdeoloji, 5. bs., İstanbul: İletişim Yay.

MARX, K.-ENGELS (1987), F., “On Religion”, Religion and Ideology, (der. R. 
Bocock-K. Thompson, Manchester: Manchester University Press 

McGUIRE, M (1987), Religion: The Social Context, 2. bs., California: Wads Wor-
dth Publishing Company 

MICHOT, Y. Jean (ty), “Batının Diğer Benliği (Alter Ego)”, Medeniyetlerarası 
Diyalog –18-20 Eylül 1998 Diyarbakır-, İstanbul: Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Yay.

MORRIS, Brian (1987), Anthropoligical Studies of Religion, New York: Camb-
ridge University Pres

NARLI, Nilüfer (1999a), “Beyond the Border: A New Framework for Understen-
ding the Dynamism of Muslim Societies”, İnternational Symposium, Kyota, 
Ekim 8-10

NARLI, Nilüfer (1999b), “The Rise of Islamist Movement in Turkey”, Meria, Middle 
East Review of International Affairs, 3 (3)

OKUMUŞ, Ejder (1995), Kur’an’da Toplumsal Çöküş, İstanbul: İnsan Yay.

OKUMUŞ, Ejder (2003), Toplumsal Değişme ve Din, İstanbul: İnsan Yay.

OKUMUŞ, Ejder (2005), Dinin Meşrulaştırma Gücü, İstanbul: Ark Kitapları Yay.

OKUMUŞ, Ejder (2009), “Toplumsal Değişme ve Din”, Elektronik Sosyal Bilim-
ler Dergisi, Electronic Journal of Social Sciences - http://www.e-sosder.com, 
ISSN:1304-0278, c. 8, s. 30, ss. 323-347

OKUMUŞ, Ejder (2012), Toplumsal Değişme ve Din, 4. bs., İstanbul: İnsan Yay.

OKUMUŞ, Ejder (2014a), Kur’an’da Toplumsal Çöküş, 4. bs., İstanbul: İnsan Yay.

OKUMUŞ, Ejder (2014b), “Din ve Sosyalleşme”, Turkish Studies – Internatio-
nal Periodical for Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic, Vo-
lume: 9/11. 

OKUMUŞ, Ejder (2015), Dinin Toplumsal İnşası, Ankara: Akçağ Yay.



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 4 2

ÖZDALGA, Elisabeth (1989), “Din Din midir, Yoksa Başka Bir Şey midir?”, İs-
lamî Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 29-39

ROBERTS, Keith A. (1990), Religion in Sociological Perspective, 2. bs., Califor-
nia: Wadsworth Publishing Company 

SOROKİN, Pitirim A. (1994), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, c.2, (çev. M. M. R. 
Öymen), Ankara: KBY.

TÜRKDOĞAN, Orhan (1997), “Din ve Modernleşme”, Yeni Şafak, 5 Eylül 

VERGİN, Nur (1985), “Toplumsal Değişme ve Dinsellikte Artış”, Toplum ve Bi-
lim, 29/30, 9-28

WACH, Joachim (1987), Din Sosyolojisine Giriş, (çev. B. İnandı), Ankara: An-
kara Ü. İlahiyat F. Yay.

WEBER, Max (1964), The Sociology of Religion, (İng. çev. E. Fischoff), Boston: 
Beacon Press 

WILSON, Bryan (1989), Religion in Sociological Perspective, Oxford-New York: 
Oxford University Press.

YAZIR, Elmalı’lı Hamdi (1978), “Dîbâce”, Metâlib ve Mezâhib, Çev. Elmalı’lı 
Hamdi Yazır, İstanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım, ss. XXVIII-LV.

YAZIR, Elmalı’lı Muhammed Hamdi (1979), Hak Dini Kur’an Dili, 1-9, İstan-
bul: Eser Neşriyat ve Dağıtım. 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 4 2

ÖZDALGA, Elisabeth (1989), “Din Din midir, Yoksa Başka Bir Şey midir?”, İs-
lamî Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 29-39

ROBERTS, Keith A. (1990), Religion in Sociological Perspective, 2. bs., Califor-
nia: Wadsworth Publishing Company 

SOROKİN, Pitirim A. (1994), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, c.2, (çev. M. M. R. 
Öymen), Ankara: KBY.

TÜRKDOĞAN, Orhan (1997), “Din ve Modernleşme”, Yeni Şafak, 5 Eylül 

VERGİN, Nur (1985), “Toplumsal Değişme ve Dinsellikte Artış”, Toplum ve Bi-
lim, 29/30, 9-28

WACH, Joachim (1987), Din Sosyolojisine Giriş, (çev. B. İnandı), Ankara: An-
kara Ü. İlahiyat F. Yay.

WEBER, Max (1964), The Sociology of Religion, (İng. çev. E. Fischoff), Boston: 
Beacon Press 

WILSON, Bryan (1989), Religion in Sociological Perspective, Oxford-New York: 
Oxford University Press.

YAZIR, Elmalı’lı Hamdi (1978), “Dîbâce”, Metâlib ve Mezâhib, Çev. Elmalı’lı 
Hamdi Yazır, İstanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım, ss. XXVIII-LV.

YAZIR, Elmalı’lı Muhammed Hamdi (1979), Hak Dini Kur’an Dili, 1-9, İstan-
bul: Eser Neşriyat ve Dağıtım. 

TOPLUMSAL DEĞİŞİME TİKELCİ BAKIŞ 1 4 3

TOPLUMSAL DEĞİŞİME TİKELCİ BAKIŞ
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Özet

Toplumbilimlerinin ortaya çıkışından günümüze kadar gelen sü-
reçte ‘genel eğilim tümel bakış açısından yana olmuştur’ denilebi-
lir. Özellikle bu bilimlerin kurucuları sayılan kişilerde durum daha 
net olarak gözükmektedir. Dünyadaki bütün toplumların aynı ev-
relerden geçeceğini, zamanla birbirlerine benzeyeceklerini savunan 
bu tümel görüş günümüzde de kısmen etkinliğini sürdürmektedir.
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daha meşru olarak kabul edilemez. Sonuç olarak postmodernizmin 
görecelilik merkezli bakış açısından hareketle ‘her toplum kendine 
özgüdür’ temel varsayımından hareket eden tikelci bakış yavaş ya-
vaş kendini kabul ettirmektedir. ‘Bir toplumu anlamak için ona dı-
şarıdan değil içerden ve derinlemesine bakılmalıdır’ düşüncesi etra-
fında araştırmalarını şekillendiren bu görüş, sosyolojinin de mikro 
yaklaşımlara doğru evrilmesiyle kendisine hareket alanı açmıştır de-
nilebilir. Buna göre tikelcilik en genel biçimiyle şöyle tarif edilebi-
lir: Kültür, doğal koşulların mekanik bir yansıması değil, kendi ba-
ğımsız yasalarının denetimindeki özgül, tekil süreçlerin ürünüdür. 
Bu tanımdan yola çıkarak tikelciliğin ‘her toplum kendi şartlarının 
özel bir ürünüdür ve kültürel olgular ancak ait oldukları toplumun 
birçok yönden incelenmesiyle açıklanabilir’ şeklinde formüle edile-
bileceğini söyleyebiliriz.

Özellikler açısından baktığımızda tikelcilikte şu noktaların öne 
çıktığını görüyoruz:

Birinci olarak tikelciler alan araştırmasında katılımcı gözleme 
özel vurgu yaparlar. Bir kültürü anlamanın ancak o kültürün içinde 
uzun süre kalınması ve o kültürü yaşayan insanların dillerinin öğ-
renilmesiyle mümkün olabileceğini söylerler.

İkinci olarak tikelci yaklaşım evrimcilerin düz hatlı çizgisel tarih 
görüşünü hatalı kabul eder.

Üçüncü olarak tikelciler ‘emik yaklaşımı’ benimserler. Bir başka 
deyişle araştırmacı, kendi dünya görüşü ve değerler dizgesinin kı-
sıtlayıcı ve çarpıtıcı merceklerinden sıyrılmak zorundadır. Topluma 
katılmalı ve içeriden gözlem yapmalıdır.

Dördüncü olarak tikelcilik, incelenecek kültüre mümkün mer-
tebe bütüncül bakmaya çalışır. Bir toplumu, kültürü anlamak için 
tarih, dil, fiziki şartlar vb. gibi birçok etkenin incelenmesi gerekti-
ğini belirtir.

Sonuç olarak tikelci bakışın, mutlaklığın yerine göreceliliği yer-
leştirdiğini söyleyebiliriz. Her kültür bir başkasıyla karşılaştırılamaya-
cak şekilde tikeldir, eşsizdir. Herhangi bir ırk üstün değildir. Dünya 
uygarlığı birçok milletin katkılarıyla biçimlenmiştir. Bir kültürü 
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ilkel ya da uygar gibi kelimelerle olumsuz değer yargısına tabi tut-
mak doğru değildir. 

Tikelciliğe yöneltilen iki temel eleştiri olmuştur. Bunlardan ilki 
tikelciliğin kuramsal yönelişten yoksun olduğu yönündeki eleştiri-
dir. İlk eleştirinin yapıldığı yıllar tikelciliğin yeni doğduğu yıllardı. 
Aradan yaklaşık 80-90 yıl geçti. Bu zaman zarfında konuyla ilgili 
çok fazla sayıda araştırmanın yapıldığını ve yapılmaya da devam et-
tiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla belki o dönemde tikelci-
lik bir kuramsal çerçeveden yoksundu ancak günümüzde böyle bir 
şeyin söylenmesi mümkün değildir.

Tikelciliğe yöneltilen ikinci eleştiri onun ampirisist olma özel-
liğidir. Gerçekten tikele önem veren toplumbilimciler, alan araştır-
ması gibi ampirisist yönteme değer vermeleriyle bilinirler. İncelenen 
toplumun içinde uzun dönemli katılımcı gözlem yapılmasını çok 
önemserler. Katılımcı gözlem esnasında bir takım ampirik uygula-
maları da ayrıca önemserler. Doğrusu tikelciler ampirisisttirler. An-
cak bu durumun yanlışlığını nasıl söyleyebiliriz? Gerçekte böyle ol-
maması yanlıştır. Eğer ampirisist olmaktan kasıt araştırmaya fazla 
takılıp araştırma sonuçlarıyla ilgili yorum yapmama eksikliğiyse bu 
da doğru bir eleştiri değildir.

Sonuç olarak tikelcilik her geçen gün toplumbilimlerinde yerini 
daha da sağlamlaştırarak giden bir bakış açısı olmaya devam etmek-
tedir diyebiliriz. Toplumların değişimine de tümel bakış yerine ti-
kelci yaklaşımın parametreleriyle bakılmasının görece daha doğru 
sonuçlar verebileceğini öngörebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Tikelcilik, Toplumsal Değişim, Alan Araş-
tırması, Postmodernizm.

Giriş

Sosyoloji iki temel kabule dayanır: ‘İnsan toplumsal varlıktır ve top-
lumsal/sosyal değişme kaçınılmazdır’. Bu iki önerme sosyolojinin 
merkezini belirler.

Sosyolojinin merkezi konularından olan ‘toplumsal değişme’, 
toplumla ilgili tüm çalışmalarda kendisine doğrudan veya dolaylı 
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olarak atıf yapılan bir terimdir. “Değer yargısı taşımayan (iyi-kötü), 
yön ifade etmeyen (ileri-geri), hızı her toplumda aynı olmayan, bi-
limsel ve nesnel bir kavram olan sosyal değişmenin nüfus, kültür, 
ekonomi, teknoloji, coğrafya, bilişim, kentleşme, rekabet, enformas-
yon gibi birçok sebebi olabilir”1. Toplumsal değişme nötr bir kav-
ramdır. Gelişme veya bozulma ifade etmez. Hem maddi hem de ma-
nevi kültürün değişmesini ifade eder.

Toplumsal değişme konusunda bazı kuramlar ön plana çıkmıştır. 
Bunlardan biri evrimci modeldir. Toplumların basitten karmaşığa, 
ilkelden mükemmele doğru evrildiğini ileri süren bu model doğru-
sal ve çizgiseldir2. Auguste Comte’un teolojik-metafizik-pozitif üçle-
mesi, Durkheim’ın mekanik-organik ayrımı, Tönnies’in cemaat-ce-
miyeti vb. evrimci modele verilebilecek örneklerdir.

Bir diğer toplumsal değişme modeli yapısal-fonksiyonalist model-
dir. Bu model toplumu belli fonksiyonlar içeren yapılardan (norm-
lar, değerler, kurumlar vb.) oluşmuş bir bütün kabul eder. Yapılarda 
meydana gelen değişimler toplumsal değişmeyi meydana getirir3. De-
ğişme sırasında yapıların fonksiyonları arasında uyumsuzluk olursa 
çatışma meydana gelir ancak belli bir müddet sonra toplum görece 
istikrarlı haline tekrar kavuşur. Yapısal-fonksiyonalistler çatışmadan 
ziyade dengeye vurgu yaparlar4. Parsons, Robert K. Merton, Mali-
nowski gibi isimler bu modeli savunur.

Çatışma modeli toplumsal değişmenin toplumu oluşturan karşıt 
grupların çatışmasının sonucu olduğunu kabul eder. Kısaca formüle 
edersek bu modele göre “toplumların tarihi sınıf çatışmalarının ta-
rihidir”5. Sınıflardan kasıt ise ekonomik olarak oluşan sınıflardır. 
Marksçı yazarların belirttiği şekilde “toplumdaki en önemli gruplar 
ekonomik sınıflardır ve ekonomik mevkii veya sınıfı aynı olan insan-

1 Daha geniş bilgi için bkz., Alev Erkilet, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece 
Yay., Ankara, 2007, s.17; Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 1985, s.60; Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev.: Osman Akınhay-Derya 
Kömürcü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2009, s.136-138.

2 Ö. Demir - M. Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yay., Ankara, 1997, s.84.
3 Ali Akdoğan, Din Sosyolojisi, STS Yay., Ankara, 2013, s.328.
4 Sezgin Kızılçelik, Sosyoloji Teorileri, Emre Yay., Konya, 1994, c.II, s.105.
5 Karl Marx, Friedrich Engels, The Commünist Manifesto, Penguin Books, Harmon-

dworth, 1967, s.79. 
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2 Ö. Demir - M. Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yay., Ankara, 1997, s.84.
3 Ali Akdoğan, Din Sosyolojisi, STS Yay., Ankara, 2013, s.328.
4 Sezgin Kızılçelik, Sosyoloji Teorileri, Emre Yay., Konya, 1994, c.II, s.105.
5 Karl Marx, Friedrich Engels, The Commünist Manifesto, Penguin Books, Harmon-

dworth, 1967, s.79. 
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lar, topluluk olarak bir arada hareket etme eğilimindedirler. Sonuç 
olarak bu sınıflar birbirine düşmandır ve aralarındaki çatışmaların 
sonucu, toplumun nasıl geliştiğini belirler”6. Bu modeli savunanlar 
çatışmaya olumsuzluk atfetmez. Tersine çatışma onlara göre toplum-
ları ilerleten bir olgudur. Karl Marx, Erik Olin Wright, C. Wright 
Mills, Frankfurt Okulu üyeleri bu modeli savunur.

Son olarak konuyla ilgili -belki de toplumsal değişme üzerine ilk 
sözü söyleyen- yükseliş ve çöküş modelinden söz edilebilir. Bu mo-
del, toplumları insan gibi canlı birer organizma olarak kabul ederek 
onların da doğup büyüyüp öldüklerini ileri sürer7. Doğma-büyü-
me-ölme bir yandan yükselme ve çökmeyi, diğer yandan değiş-
meyi ifade etmektedir. Döngüsel kuram olarak da bilinen bu mo-
delin İbn Haldun, Vilfiredo Pareto gibi savunucuları vardır. Buraya 
kadar ele aldığımız modellerin hepsinin tümel bakış açısına dayan-
dıklarını söyleyebiliriz.

Tümel bakış açısı, toplumbilimlerinin ortaya çıkışından günü-
müze kadar gelen süreçte genel eğilimi oluşturmuştur. Pozitivizm 
ve modernizm merkezli bu bakış günümüzde de etkinliğini sürdür-
mekte ve dünyadaki bütün toplumların aynı evrelerden geçeceğini, 
zamanla birbirlerine benzeyeceklerini savunarak ‘sosyolojik özele değil 
küresel genele’ bakmaktadır. Bunun karşısında konumlanan tikelci 
bakış ise postmodernizm merkezlidir ve etkisini her geçen gün ar-
tırmaktadır. 

Postmodernizm, kültürleri eşit gören anlayışının mantıki uzan-
tısı olan ‘her toplum kendine özgüdür’ temel varsayımından hare-
ket ederek tikelci bakışa vurgu yapar. ‘Bir toplumu anlamak için 
ona dışarıdan değil içeriden ve derinlemesine bakılmalıdır’ düşün-
cesi etrafında araştırmalarını şekillendiren bu görüş, sosyolojinin de 
mikro yaklaşımlara doğru evrilmesiyle kendisine hareket alanı sağ-
lamıştır denilebilir.

Bu çalışmada sosyolojik yöntem çerçevesinde tikelcilik konu-
sunda bilgi verilecek ve onun toplumsal değişimle olan ilişkisi ele 

6 Ruth A. Wallace, Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.: Rami Ayas-Leyla Elbu-
ruz, Punto Yay., İzmir, 2004, s.97.

7 Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi, Dora Yay., Bursa, 2011, s.152.
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alınacaktır. Literatür taraması tekniğiyle sosyoloji ve sosyal antro-
poloji eserlerine başvurulacaktır.

TİKELCİLİK NEDİR?

Bronislaw Malinowski’nin başlattığı alan araştırmaları ve bazı bilimsel 
olarak ileri sürülen bakış açılarına (difüzyonizm, evrimcilik vb. gibi) 
yönelttiği eleştirilerle başlayan süreç, kültürlerin farklılığını öne çıkar-
mıştır8. Bu süreç sonunda Amerikalı sosyal antropolog Franz Boas ve 
talebelerinin, yapmış oldukları alan araştırmalarında ulaşmış olduk-
ları sonuçları bir araya getirip ‘Tikelcilik (kültürizm)’ akımını ortaya 
koymalarıyla bu bakış toplumbilimlerinde yer almaya başlamıştır9. 

Çıkış merkezi sosyal antropoloji olan tikelcilik, zamanla kendi-
sine en yakın bilim dalı olan sosyolojiyi de etkilemiştir. İnterdisip-
liner çalışmaların iç içe geçmişliği ve günümüzde özellikle sosyal 
bilimler alanında kesin çizgilerin ortadan kalkması bu türlü etkile-
şimleri de hızlandırmaktadır10. Ayrıca konu toplum gibi karmaşık 
bir olguysa, kesin ifadeler yerine tikel belirlemeler yapmak araştır-
macıların elini güçlendirmektedir. 

Her toplum kendini belirleyen şartların özel olması sebebiyle 
gerçekte biriciktir. Genel kategoriler olarak toplumlarda benzerlikler 
olsa bile her toplumbilimci bu genel kategorilerin şekli ve işleyişinin 
toplumdan topluma farklılık arz ettiğini gayet iyi bilir. Çevresel ko-
şullar, psikolojik etmenler, değerler, tarih… gibi unsurlar, toplumları 
belirleyen etmenlerin başında gelmektedir. Toplum üzerine yapılan 
çalışmalara baktığımızda araştırmacıların hepsinin aynı konulara 
eşit şekilde değer verdikleri söylenemez. Mesela tikelci yaklaşımın 
temelindeki isim olan Malinowski daha çok çevresel ve psikolojik 

8 Özbudun ve diğerleri, Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar, Dipnot Yay., Ankara, 2005, 
s.55-56.

9 Özbudun ve diğerleri, a.g.e., s.79.
10 Mesela bazı tarikatları inceleyen çalışmalar hem sosyoloji hem de sosyal antropoloji 

alanında sayılmaktadır. Aynı tarikatın iki farklı kolu için yapılan çalışmalar bu konuda 
bir örnektir. Bkz. Tayfun Atay, Batıda Bir Nakşî Cemaati: Şeyh Nazım Kıbrısi Örneği, 
İletişim Yay., İstanbul, 1996 (Sosyal antropoloji çalışması); Niyazi Usta, Menzil Nakşîliği 
(Sosyolojik Bir Araştırma), Töre Yay., Ankara, 1997 (Sosyoloji çalışması).
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alınacaktır. Literatür taraması tekniğiyle sosyoloji ve sosyal antro-
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koşullara atıf yaparken11, tikelciliği net temellere oturtan Boas için en 
önemli koşul tarihtir. Ancak bu durum Malinowski’nin tarihi red-
dettiği veya Boas’ın çevresel ve psikolojik koşulları görmezden gel-
diği şeklinde yorumlanmamalıdır. Aradaki fark bazı şartlara daha 
fazla değer verme farkıdır. Buna göre tikelcilik en genel biçimiyle 
şöyle tarif edilebilir: Kültür, doğal koşulların mekanik bir yansıması 
değil, kendi bağımsız yasalarının denetimindeki özgül, tekil süreç-
lerin ürünüdür12. Bu tanımdan yola çıkarak tikelciliğin ‘her toplum 
kendi şartlarının özel bir ürünüdür ve kültürel olgular ancak ait ol-
dukları toplumun birçok yönden incelenmesiyle açıklanabilir’ şek-
linde formüle edilebileceğini söyleyebiliriz.

TİKELCİLİĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Tikelci bakış, temelde tümevarım metodunu benimsemektedir. An-
cak belli genellemelere ulaşmanın mutlaka gerekli olduğunu kabul 
etse de kabataslak yapılan, yeterince veri toplanmadan ulaşıldığı sa-
nılan genellemelere karşıdır. Tikelciler alan araştırmasında katılımcı 
gözleme özel vurgu yaparlar. Bir kültürü anlamanın ancak o kültü-
rün içinde uzun süre kalınması ve o kültürü yaşayan insanların dil-
lerinin öğrenilmesiyle mümkün olabileceğini söylerler13. Bu vurgu-
larını da bizzat kendileri katılımcı gözlemi yaparak teyit etmişlerdir. 

Tikelci yaklaşım, evrimcilerin karşılaştırmalı yöntemini hatalı 
kabul eder14. Bilindiği gibi evrimciler kültürlerin düz/çizgisel hatlı 
bir yolda belli aşamalardan geçmekte olduklarını iddia etmektedir-
ler. Dolayısıyla her toplum bu aşamalardan geçmek zorundadır ve 
hepsi birbirine benzeyecektir. Tikelciler bu görüşe tamamen karşı-
dırlar. Onlara göre toplumları bir ve aynıymış gibi düşünmek kabul 
edilebilir bir durum değildir. Karşılaştırma ancak benzer koşullara 
sahip toplumlar ve/veya kültürler arasında olabilir. Kaldı ki, benzer 
coğrafi ve tarihi şartlara sahip olmamasına rağmen, benzer görüntüler 

11 Bkz. Bronislaw Malinowski, Bilimsel Bir Kültür Teorisi, Çev.: Saadet Özkal, Kabalcı Yay., 
İstanbul, 1992.

12 Özbudun ve diğerleri, a.g.e., s.75
13 Franz Boas, Race, Language and Culture, Free Press, New York, 1940, s.17.
14 M. Harris, The Rise of Anthropolgical Theory: A History of Theories of Culture, Altamira 

Press, Oxford, 2001, s.296.
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veren toplumların varlığı mutlak bir kıyaslamayı zorunlu kılmaz. 
Zira bu benzerliğe yayılma, ticaret, tesadüf vb. gibi durumlar sebep 
olabilir. Dolayısıyla benzerlikleri hemen evrim sebebine indirgemek 
yanlıştır. Derinlemesine araştırmalarla sonuç almaya çalışılmalıdır.

Tikelcilerin özelliklerinden biri de “emik yaklaşımı” benimsemiş 
olmalarıdır15. Araştırmacı, kendi dünya görüşü ve değerler dizgesinin 
kısıtlayıcı ve çarpıtıcı merceklerinden sıyrılmak zorundadır. Topluma 
katılmalı ve içeriden gözlem yapmalıdır. Gözlem yapan kişi kendi 
kategorilerini, incelenen kültüre yapıştırmamalıdır. Mesela ilk dö-
nem antropologlarının ve bazı sosyologların, kafalarındaki katego-
rileri, ilkel diye isimlendirilen insanlara derinlemesine araştırma ih-
tiyacı hissetmeden uyarladıkları bilinen bir gerçektir. 

Tikelcilik, incelenecek kültüre mümkün mertebe bütüncül ba-
kılmaya çalışılmasını önemser16. Bir toplumu, kültürü anlamak için 
tarih, dil, fiziki şartlar vb. gibi birçok etkenin incelenmesi gerekti-
ğini belirtir. Bu durum yukarıda değinmiş olduğumuz evrimcilerin 
ve ilk antropologların düşüncelerine karşı ileri sürülmüş daha ziyade 
tamamlayıcı bir özellik olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak Tikelci bakışın, mutlaklığın yerine göreceliliği yer-
leştirdiğini söyleyebiliriz. Her kültür bir başkasıyla karşılaştırılamaya-
cak şekilde tekildir, eşsizdir. Herhangi bir ırk üstün değildir. Dünya 
uygarlığı birçok milletin katkılarıyla biçimlenmiştir. Bir kültürü il-
kel ya da uygar gibi kelimelerle olumsuz değer yargısına tabi tut-
mak doğru değildir. 

Buraya kadar ele aldığımız özelliklere baktığımızda günümüz-
deki çoğu toplumbilimci tarafından da kabul edilen bu görüşlerin 
tikelciliği belli bir temele oturttuğu söylenebilir. Sosyal antropoloji 
araştırmaları tamamen, sosyoloji araştırmalarıysa kısmen tikelci ba-
kış açısıyla yürütülmektedir. 

KÜLTÜRLERİN TİKELLİĞİ
Tikelciliğin ortaya çıkması ve evrimcilik, difüzyonizm gibi akım-
ların genel geçer teoriler olma konumlarının zayıflamasıyla beraber 

15 Harris, a.g.e., s.317.
16 Özbudun ve diğerleri, a.g.e., s.81.
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15 Harris, a.g.e., s.317.
16 Özbudun ve diğerleri, a.g.e., s.81.
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kültürel araştırmalarda ‘her kültür tikeldir’ anlayışı yayılmaya baş-
lamıştır. Zira zamanın bilimsel paradigmaları araştırmayı ve sonu-
cunu etkilemektedir. Toplumbilimlerin ortaya çıktığı dönemdeki ev-
rimcilik gibi akımların etkisiyle birçok araştırmacı yanlış sonuçlara 
ulaşmış, kafalarında oluşturdukları şablonlara uygun olan sonuçları 
veri olarak kullanmış, bu şablonu yanlışlayan verileri ise görmezden 
gelmiştir17. Toplumbilimcilerin büyük çoğunluğu Batılı idi. Olaylara 
kendi bakış açılarıyla, kendi terimleriyle yaklaşıyorlardı. Diğer top-
lumlara kendi ölçütlerini uygulayarak onları kategorize ediyorlardı. 
Bu tip kişilere verilebilecek örneklerden belki de en bilineni Lewis 
Henry Morgan’dır. Morgan, Amerikan yerlilerinin akrabalık sis-
temleri üzerinde yoğunlaşmış bir sosyal antropologdu. Yaptığı araş-
tırmalar sonunda insanlık tarihinin on beş aşamalı evrimsel evlilik 
şemasını çıkardı. Bu şemaya göre ilk evre insanlık tarihinde kural-
sız (rastgele) cinsel ilişkilerin hüküm sürdüğü evreydi. Son evreyse 
modern tek eşli evlilikti. Oysa bugüne kadar yapılan araştırmaların 
hiçbirinde “kuralsız cinsel ilişkinin” kural olduğu bir dönemle ilgili 
veriye rastlanmamıştır18.

Ancak Malinowski ile başlayan alan araştırması çalışmaları du-
rumun hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. İster sanayileşmiş ol-
sun ister sanayileşmemiş, her toplum apayrıdır, biriciktir. Hatta aynı 
ülke sınırları içinde yaşayan insanlar bile kültürel açıdan farklılıklar 
gösterirler. Bunun birçok sebebi vardır. Günümüz toplumbilim araş-
tırmalarının daha çok özel alan araştırmaları haline gelmiş olmala-
rında farklılıkların önemli bir yeri vardır. Tüm dünya insanını tek 
yönlü açıklamalarla kategorize etmek imkânsız olduğundan dikey ça-
lışmalar yatay çalışmalardan daha fazla öne çıkmıştır denilebilir. An-
cak bu çalışmalar yapılırken tikelciliğe de bazı eleştiriler yapılmıştır. 

Tikelciliğe yöneltilen iki temel eleştiri olmuştur. Bunlardan ilki 
tikelciliğin kuramsal yönelişten yoksun olduğu diğeri ise ampirisist 
bir eğilim gösterdiği yönündeki eleştirilerdir19. Bu eleştirilerin ilki 

17 Dönemlerinin bilimsel paradigmaları araştırma yapan kişiyi öylesine şekillendirmek-
tedir ki ikisi de fizikçi olan Newton ve Einstein’ı bile farklı noktalara yönlendirmiştir. 
Bu şekillendirme kanaatimize göre sosyal bilimlerde daha etkilidir. Bkz. Thomas Kuhn, 
Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev.: Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yay., İstanbul, 2011, s.17. 

18 Ewans Pritchard, Sosyal Antropoloji, Çev. Fuat Aydın-İrfan ince-Muharrem Kılıç, Birey 
Yay., İstanbul, 2005. s.41.

19 Özbudun ve diğerleri, a.g.e., s.80-81.
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olan kuramsal yönelişten yoksun bir tutum izlemeyi Boas da kabul 
etmiş, kuramsal perspektifin gerekliliğini reddetmemekle beraber 
buna ancak yeterince veri toplanınca ulaşılabileceğini belirtmiştir. 
Boas’ın üzerinde görüş belirttiği yıllar, tikelciliğin yeni doğduğu yıl-
lardı. Aradan yaklaşık 80-90 yıl geçti. Bu zaman zarfında konuyla 
ilgili çok fazla sayıda araştırmanın yapıldığını ve yapılmaya da de-
vam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla belki o dönemde ti-
kelcilik bir kuramsal çerçeveden yoksundu ancak günümüzde böyle 
bir şeyin söylenmesi mümkün değildir. Tikelciliğin ayrıca birçok 
akıma atıf yapan bakış açısı olduğunu belirtmeliyiz. Kendi başına 
toplumu açıklama iddiasında değildir. Sonuçta biz bu anlamda fonk-
siyonalizm, çatışmacılık gibi kuramların içine tikelciliği koymuyo-
ruz ancak kuramsal çerçeveden yoksun olduğu tezini de kabul edi-
lebilir bulmuyoruz.

Tikelciliğe yöneltilen ikinci eleştiri onun ampirisist olma özel-
liğidir. Gerçekten tikele önem veren toplumbilimciler, alan araştır-
ması gibi ampirisist yönteme değer vermeleriyle bilinirler. İncelenen 
toplumun içinde uzun dönemli katılımcı gözlem yapılmasını çok 
önemserler. Katılımcı gözlem esnasında bir takım ampirik uygula-
maları da ayrıca önemserler. Doğrusu tikelciler ampirisisttirler. An-
cak bu durumun yanlışlığını nasıl söyleyebiliriz? Gerçekte böyle ol-
maması yanlıştır. Eğer ampirisist olmaktan kasıt araştırmaya fazla 
takılıp araştırma sonuçlarıyla ilgili yorum yapmama eksikliğiyse bu 
da doğru bir eleştiri değildir. Zira tikelcilerin yaptıkları araştırma-
ların sonuçlarıyla ilgili her araştırmacının yaptığı gibi kendilerince 
sonuçlar ortaya koydukları görülmektedir. 

Tikelcilikle ilgili bu iki eleştiri noktasının dışında başka bir eleş-
tiriye rastlamadık. Bu eleştirilerin oldukça tartışmalı olduğu görülü-
yor. İlk eleştirinin belki ilk dönem tikelciliği için haklılığından söz 
edilebilirse de daha sonraki araştırmalar onu da geçersiz kılmıştır. 
İkinci eleştiri zaten çok tutarlı değildir. Ayrıca günümüzde tikelci 
bakış açısının geldiği yer (antropoloji tamamen, sosyoloji kısmen ti-
kelcidir), tikelciliğin önemi ve sağlamlığı konusunda bize bilgi ver-
mektedir. Sonuç olarak tikelcilik her geçen gün toplumbilimlerinde 
yerini daha da sağlamlaştırarak giden bir bakış açısı olmaya devam 
etmektedir diyebiliriz.
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TİKELCİLİK ve TOPLUMSAL DEĞİŞME
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nin de bir önceliğe sahip olmak zorunda olmadığına vurgu yapan 
sosyolojik kuramların21 birinci önceliğini toplumsal değişme oluştu-
rur. Zira toplumbilimlerinin temel hedefi toplumu anlamaktır. Sos-
yolojinin ilk çıkışına baktığımızda yaşanan değişimleri anlama ve 
anlamlandırma çabasını görmekteyiz. Ortaya çıkan kuramlar bu ça-
banın sonucudur. Anlamaya çalıştığımız olgunun toplum gibi kar-
maşık bir yapı olması, anlama ve anlamlandırmanın hiç de kolay 
olmadığını göstermiştir. Sonuçta “hiçbir şey göründüğü gibi değil-
dir” kabulü22 toplumbilimlerinin temel başlangıç noktası olmuştur 
diyebiliriz. Bu noktadan sonra gelen soru ise toplumbilimlerin temel 
sorusudur: Hiçbir şey göründüğü gibi değilse aslında ne oluyor?23 
Ne olduğuna dair verilen cevaplar çok fazladır ve hepsi de toplum-
bilimlerinde bir yerlere oturur. Bu bağlamda tikelcilik, toplumsal 
değişimde, biri kuramsal diğeri metodolojik iki noktanın önemine 
vurgu yapmaktadır.

Kuramsal anlamda tikelci bakış, bir toplumda aslında ne oldu-
ğunu anlamak için ilk üzerinde durulması gerekenlerin o topluma 
ait tikel uygulamalar olduğunu vurgular24. Bu uygulamalar mutlaka 
belli fonksiyonları, sembolleri ve niyetleri içereceğinden25, o toplumu 
anlamamızın en merkezi noktasını oluştururlar. Sadece ortak uy-
gulamalardan yola çıkarak bir toplum mutlak manada anlaşılmaz. 

Metodolojik açıdan tikel uygulamaları anlamlandırabilmek için 
yapmamız gereken, katılımcı gözlem tekniğine başvurmaktır. Top-
lumbilimlerinde birçok teknik vardır ancak bir toplumu anlamak 

20 Ancak hiçbir kuram değer yargılarından tam olarak arınmış değildir. Böyle bir iddia 
Paloma’nın ifadesiyle “değer yargılarından arınmış bir sosyoloji miti aldatmacası” olarak 
ifade edilebilir. Bkz. Margaret M. Paloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.: Hayriye 
Erbaş, Eos Yay., Ankara, 2007, s.30. 

21 Bkz. Sezgin Kızılçelik, a.g.e., c.2, s.20.
22 Adil Çiftçi, Sosyolojiye Giriş: Ya da Bir Özgürlük Tarzına Çağrı, Ankara, 2012, s.20.
23 Çiftçi, a.g.e., s.136.
24 Uygulamayla kastettiğimiz şey maddi ve manevi kültür alanının tamamıdır.
25 Tikelci Fonksiyonalizm ortak fonksiyonları reddetmez. Sadece tikel olan uygulamalara 

vurgu yaparak o toplum için hangi fonksiyonları ortaya çıkardığını belirlemeye çalışır.



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 5 4

için katılımcı gözlem olmazsa olmaz konumdadır. Katılımcı göz-
leme yapılan bu vurgunun ‘fotoğraf çekme’ ile örneklendirilebile-
ceğini düşünüyoruz. 

Anket, görüşme, röportaj, istatistikler vb. teknikleri vesikalık fo-
toğraf çekmeye benzetebiliriz. Vesikalık fotoğrafta fotoğrafı çeken 
de fotoğrafı çekilen de olayın farkındadır ve özellikle fotoğrafı çe-
kilen kişi kendince, olabilecek en güzel pozu takınma gayretindedir. 
Dolayısıyla burada doğallıktan uzak bir durum ön plana çıkmakta-
dır. Her ne kadar vesikalık fotoğraf yine de bize belli bir görüntüyü 
verse de bu görüntü tek bir görüntüdür ve bütünsellikten uzaktır. 
İçinde barındırdığı az veya çok yapaylık da birlikte düşünüldüğünde 
yapılacak araştırmalarda bu tekniklerin birkaç tanesini birden uygu-
lamanın daha tutarlı sonuçlar verebileceğini söylemek mümkündür. 
Katılımcı gözlemi ise belgesel fotoğrafçılığına benzetebiliriz. Belgesel 
fotoğrafçılığında fotoğrafçı hemen fotoğraf çekmeye koyulmaz. Fo-
toğrafını çekeceği bölgeyi ve orada yaşayan insanları tanımak onun 
önceliğidir. İnsanların içine girer. Onlarla mümkün mertebe kaynaş-
maya çalışır -ki bunu yapmak için ilk önce o insanların dilini öğren-
melidir-. Bu durum belli bir süreç gerektirir. Bu sürecin sonunda fo-
toğrafçı, toplumun fotoğraflarını çekmeye başlar. Artık insanlar ona 
karşı yabancılık hissetmediklerinden çekilen fotoğraflardaki doğallık 
oranı çok büyük ihtimalle yüksek olacaktır. Ayrıca belgesel fotoğraf-
çılığında tek bir fotoğraf yoktur. O toplumu anlatmak için toplumun 
değişik yönlerini gösteren birçok fotoğraf vardır. 

Katılımcı gözlemin bir diğer avantajı, katılımcı gözlem esnasında 
diğer birçok tekniği de uygulama şansının olmasında yatar. Araştır-
macı, katılımcı gözlem esnasında anket, görüşme, röportaj vb. gibi 
teknikleri kolaylıkla uygulayarak toplumun fotoğraflarını çoğaltır ve 
bakış açısını genişletebilir. Bu avantajlarından dolayı katılımcı gözle-
min sosyal bilimlerdeki popülaritesinin arttığı kesindir.

ÖRNEKLER

Yapılan araştırmalardaki tikellik örnekleri öylesine çoktur ki bunları 
tek tek saymak için ciltler dolusu kitap yazmak gerekir. Margareth 
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Mead’ın26 ve Ruth Benedict’in27 araştırmaları çok bilinen örneklerdir. 
Konuya toplumsal değişme açısından baktığımızda da birçok örneğe 
yönelebilmekteyiz. Mesela 2001 yılında Türkiye ve Arjantin ekono-
mileri birbirine çok benzer şekilde iflasın eşiğine gelmişlerdi. İki ül-
kede de bu dönemden sonra hızlı bir toplumsal değişim oldu ancak 
ülkeler farklı yönlere evrildiler. Ayrıca genel sebepler çok benzer olma-
sına rağmen Arjantin’deki olaylar Türkiye’de yaşanmadı. Bu durum 
o dönem tikel sebeplerle izah edilmiştir. Mesela bu tikel sebeplerden 
biri olarak Türkiye’nin aile yapısı öne çıkarılmıştır28. 

Yakın dönemden bir örnek olarak Yunanistan ve İzlanda korelas-
yonuna göz atılabilir. Mortgage kriziyle beraber çok benzer ekonomik 
zorluklara düşen iki ülke ciddi sosyal değişimlerle karşı karşıya kal-
mıştır. İzlanda kendi iç dinamikleriyle bu durumun üstesinden gelme 
noktasına yaklaştığı halde Yunanistan için durum farklıdır. Yani ben-
zer sebepler benzer sonuçları doğurmamıştır. Böylesine bir görüntüyü 
biz klasik sosyolojik sebeplerle (ekonomi, teknoloji, coğrafya, nüfus, 
bilişim vb.) açıklayabilir miyiz? Görünen o ki açıklayamayız. Bu nok-
tada mutlaka iki toplumun/kültürün tikelliklerine bakmak gerekmek-
tedir. Bunlar da insan karakteri, toplumsal zihniyet, tarihsel geçmiş 
gibi bir takım tikel sebeplere yönelmeyi gerektirmektedir. 

Tikel sebeplere yönelmemizi zorunlu kılan Türkiye ve dünya mer-
kezli karşılaştırmalı örnekler de verebiliriz. Mesela İngiltere, yüzde 
87’lik bir oranla, internetin en yaygın kullanıldığı ülke olarak lider 
konumdadır. İngiltere’yi Kanada (yüzde 86), Almanya (yüzde 84), 
Güney Kore (yüzde 84), Fransa (yüzde 83) izlemektedir. Türkiye’de 
bu oran %51’dir ancak sosyal medya kullanımı konusunda dünyada 
ilk sırada Türkiye yer almaktadır (Türkiye’deki sosyal medya kulla-
nım oranı yüzde 92, dünya genelinde ise bu oran yaklaşık yüzde 40)29. 
Bu istatistiğe bakınca -eğer tüm dünyayı işin içine katmazsak- tümel 
anlamda “gelişmiş ülkelerde internet kullanımı yüksek ancak sosyal 
medya kullanımı azdır” sonucu çıkarılabilirdi. Çünkü bugün gelişmiş 

26 Mead’dan aktaran, Nephan Saran, Antropoloji, İnkılâp Yay., İstanbul, 1989, s.127.
27 Daha geniş bilgi için bkz. Ruth Benedict, Kültür Örüntüleri, Çev.: M. Topal, Öteki Yay., 

Ankara, 2000.
28 http://www.hurriyet.com.tr, Hürriyet Arşiv, Arjantin Olmaktan Aile Yapımız Kurtardı, 

Erişim Tarihi: 03.06.2016
29 http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/

Erişim Tarihi: 06.06.2016.
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ülke kategorisindeki Singapur, Hong Kong, Amerika gibi ülkelerde de 
sosyal medya kullanım oranları bize yakın durumda30. O zaman ko-
nuya toplumların/kültürlerin tikellikleri açısından bakmamız gerek-
mektedir. Genel/tümel sebepler bu noktada belki bize bazı şeyleri gös-
termektedir ancak konuyu açıklamaya yetmemektedir. 

Yukarıdakiler ilk etapta aklımıza geliveren sosyolojik örneklerdir. 
Konuyu uzatmamak için daha fazla ayrıntıya girmeye gerek görmüyo-
ruz. Burada bilinmesi gereken hiçbir toplumsal olayın salt genel sos-
yolojik sebeplerle tek başına mutlak olarak açıklanamayacağıdır. Ti-
kel sebeplerin devreye sokulmadığı açıklamalar sosyolojik ortamlarda 
eksik kalmaya mahkûmdur diyebiliriz. 

SONUÇ

Sosyoloji, değişim merkezlidir. Değişimi anlamanın bir ayağını da ti-
kelcilik oluşturmaktadır. Bu bağlamda toplumsal değişim konusunda 
tikelciliğin temel parametrelerini şöyle sıralamak mümkündür: Birinci 
olarak toplumsal değişim fonksiyon, çatışma, sembol, ekonomi, tekno-
loji vb. gibi ‘tek sebeplilik’ ilkesiyle açıklanamaz. İkinci olarak toplum-
ların değişiminde genel ve baskın sebepler elbette vardır ancak bunlar 
mikro alan diyebileceğimiz o toplumlara ait özel sebeplerle mezcedil-
medikçe toplumsal değişme tam anlaşılamaz. Üçüncü olarak tikel uygu-
lamalar değişimin anlaşılmasında vazgeçilmez konumdadır. Dördüncü 
olarak birbirine benzeyen iki ayrı toplumdaki değişim(ler) bile birebir 
aynı sebeplerden değildir ve aynı sonuçları doğurmaz. Beşinci olarak top-
lumsal değişimin anlaşılmasındaki merkezi teknik katılımcı gözlemdir. 

Sonuçta günümüzde tikelci bakışı işin içine katmadan yapılacak 
toplumsal değişmeyi anlama çabasının eksiklikle malul olacağı gö-
rülmüştür denilebilir. Gelinen noktada sosyal bilimcilerin toplumla-
rın kılcal damarlarına kadar inme çabaları bir bakıma tikelci bakışın 
benimsendiğinin göstergesidir. Unutulmamalıdır ki her toplum özel-
dir, biriciktir ve kendine özgü şartlarıyla kaimdir. Dolayısıyla değişimi 
anlama noktasında yol alınmak isteniyorsa tikelci bakışı göz ardı et-
memek gerekmektedir.

30 http://www.bulentkeskin.net/turkiyede-dijital-medya-internet-ve-sosyal-medya-kulla-
nimi/Erişim Tarihi: 06.06.2016. 
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30 http://www.bulentkeskin.net/turkiyede-dijital-medya-internet-ve-sosyal-medya-kulla-
nimi/Erişim Tarihi: 06.06.2016. 
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“TOPLUMSAL DEĞER vE DEĞİŞİM DÜZLEMİNDE 
ERKEN DÖNEM TÜRK ROMANI / 

KIRILAN ZAMANDAN BOŞ ZAMANA: 
NESNE, GÖZ, TÜKETİM, SNOP…”

Doç. Dr. Fatih ARSLAN1*

Özet

Tanzim edilmeye çalışılan bir dönemin yarım kahramanları, dev-
letin sözüm ona Batılı olma niyetleriyle birleşerek adı modernleşme 
olan bir gölge oyununa atılmıştır. İyi niyet okuması olarak görülen 
Batıyla temas; işin fikir, felsefe, düşünce boyutlarının ihmal edilip 
bir davranış ve nesne tutsaklığının doğrudan taklide dönüşmesiyle 
başka bir hal almıştır. Onlar gibi davranmayı, yaşamayı, konuşmayı 
ilerleme saymak en temelde zaman algısının değişmesiyle alakalıdır. 
İslami yapıyla örgütlenen zaman, “göz”ün keşfi ve “nüvelenme” dö-
nemleriyle kendisini yeniden tanımlama gayretine girişmiştir. Do-
layısıyla Türk toplumunun ağırlıklı olarak 1800-1900 arası yaşadığı 
tüketime dayalı ilk pratikler, kendisini sosyal yapı paratoneri olan 
edebiyatın ve onun en hoşgörülü biçimi olan romanın sayfalarında 
büyük oranda yer bulmuştur. 

Tüketimin ve sosyal değişimin ilk kâşifleri olan dandy tipi ve 
onun açtığı yeni hayat biçimleri öncelikle bir zaman değişimine işa-
ret eder. Temelde gerçekleşen şey bir zaman kırılmasıdır. Daha çok 
taklit, tüketim gibi yapılarla desteklenen bir medeniyet değişimi, hiç 
olmayan bir boş zaman kavramı oluşturularak gerçekleştirilmeye 

* Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, Elazığ / farslan@firat.edu.tr
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çalışılmıştır. Boş zaman figürleri geceyi keşfeden, reklamın ve be-
denin kışkırtıcı dilini fark etmiş, aynaya yeni roller yükleyen kah-
ramanlardır. Önce zamanın tanımı tartışılmış, sonra boş zaman 
ve akabinde boş zamanı değerlendirme pratikleri değiştirilmiştir. 
Kapalı, mahrem mekânlardan dirsek hazzına bir geçiş başlamış-
tır. Kadının kafesten vitrine geçişi de bu sosyal kırılmanın önemli 
bir ayağını teşkil etmektedir. Romanlar bu zamansal geçişin, sos-
yal değişimin en net anlatıldığı yerlerdir. Romandan baba figürünü 
çıkaran, çoğu değeri yok sayan yazarlar, değişimin en geçer akçesi 
olan kurgusal çatışmayı da hazırlamış olurlar. Erken dönem Türk 
romanı bu anlamda oldukça sağlam bilgiler, değerlendirmeler içer-
mektedir. Çünkü roman insanın kendisini fark etme, varlığının bi-
lincine varma eyleminin bir yansımasıdır. Bu yönüyle eleştirel bir 
okumayla, insanla var olduğu için pek çok bilimsel belge ve bul-
guya göre daha değerli veriler taşır. 

Sosyal hayatı doğrudan etkileyen ve Türk romanının esas ko-
nularından olan Doğu-Batı ya da yanlış Batılılaşma problemi Türk 
aydının sıkıntılı süreçlerinden birisidir. Sosyal hayatın doğal uzan-
tılarından kabul ettiğimiz roman ise kendince çözüm önerileriyle kar-
şımıza çıkar. Eleştiri ve imrenmenin bütün aşamalarını erken dönem 
Türk romanında görebiliriz. Zaman önce boş zamana dönüştürül-
müş ve arkasından roman kahramanları değişen zaman tercihlerine 
ayak uydurabilmek için yarım, komik, gölge tiplerle temsil edilmiş-
tir. İnsanı doğrudan anlatan en önemli metin olan romanın bu iş-
levi başlı başına bir değer olarak durmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Zaman, boş zaman figürleri, toplumsal de-
ğişim, tüketim, Tanzimat romanı, snop.

Tasavvur Edilemeyen, Tasarruf Edilemez / Değişim - 
Zaman Alıştırmaları…

Zaman, değişim kavramının en gaddar tasarruf alanıdır. Tam ne ol-
duğunu bilmesek de dünya saatinin tek hüküm koyucusu olan za-
manın anlam yüklerindeki algılama tertipleri, yanlışları, tasarrufla-
rındaki farklılaşma insan yapısının kırılmalarına tanıklık etmiştir. 
Bütün yaptıkları, ettikleri dünya kabında eriyen insanın zamanı 
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anlamak yerine onun yüklerini değiştirmek niyeti aslında bütün 
sosyal sarsıntıların da temel kaynağıdır. Toplumun artçı sarsıntıla-
rını kaydeden, en asil insan yalanı olan edebiyat, hoşgörülü evreniyle 
doğrudan değişim ve dönüşümlere tanıklık etmiş, belirlemiş, sonuç-
larını kaydetmiştir. Yazmak dışında bir ön kabulü olmayan edebi-
yatın bu as(ı/i)l tavrı he ne kadar kabul görmese de bilimin kendi-
sini yeniledikçe silinen yüzü söz konusu olduğunda bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır. Bilimsellik varlık sebebini yok olmaya adamak 
değil midir? Kendini sürekli yenilediği iddiasında olan evren sınır-
larını, bilimselliğin, sözüm ona gelişimine borçlu değil midir? İlk-
ler ve sonlar dışında bilim, bir ara öğütücüdür. Don Kişot’un Orta 
Çağ’ın değişen kabul değerlerini anlatmadığını düşünmek, Suç ve 
Ceza’nın zamanı aşan insan bilincine yakınlaşmasını yok saymak, 
Tutunamayanlar’ın bu coğrafyanın kaygan dönemlerini anlatma-
dığını düşünmek hangi bilimsel üretimin kontrolünde olabilir ki? 
Edebiyat sessiz sessiz ama derinden bir yeryüzü zamanını kaleme al-
maktadır. Büyük metinler, devrinin insan zekâsının alabileceği en 
üst birikimlerin haddeden geçerek bir yaşama tecrübesi olarak ak-
tarımıdır. Cervantes’in, Dostoyevski’nin, Oğuz Atay’ın ve benzer 
dünya bilinçlerinin prizması bütün kırılmaları, amacı, hedefi, ya-
rını, dünü sadece ve sadece insan olan en gerçekçi çıkarımların te-
pesinde yer alır. Üstelik takip edilmesi en kolay, en zevkli, en enle-
rin kadim sözleriyle bir yaşam alternatifinin sanat kuşatmasında…

Medeniyetimizin kırılmaları, değişim ve dönüşümleri de önce-
likle bir gerçekleştirme tasarısı olan zamanın hükmetme biçimleriyle 
doğrudan alakalıdır. Türk kültür tarihinin 1880 ve 1980’li yıllarda 
yaşadığı yapısal kırılmaların artçı sarsıntıları yıllar boyunca medeni-
yetimizi etkilemiş ve bireysel/toplumsal ve bütün üretim dinamikleri 
içerisinde zeminin ayaklarımızın altından kayıp gideceğine dair his-
terikli bir sancı doğurmuştur. Batılılaşma, modernleşme, Avrupalı-
laşma gibi isimlerle nitelendirdiğimiz hep batıya büyüyen şehirlerin 
saplantılı yön-imge tercihleri ilk dönemlerde insanın tebaadan bireye 
dönüş pratiklerinde sıkça görünür. Yaşama biçimlerini yarı tevazu-
nun eşliğinde aydınlatanların, karanlığı aralayan yapıdan karanlığı 
yırtan, hayatından kovan, yeryüzünün şehvetini fark etmiş; ayak-
ları arzu ve hazza kayan bir kimliğe dönüşümünün pek çok sebebi 
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bulunmaktadır. Söz konusu durum öncelikle ve özellikle zaman ta-
sarruflarındaki değişimin bir neticesidir. Ekonomik değişim ve ge-
lişimlerin etkisiyle adeta bir imrenme medeniyetine dönüşen Batı, 
evvelinde “an”a yaslanmış İslam-Doğu merkezli zaman biçimlerini 
sarsmıştır. “An”ın zamana ve uzama doğru yaygınlaşması içe dönük 
bireyi dışa, sokağa; sessizliği kalabalığa, karanlığı aydınlığa, nefsi 
göze yönlendirmiştir. Ama temelde sarsılan boş zaman kavramının 
ortaya çıkarılması ve akabinde boş zamanları değerlendirme biçim-
lerinin topyekûn değişimidir. Batılılaşmak, sözüm ona, açılan boş 
zaman çukurunun nasıl doldurulacağına dair modern(!) referansla-
rın katmanıdır. Sonrası ise tüketim hegemonyasının ilk zehirli sar-
maşıklarının bireye, topluma, kültüre acı tecrübelerini yaşatmasın-
dan ibarettir. 

Tanzimat’ın modernleşme sancılarında öncül deneme alanları 
edebiyat ve onun en uysal, hoşgörülü biçimi olan romandır. Bir ders 
çıkarma, ahlak aşılama maksadıyla kaleme alınan metinler okurla-
rın gözünde bir imrenme medeniyeti kurmuştur. Zamanın değişim 
kurallarıyla birleşince de ortada bedenleri, mekânı, zamanı, eşyayı 
ve daha pek çok şeyi kuşatmış acemice bir tüketim, değer kırılması, 
şehvet yanılsaması kalmıştır. Erken dönem Türk romanı bu anlamda 
sosyal değişimin ilklerine tanıklık etmiştir. Akademik anlamda üze-
rinde bu kadar çalışma, inceleme, değerlendirme yapılmasına rağ-
men hala yeni yorumların yapılabilmesinin temel nedeni de budur. 
Sosyal bir sismograf gibi toplumsal sancılar, farklı anlatım biçimle-
riyle kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla temelde erken dönem Türk 
romanı bir değişimin, zamansal bir yıpranmanın ve onun getirdiği 
toplumsal dayatı, buyrukların yansımasıdır. 

Zamanın ne olmadığına gelince… Öncelikle modernleşme, za-
manın bünyesindeki değişimdir. Zaman tasarrufunun ve harcama 
biçimlerinin farklılaşmasıdır. Modernleşme, aynı zamanda değişmeye 
ve dönüşmeye de eğilimli olmaktır ve değişim, zamanın içerisinde 
gizlidir. Nasıl düşünce üzerine düşünülemez ise -ki düşüncelerin çı-
kış noktası düşünülen yer değildir- zaman üzerine de ne kadar düşü-
nülürse düşünülsün sağlıklı bir neticeye ulaşılamaz. Ademoğlu, dü-
şünmeye başladığından beri beyninin bir noktasında sürekli olarak 
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yanıp sönen zaman bilmecesinin sarkacıyla dertlenmiştir. Zamanı 
zamandan hareketle açıklamaktansa onun etkilediklerinden yola çı-
karak genel çerçevesini çizmek daha rasyonel bir eylemdir. Modern-
leşme, tüketim, zaman ve boş zaman aynı sıralı teşkilatlanma içeri-
sinde birbirine sırdaş terimlerdir. Hangisinin daha önce var olduğu 
ya da hangisinin diğerlerinin belletmeni olduğu, ancak içlerinden 
en yetkin olanın doğrudan hükmüyle tespit edilebilir: Zamanın… 

İslam felsefesinde zaman, değişim, varlık ve mekân terimleri 
aynı çerçevede ve birbirini açıklar mahiyette izah edilmiştir. Dünya, 
“gayba” intikâl etmiş olan geçmiş ile “gayptan” gelecek olan arasın-
daki bir noktada bulunan şimdideki haldir. Hem olay, hem varlık ve 
hem de zaman, değişimle varlık sahnesinde yoluna devam etmekte, 
değişimle kendini görünür kılmakta, açıklamaktadır. Sonluluk, 
kendisi içinde sonsuzluğun en önemli delili sayılmaktadır; zaman, 
mekândan üstündür. “Allah’ın mülk ve melekûtundan en kıymetli 
olanı zamandır. Her şey zaman sayesinde kazanılır; zamanla ancak 
mekâna ulaşılır” (Kalın, 2005: 39, 41). Fakat hiçbir mekân ve mevki 
zamanın hükmünde, tahakkümünde değildir. Zamanın genel ku-
şatıcılığı bir şekilde doğruya yönlendiren insana verilmiş sınırlı ola-
nın imkânları kadardır. Hıristiyanlığa göre ise zaman İsa’nın do-
ğumuyla başlar; çünkü varlığın bedene girmesi yeni bir durumdur. 
Dolayısıyla zaman, saati attığımızda biz(d)e kalan, olup bitenleri iz-
leme hali; uyanık bilinç, fark etmenin formudur. Tanrı her zaman 
vardır, zaman ise sonradır. “Zaman, varlığın ne dışında ne içinde 
bir şeydir: Varlığın bizzat kendisidir.” (Heidegger, 1997: 119). Bu se-
bepten varlığını ortaya çıkartan, onu aydınlatan, belirgin kılan, gi-
zemin mevcudunu ortadan kaldıran zamandır. 

Teolojik bakışlar dışında yeryüzünde ölüm harici en fazla kafa 
yorulan mesele “zaman”dır. Aristoteles’e göre önce ile sonraya göre 
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Augustinus zamandan söz ederken hakkında konuşurken neden bah-
settiğimizi biliyoruz; fakat doğrudan zaman nedir sorusunu cevap-
layamıyoruz, anlatılamazlığına dikkat çeker. Zaman yeniyle, ken-
dini yenilemeye dairlikle tanımlanabilir. Bilinmeyen bir yenilenin, 
bilinen bir yenilenen ile ölçülmesidir. Bilinirliğin ölçütünde, teke-
linde eylemek bir anlamda düşünmenin insanı sıkıştırmasıdır. İn-
sanın, “dünyanın içine gömülmüş, nesnelerin ortasında kulaç atar 
durumda yaşamaktan başka seçeneği olmadığından, insanımsılar-
dan pek farklı olmayan psişik etkinliklerini” (Gasset, 1999: 43) dü-
şünce biçiminde düzenliyor ve onu korkutuculuktan uzak mantık-
sal bir tutarlılığa yönlendirmeye çalışıyordur aslında. Bu doğrudan 
doğruya mitolojideki kökensel bir fışkırma, çıkış hatta “big bang”-
tir ve bizi büyük patlamadan önce zamanın olmadığına dolayısıyla 
hiç oluşmadığına götürür. Tek bir zaman vardır, çeşitli gibi gözüken 
zamanlar bile aynı zamanın arta kalan parçalanmalarıdır, işaretle-
ridir. Zaman, izlenen bir oluştur. Zaman, aynı mekân gibi, duyu-
mun veya görünün saf formudur. Husserl ise zamanı bilinç kavra-
mıyla açıklar. Hiçbir var olan, kendi başına değil, bilinç vasıtasıyla 
kendini imler; bilinç ise ancak zaman iledir. Ben demek bilinç 
içinde yaşamaktır. Kendiliğini fark etmek, aynı anda bilinçli yaşa-
maya da geçiştir; işte o zaman, yani bilincin refakatinde zamanın 
bir değeri vardır. Heidegger, “Dasein”in isminde sembolik bir ka-
rakterle ve onun varoluşu sorgulayan bakışıyla zamanı açıklar. Da-
sein, zaman değil; zamansallıktır. Wittgenstein ise hareket ve idra-
kin birleşiminin ancak zamanda tekabül edeceğini söyler. Geçmişin 
hatırlama, geleceğin ise bekleme biçiminde var olabileceği düşün-
cesine göre zaman, varlık ile yokluğun karışımıdır. Varlıktan ayrı 
bir yapısı yoktur, varlığın beraberinde taşıdığı bir keyfiyettir (Wit-
tgenstein, 1997: 11). Zamana bir başlangıç aranırsa zamandan önce 
gelen tasarrufun mutlağı sadece Tanrı’dır. Tanımlamalar arasında 
zamanı bulamayan insan için ancak “geçen zaman” kendini değiş-
kenliklerle ve değişenlerle tanıtabilmiştir. İnsan var olduğu sürece 
var olacağı için, zamanın doğası üstüne aynı ölüm gibi sonsuza ka-
dar felsefe yapılabilir. 

İnsanın zamanını, kalbinin ritmini dıştan bir uyarıcıyla, kış-
kırtıcıyla sürekli duyması ona uçsuz bucaksız bir ummanda yalnız 
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olmadığını fısıldar. Kalbi dışında kendi bedenine ritim kazandı-
ran bir nesneye ihtiyacı vardır. Zamanı ölçebileceğimiz saat dışında 
başka bir araç yoktur. Aslında saatler de kendi ürettikleri ritmi ölç-
mekten başka bir şey yapmazlar (Gandler, 2007: 163). O halde bö-
lünmüş zaman insanın elinde, kendi çabasıyla yutulmaya hazırdır. 
Kendi karanlığımızda gözlerimizi kapadığımızda yaşadığımız zifiri 
karanlık, zamanın da geçişiyle iki bilinmeyenli bir törpüye dönü-
şür. Ölüm, taraflı zaman akışında aklın takıldığı ve öyle kaldığı ka-
osa dair gönüllü bir (b)eşiktir. Düzenin sunabileceği tek alternatif 
kaostur. Temenni edilmemiş bir şimdiki zamanı yaşamak zorunda 
oluşumuz; zamana hükmedemeyeceğimizi aşikâr kılar. Hükmede-
meyen insan genelde ya zamandan kaçar ya da ona kendince yorum-
lar katar. Düşüncelerinin kölesi olur, onlarla oynar “bir mukadderat 
soytarısı gibi” (Cioran, 2008: 94) hayatın tonlarını açarak renklen-
dirmeye çalışır; ama aslında rengin salt beyaz olduğunu unutmuş 
gibidir. Aslında ne kadar bekliyor ve bekletiyorsak, zaman odur… 
Kişiden kişiye değişmekle beraber zaman “yalnız” ve biriciktir. Dev-
redilemez, becayiş yapılamaz. 

Zamanın İzinde Boş Zaman - Tüketim, Metinsel İmrenme…

Erken dönem Türk romanında önceliğin zamana dairlikle kurgu-
lanması, temelde değişimin boş zamana doğrudan bir referans olu-
şuyla ilgilidir. Bu yönüyle de Tanzimat romanı, zamana geçişken, 
tüketilebilir, parlatılabilirliğine dair ilksel kodlar taşır: “Karar ve-
rildi… Hüseyin ile Huri nikâhlandılar. Bir Salı gecesi Yosturoğlu’nun 
evi önüne birçok köylü delikanlılarıyla kadınları toplandı… Şerbet-
ler içildi. Yemekler yenildi. Akşama gerdek yapıldı. Hüseyin ile Hu-
ri’nin aşk romanı bu şeklide sonlandı.” (Karabibik, 40). Hızlandırıl-
mış anın çoğaltıldığı hissi Türk medeniyet tarihi ve aynı zamanda 
Türk metinleri için bir yeniliktir. Her insan, zaman bütün olsa da 
onun parçalarını, kendine dairliğini yaşamaya mahkûmdur. Değiş-
menin, dönüşmenin, gelişmenin, yenilmenin, yenilenmenin, yücel-
menin adı zamanda gerçekleşir. Şimdi, geçmişin devamıdır. Sürekli 
yarına giden bu tek yönlü akış kendince zamanın genişlemesini, açıl-
masını, uzama dönüşmesini sağlar: “…Cuma günü mutlaka bir seyir 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 6 6

mahalline gidip cumartesi ise dünkü yorgunluğu çıkarır ve pazar günü 
seyir mahalleri alafranga olduğundan gitmemezlik edemez. Pazarın 
yorgunluğu dahi pazartesi çıkar. Salı günü kaleme gitmeye hazırlanı-
yorsa da havayı muvafık görünce Beyoğlu’nun bazı ziyaret mahalleri, 
baba dostlarını, ahbabı vesaireyi ziyaret arzusu o günü dahi tatil et-
tirir…” (Felatun Bey ile Rakım Efendi, 6). Öz bakımından sürekli 
olduğu için uzun veya kısa; önce ve sonraya oranla sayı olduğu için 
de az ya da çok olarak nitelendirebileceğimiz zaman, erken dönem 
romanımızla beraber kinetik bir genişleme haline kapılmıştır. De-
ğişen insan artık beklemeye tahammülü olmayan insanın, “şimdi”-
nin zamanıdır. “Söz de şimdi var olur. Şimdiki bir şeydir ve hiç-
bir zaman manipüle” (Ellul, 2004: 41) edilemez; ama kışkırtılabilir. 
Şimdiki zaman uzun bir zaman olamayacağı için geçmiş ve geleceğe 
hükmedemeyen insan “şimdi”yi genişletir/erteler; tüketimle doldur-
maya sonu gelemeyen iştihanı bastırmaya, onunla teselli etmeye ça-
lışır. Zaman, tüketim, nesne kavramlarına da bu genel anlamlandır-
malarla bakmak gerekir. “Şimdi” de öyledir. Türk toplumu “şimdi”yi 
baskın olarak Tanzimat’la başlayan değişim ve tüketim sarmalında 
fark etmiştir. Bu sebepten “şimdi”nin en yakın dostu “boş zaman”-
dır. Boş zaman, gerçekte serbest olma ve doğallık içerimli bir zaman/
yaşam alanı karakterindedir. Boş zaman büyük ölçüde, işin gerekli-
liği ve günlük hayatın baskısından özgürleşme anlamı taşıyan “an”-
ları (Aytaç, 2004: 116) kapsar. Baştan beri iddiamız, toplumumu-
zun benzer bir olguyu, tüketim ve boş zamanı, öncesinde acemice 
bir şekilde de olsa yaşadığı ve bunların ipuçlarını, örneksemelerini 
sanatsal metinlerde aktardığıdır. Bu anlamda boş vakit, “kendili-
ğin, özgürlüğün, istemli tercihlerin, doğallığın, düşünsel derinliğin 
zamanı olmaktan çok, tüketimin kutsadığı ve onadığı yaşam erek-
lerine ulaşmanın (tüketim, yapay heyecanlar, kışkırtılmış arzu, gös-
terişçi edimler vs.) bir aracı haline” (Aytaç, 2004: 118) getirilmiştir.

Yeni ekonomik yapı önce tüketimi kışkırtmış, sonrasında görü-
nür kıldığı boş zamanı acemi bireyleri için tüketimle kutsamıştır. 
Boş zamanların ticarileşmesi insanlarda sınırsız bir özgürlük yanıl-
samasından başka bir şey değildir. Boş zamanın bir üretim mi yoksa 
tüketim dinamiği mi olduğu daha önemlidir. Saatin keşfi, boş za-
man için günün dilimlerinin kesin olarak belirlenmesine olanak 
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sağlayacak şekilde nicelleştirilmiş bir ölçü belirtiyordu (Giddens, 
2010: 23). Düşüncenin ve inancın kendi arasında etkisel değişimi 
adı modern olan zaman tutumlarına yeni fırsatlar tanıdı. Ondan 
dolayı modern zamanlarda ancak boş zaman kavramının çerçevesi 
daha net bir şekilde ortaya çıkarılabilmiştir. Boş zaman, insanın 
kendisi için ve önemsiz şeyler için; karşılıksız olarak serbest bırakıl-
mış bir zamandır, özgür bir zaman değildir (Paquat, 2010: 53). Öz-
gür gibi duran şartlı ve güdü(m)lü zamandır. Fonksiyonel boyutta 
boş zaman, bireyin dış gerçekliğin ona yüklediği rollerden sıyrılıp, 
kendisini özgür olarak tanımlayabildiği ve hissedebildiği, kendisini 
ve toplumsal gerçekliği eleştirel bir biçimde sorgulayabildiği alandır 
(Aydoğan, 2000: 15). Devir denilen hükmedici, insanı oyuncu in-
sandan (homo-luden) tüketen insana (homo consumers) dönüştür-
müş; niyet ve eylem arasına tüketilebilirliğin albenisi girmiştir: “…
tahsil için geldik, diyen birçok sefaret kâtipleri ile ataşelerini gördüm ise 
de hemen cümlesi tahsil etmekten ziyade bir kere Paris’i görmek üzere 
gidip bir sene, nihayet üç sene sonra avdet eden birçok mahdum bey-
lerden ibarettir” (Turfanda mı Yoksa Turfa mı, 225). Edebiyat yapıt-
ları/okumaları da bu trajik başarısızlığımızı, bizim ilgimizi çekecek 
tarzda kurgulanmış aşı(l/n)mış zaman ve karakterler üzerinden yo-
ğunlaştırma, dikkatlere sunma eğilimine sahiptir. Saatle beraber bü-
tün mekânlar; sabit, değişmeyen bir ritme uymuştur. Saat, zamana 
hem bir ruh kazandırmakta hem de onu parçalara bölerek tüketi-
len bir nesneye dönüştürmektedir (Baudrillard, 2010: 118). Saat sa-
yesinde zamana sahip oluruz ya da olduğumuzu sanırız. Zamanın 
tümünü kucaklayan yeni insanın, artık ona hükmedebileceği san-
rısına kapılması da kendi içerisinde kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

Dönem romanının sanatsal bir metnin üstünde duran tarzında 
yazarlarının tavrı yadsınamaz. Bu anlayışın zirvesi diyebileceğimiz, 
bilinçli bir aydın kimliğiyle karşımıza çıkan Ahmet Mithat’ın me-
tinlerinde zaman ve değişime dair onlarca örneğe rastlayabiliriz. Ör-
neğin yalnız onun gördüğü(!) ve fark ederek insanları uyardığı bazen 
de hayran kaldığı aksaklıklar ve modern insanın şehir yaşamı dik-
kat çeken unsurlardır. Bilimsel, teknik üstünlükle ahlâk çöküntü-
sünün aynı karede fark edilmesi “Akvâm-ı şarkiyeyi akvâm-ı garbiye 
bozmuştur” (Henüz 17 Yaşında, 121) türünden radikal hükümleri de 
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beraberinde getirmiştir. Sadece Ahmet Mithat değil, dönem yazar-ay-
dınlarının çoğu, zamanın nesneye açar yapıcı boyutunu tam olarak 
netleştirememiştir. Toplumsal değişim, dönüşümleri takip etmelerine 
rağmen eksik olan şey, kavramlar arasında bir türlü kurulamayan ne-
densellik bağıdır. Kararsız ve belirsiz zaman eyleyicileri, kendi çeliş-
kilerinde zamanın yapıcı/metrik dünyasını kırmış ama aynı çatlakta 
işlevsel zamanı yeşertememişlerdir: “Saat 8’den 9’a kadar ya piyano 
ve kanun çalmak veya birlikte fotoğraf işleriyle veya resim yapmakla 
eğlenirdi… Saat yarım sularında yine köşkte toplanırlar, bire doğru 
akşam yemeğini yerlerdi… Gündüzleri altıda filan da yataktan kal-
karlar, öğle yemeklerini yiyip dokuzda onda cevelana çıkarlardı. Gide-
cekleri yerler mahdut değildi” (Zehra, 32, 107). “Veya”larla örülü ya-
şama biçimleri kararsızlığı tüketmek ve hazzı yakalamak adına çok 
sayıda dış alıcıya kendini açmakla teselli bulabilmiştir. Zamanın bo-
yutlanamaması, fonksiyonel bir yapıya dönüşmemesi daha çok ser-
best ama genelde zoraki zaman tercihlerinin faydalıya geçememesin-
den kaynaklanır. Tanzimat romanı, Batı’nın Don Kişot’la döndüğü 
modernizm sapağının bizdeki karşılığı; insanını salt ahlâklı kılmak 
ve ona bir şeyler öğretmek üzerine kurgulanan bir tedirginlik, uya-
rılar bütünüdür. Aşırı koruma içgüdüsü ve süregelen erken uyarı 
sistemleri, okuyucunun gözünde bir “imrenme imparatorluğu” oluş-
turmuştur. “O şapkalar yok mu şapkalar? İşte onlar hangi memlekete 
girmişlerse orada bu murdarlık türemiştir” (Henüz 17 Yaşında, 123). 
Değerler dünyamızın iyiden kötüye, tevekkülden kıskançlığa dönü-
şümü çözülemeyen kodlar sağanağında el yordamıyla yön bulmaya 
çalışan eseri, yeni insan yapılanmalarına yönlendirmiştir. Metinle-
rin yönü de “Batı”da olsa, kıstasları ve hayat dinamikleri bizde ge-
nelde “turfanda” kalmıştır. Sindirilemeyecek iddialarla ortaya çıkan 
erken dönem Türk edebiyatı “insan kaderi üzerine Batı’da yüzyıllar 
boyunca yapılmış araştırmaların sonuçlarından toptan yararlanma 
(Dino, 2008: 76) gayretine bir anda kavuşmayı hayal etmişlerdir.

İnsan için anlam metinlerce açılan referanslar toplamına eşittir. 
Kendi referanslarını yerinden oynatan bir medeniyet eşiğinde dur-
mak anlamı hırpalamış; varlık alanımızı ötekileştirmiştir. Moder-
nizmin etkisi altındaki modernlik kavramı, sonu gelmeyen bir ye-
nilik denemesinden daha fazla bir anlam ifade etmez. Görünürde 
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sadece “Üslubun sonsuz değişimleri, modanın sonsuz öngörüleri” 
(Canatan, 1995: 21) altında aynı yapı taşları tekrar tekrar pazarlan-
mıştır. Aynı anda farklı ve çelişkili değişimleri yaşamak zorunda 
kalması, Osmanlı’nın Türkiye olmaya doğru akan geçiş sürecindeki 
en ağır bedellerden birisidir. İyilik değerlerinin sil baştan yeniden 
ikame edilmesi aynı zamanda bir moral çöküntüsüdür. İyi, mevcut 
kötülerin aksidir. Bizim için düşünen, bizim adımıza düşünen, bü-
tün davranış biçimlerimizi bize öğreten, iyinin ve kötünün çerçeve-
sini çizen bu yapının temelleri ağırlıklı olarak Tanzimat’ta atılmış-
tır. Ad, nesney(e/i) işaret etmez; ona bağlıdır ve her bağlanma yeni 
bir nesne tanımıdır. Tecrübelerle bilinen daha kalıcıdır ama tüke-
time açık değildir. Yazmakla sözü çoğullayan Tanzimat yazarı, bir 
anlamda kendi yozlaşma korkusunu da en azından metin boyu-
tunda tecrübe etmiştir: “Ama Senai bu kusuru kendisinde bulur mu? 
Kusur hep Osmanlı lisanında Osmanlılıkta! Böyle barbar bir halkın 
gayr-ı muntazam lisanını mükemmelen tahsil kâbil olur mu ki zavallı 
çocuk tahsiline muktedir olabilsin?” (Bahtiyarlık, 522). İki ayrı yoz-
laşma (kahramanın ve dünyanın yozlaşması) aynı zamanda hem o 
karşı konulmaz çatışmayı yaratan oluşturucu karşıtlığı, hem de epik 
bir yapının mümkün olmasını sağlayan tatmin edici kolektif ortak-
lığı (Goldman, 2005: 19) doğurmuş, zihinsel boyutta parçalanmış 
değer kalıpları aynı oranda etki etmiştir. 

Dönem metinleri çevrimin iyiye, kötüye ve onların anlam yük-
lerinin temel elementlerini yeniden biçimlendirmeye dair bu türden 
ifadelerle doludur: “Ah, bu ne rezalet! Ne kadar ayıp! Müslümanlık 
adabı gitmiş. Babalar, analar, kardeşler buna nasıl tahammül ediyor? 
Hiç olmazsa bunu hükümet men etmeli değil mi?” demişti. Sabiha ile 
gelin hanım gülüştüler. Senin nen lazım? Kendi eğlencene bak, dediler” 
(Turfanda mı Yoksa Turfa mı, 105). Evrenin nesneleri biz dediğimiz 
yalnızlığa aittir; ama her birimizin olduğu şeyle asla kaynaşmazlar, 
tersine hep ‘ötekiler’dir; garip ve her zaman engelleyici, olumsuz, düş-
man bir öğe… Bu yüzden nesneyi kendimizin dışında yabancı bir 
şey olarak algılarız; çünkü bizi boğan, ezen (Gasset, 1999: 64), üze-
rimize baskı yapan bir dünya elementidir o. Salt kendi zevk parlak-
lığına koşan “şimdi bir andır” (Dauer, 1997: 84) diyebilen bireysel-
leşmiş öteki; bütün geçmiş “an”lar şimdiydi; bütün gelecek “an”lar 
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da şimdi olacak çıkarımını bir şimdi arzusuna döndürmek niyetin-
dedir. Artık fark edebilmiştir. “Şimdi” zamanın tümünü kucaklar, 
geçici “an”lardan sıkılıp, sıyrılıp “şimdilerin” fark edilmesi artık “an 
meselesidir”. Tarihsel bunalımın, öznel berraklığı bulandırması Tan-
zimat’la doruk noktaya ulaşmıştır.

“Bakış”ın Değişimi / Göz Hazzı

Varlığıyla huzur bulmuş, öteye/ilahi olana dair hiçbir kaygı taşıma-
dan yaşama şekillerini herkesin faydasına bir genel paylaşım üzerine 
kurmuş Osmanlı toplum yapısı; geçen yüz elli yılın eşiğinde epiğin, 
dünyayla kavgalı, mücadeleci kimliğinden çok başka bir yerlere gel-
miştir. İnsanlar, saltanatın ve onun yeryüzü hükümranlığının tek 
vekili kabul edilen padişahın tebaası olmakla can ve mal değerlerini 
emniyete alabilmişlerdir. Yüzyıllar boyu devam etmiş bu yapı, Os-
manlı’nın kurumlarıyla tam ve uyumlu bir şekilde devletleşme sü-
resince de devam etmiştir. “Savaş ekonomisi” ve onun doğal yansı-
ması diyebileceğimiz “gaza kültürü” (Mardin, 2004: 116) üzerinden 
geçer akçesini temin eden bu yapı aynı zamanda toplumun üretim/
tüketim dinamiklerinin de asli belirleyicisi konumundadır. Zaman 
içinde bozulan ekonomik veriler ister istemez dışa bağımlı, uyarıl-
mış satın alma eğilimlerini kışkırtmıştır. Uyarılmış satın alma eği-
limleri de aynı şekilde ve paralel bir dilimde inceleme boyunca irde-
lemeye çalıştığımız uyarılmış zaman eğilimlerini ortaya çıkarmıştır. 

İnsanlar için günlük ihtiyaçları belirleyici/karşılayıcı oranda üre-
tim yapabilmek, kısaca iaşeyi sağlayabilmek, dönemsel tavır için 
yeterli ve yetkin bir faaliyetti. Bunu da ekonomik anlamda lonca 
ve ahilik gibi dini çerçevesi olan, ayakları yeryüzünün iştihanı he-
nüz keşfetmemiş yapılarla yönlendirmekteydi. Osmanlı insanı, di-
nin emirleri ve sultanın buyrukları arasında kendince bir değerler 
dünyası kurmasına rağmen gayrimüslimler gibi “değer” kavramına 
dair netleşmiş bir faaliyet içinde değildi. Esnafın yerel kısmı; er-
kek egemenliğine dayanan, paylaşımcı, tevazu sahibi, tasavvufî öğ-
renme biçimlerini salt kâmil bir insan olma adına eyleyen olgun-
laşma yolundaki dünya dervişleriydi. Osmanlı coğrafyasında “ticaret” 
kavramı padişahın temsil ettiği cülus ve benzeri yapılarla veya daha 
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çok azınlıkların evreninde karşılığı olan bir ifadedir. Bundan dolayı 
hazza yatkın yapılanmalar Osmanlı’da; “dünyalık” hayatla derdi ol-
mayan, kefeni boynunda bir gönül topografyasının içkin yapısında 
fazla itibar görmemiş, anın hazzına dair düşünce biçimleri sapkın 
birer yapı olarak algılanmıştır.

Tüketimin tartışma arenası romanın bize geç gelişi de aşağı yukarı 
anlatılanlara paralel çizgi takip eder. Edebiyat metinlerinin özellikle 
de romanın çeviriden alıntıya ve oradan orijinal metinlere yansıyan 
gelişimi biraz geç olgunlaşmıştır. Tanpınar bunu “psikolojik tecessü-
sün” yokluğuna ve “aleni bir itiraf müessesesinin” olmayışına (Tanpı-
nar, 1988: 45) bağlasa da bunun yanında ruhsal durumlara ilgisizlik, 
insanoğlunun kuralları, din ve merkeziyetçi hükümdarın tanımladığı 
ve geleneksel bir yaşayış biçiminin koşullandırdığı ortak bir yaşama 
sistemine bağlı teokratik sistemin uygulandığı sosyal, zihinsel cen-
dere de bireysel bilinçlenmeyi (Dino, 2008: 67) sekteye uğratmış-
tır. Geç roman, geç bilinçlenmeyi tetiklemiş; dolayısıyla toplumsal 
olgunlaşma süreci daha uzun bir zamanda kendini gerçekleştirmeye 
çalışmıştır. Henüz kendi bireysel trajiğini yaşamak için inanç kırıl-
malarına ve modernitenin fikirsel hücumuna uğramamış bir toplu-
mun miti yenip romanın dünyasını çözülmeler/çözümler kavşağında 
inşa etmesi çok da kolay görünmemektedir. 

Romanların yarı imrenme yarı imtina tavrıyla gözlerimizin önüne 
konulan Avrupa ve yaşam kıstasları en tahrik edicileridir: “vakıa Av-
rupa’nın dahi eğlencesi çoktur ama ‘monoton’ daima bir siyâk üzeredir. 
Bir kere kış geceleri uzun olduğu zaman alafranga saat on ikiden yani 
gece yarasından evvel yatılmaz. Hele saat ikiye kadar oturulduğu olur 
ya! Yani demek isterim ki, biz tabiatın yalnız bir akşam letâfetinden 
müstefit oluruz.” (Felatun Bey ile Rakım Efendi, 90). Gözün dışa-
rıyı fark etmesi, yeni değer ve sevgi nesnelerinin yeniden tanzimini 
zorunlu kılmıştır. İç huzuru, nefis terbiyesini başat yaşama biçimi 
olarak imleyen Osmanlı insanının bireysel arınmadan, gözü tahkir/
taciz eden nesneler dünyasına geçişi ilk tahrik edicidir. Her kişi ön-
celikle “gördüğü ve işittiği şeylerin, gösterdiği ve konuştuğu şeylerin 
bir araya gelmesinden” (Ellul, 2004: 27) oluşan sistematik bir alışve-
rişin kavşağında yer alır. Ancak görmenin özlemi sözcüklerden önce 
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geldiği için bireyde bıraktığı geçici sarhoşluk hali de sözün etkinli-
ğine oranla daha güçlüdür. Asıl derdin “görmek değil, yalnız görün-
mek” (Araba Sevdası, 17) olduğu yeni düşünce, öncelikle “göz”ün 
her halinin ama daha çok mastar halinin yeniden keşfedilmesi gay-
retindedir. Çünkü görme “insanı dünyanın merkezi haline getirir; 
insanı kendisinden yola çıkarak her şeyin görülebileceği bir nok-
taya yerleştirir” (Ellul, 2004: 31) ve nesnelerin konumuna göre de-
ğil herkese göre farklı bir görüş mesafesi, açısı sağlayarak öncelikle 
eşyayı görünür kılar. Kısaca nesne temelde, özünde taşıdığı çevre-
sel bir yadsınma sorunu olmaktan çıkıp, sıcak ve sadık bir el altı 
sevecenliğine kavuşmaya doğru ilerler. Esinlenme döneminde algı-
larını ve nesneye yüklediklerini yeniden düzenleyen erken dönem 
tüketim toplumu, gözlerini de daha çok eşyanın normsal parlaklı-
ğında bilemiştir. “Atmaya hazır insanların ve atılmaya hazır eşyala-
rın” (Bilgin, 1991: 104) varlığı, önce eşyayı bir haz nesnesine çevir-
miş daha sonra ilkel biçimde de olsa tüketim toplumunun gösterge 
verilerini belirginleştirmiştir. Lale Devri’yle başlayan süreçte toplu-
mumuz daha önce anlamını, çevrenini ve etkisini tam olarak bi-
lemediği bu yeni zamansal terimle yüz yüze gelmiş, bırakılmıştır. 
Tüketimin ve onun hegemonyasının sarmalı, boş zamanı önce his-
settirip sonra oluşturmuş, sonrasında da kendi inancına sadık tüke-
tim seyyârelerini yapay ışığında demlenmeye davet etmiştir. Dönem 
bu anlamda “göz”ün ve gözün kışkırttığı onlarca maddenin istek-
ten tiryakiliğe geçiş sürecinde önemli bir durak/samadır. Şemsiye-
nin, mendilin, fesin, atlı arabanın yeni anlamlara açık yapısı kısa sü-
reli bir statü krizine yol açmıştır. Keşiftir; ama öncelikle tüketime, 
nesne bağımlılığına, meta fetişizmine dönüşen boş zamanların keş-
fidir. Tüketim dinamikleri, insanlara boş zamanların olabileceğini, 
onları nasıl değerlendirmesi gerektiğini fısıldayan motivasyon şarla-
tanlığını yapmaya zaten dünden hazırdır. 

“Sonu gelmez bir karanlıkta yaşayan” (Gasset, 1999: 135) kadı-
nın değişimi, çocukların, özellikle yetiştirilme noktalarında grileşen 
karakter özellikleri, kötülük mekânlarının da yardımıyla, toplum-
sal yapıyı “biz”cil kılmaktan “ben”cil olmaya doğru taşımıştır. Yeni 
aile modeline geçiş sürecinde her aile üyesi kendi kavramsal evrenini 
kendi kültür kodları içerisinde standartlaşmış bir değişim pratiğine 
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uğratmıştır. Zaten Türk tarihinde iki önemli değişiklikten bahsedi-
lir: Anadolu’nun Türkleşmesi ve Osmanlı’nın Batıcılaşması. Birinde 
kimliği değiştirmeden yurdu; diğerinde ise yurdu değiştirmeden kim-
liği değiştirme (Sezer, 1998: 120) girişimi söz konusudur. Anadolu 
medeniyeti tarihinin artçı sarsıntılarının yüzyıllardır devam etmesi 
adı geçen dönüşümlerin karışıklığa eğilimli etkisinin hala varlığını 
hissettirdiğinin en açık ispatıdır. Anlam yükünü bilemediğimiz “şey-
lerin arasına atılmış olma durumu, zamansallığımızın betimlenme-
sini kaygımızdaki şeylerin betimlenmesine bağımlı” (Riceour, 2007: 
124) kılan bir kötülük girdabına dönüşmüştür. Kaygının şeyleşme-
den mevcut düzeni etkisiz bir hale getirmesi en çok boş zaman sey-
yahlarının işine yaramıştır. Bu, yapıda olması arzulanan değişime 
meyilli; ancak istediği şartlar ve sınırlar içinde sınırlı bir dönüşüm-
dür: “Tahsil için her sene biz bu kadar gençleri Paris’e gönderiyoruz. 
Lakin hiçbiri istediğimiz surette avdet etmiyor. Terbiyesi, ahlâkı bo-
zularak, istifade olunur halleri kalmıyor. Öğrendikleri de süslü giyin-
mek, eğlenceleri için israfta bulunmak” (Turfanda mı Yoksa Turfa mı, 
225). Toplumun bazı bireyleri tek taraflı dönüşüm karşısındaki di-
renme arzusunu farklı eylemlere aktarmıştır. 

Aile içi temsil değerleri de yeni düzene ayak uydurmak, daha doğ-
rusu düzenini bozmak zorundadır. Ataerkil aile yapısının en önemli 
figürü olarak erkek -özellikle de İstanbul erkeği- döneminde tembel-
liği özümsemiş; hayatını sosyolojik, mekânsal rahatlık üzerine kur-
gulamıştır: “O vakit ise Çamlıca’nın en civcivli zamanı olmak cihe-
tiyle yollar, birbiri ardınca akıp gitmekte olan yaşmak kalabalığından 
köpükler içinde kalmış birer seyl-i hurûşanı andırmaya başladı. Bey-
ler de kalktılar hanımlara karıştılar.” (İntibah, 21). Erkekler, dışa-
rıya eğlenmek, hoşça vakit geçirmek, “kadınlara karışmak” için yeni 
haz merkezlerinin keşfine çıkma isteği ve ihtiyacıyla(!) sıklıkla uğ-
rar olmuştur. Hatta kadınlar da kendilerine verilmiş yarı aydınlık 
alanlarda kendi mahremiyetlerini kırma adına ve genellikle yabancı 
kadınların önderliğinde, aynı yolculuğun gönüllü seyyahları duru-
muna gelmişlerdir. Bu, sosyal dokunma duyusunu yasaksızca tatmak 
adına yapılan yan yana yaşamaktan, iç içe yaşamanın “haz”zına ge-
çiştir bir başka anlamıyla da. Mekânın kışkırttığı birey için boş za-
man aktivitelerinden daha rahatlatıcı kürler olamaz. Dönem artık 
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kır, eğlence, mesire tutkusunun perçinlendiği; hanende ve sazende-
lerin sayılarının arttığı; “at yarışları, pehlivan güreşleri, gavvaslık” 
gibi yarışmalarının yapıldığı, tam olmasa da gösterişin eşiğinde (os-
tentation threshold) kendini ısıtan figürlerin boy gösterdiği, çoklu 
eğlence kültürünün yaygınlaştığı zamanlardır. Yeni insanın “varlı-
ğının kendini aşması, kendini aşma sürecini belirleyen formlarda” 
gerçekleşmiştir (Tıllıch, 2004: 41). Haz, epikürizm, hırs, arzu, he-
donizm, prestij, seçkinlik, gözde olmak, sınıf atlamak, statü parlat-
mak, kışkırtıcılık, beden ve daha onlarca sayabileceğimiz kavram, 
ilk yapıcılar ve yıkıcılar olarak Tanzimat’la ortaya çıkmıştır. Tanzi-
mat, Batılı yaşamak isteyen azınlıklar için sosyal bir ortam ve güçlü 
bir silahken; Batı’nın temsil değerlerine meyilli Müslümanlar için de 
ciddi anlamda bir kişilik travmasıdır. Gerçi değişimin paralel kenar-
ları küçük farklılıklar da olsa aynı hassasiyeti taşımaktadır: “Kutnu 
perdeler ile bir Frenk yatagı, sedirin döşemesi ve perdeler kezalık ol bir 
eşyaye uygun, ortade bir yuvarlak sofra, üzerinde bir çıngırdak, lakin 
haylıca böyük deva çıngırdagüne yaklaşır.” (Akabi Hikayesi, 49). Eş-
yaya dair ironik duruş, ortama uymayan eğreti bir gösterişe dönüşe-
rek ruhun dayanak yerlerinin yıpratılmasına sebep olmuştur. 

Toplumda ekonomik, kültürel anlamda artık kahve ve bakkal-
lar Rum, moda Fransız, palto İngiliz, müzik İtalyan, hamalın Türk 
olduğu çok renkli ama kendi ülkesinde ayrık tonlar taşıyan yeni bir 
sosyal tabakalaşma söz konusudur. Kaygan zemin, kendisine eşlik 
eden Türk romanında böylece onlarca huzursuz, kararsız, ironik tiple 
temsil şansı bulmuştur: Bihruz (Araba Sevdası), Naim Efendi (Kira-
lık Konak), Ali Rıza Bey (Yaprak Dökümü), Neriman (Fatih-Har-
biye), Mümtaz (Huzur), Efruz Bey vb. Artık insanın insanla, insa-
nın mekân ve nesneyle olan yakınlığı sıralı dünyalıkların ardında 
gerçekleşmekte; kalbini eşyaya ve hazza kaptırmış yarım karakter-
ler, karanlığın dehlizine çarparak bireysel tecrübelerini pekiştirmek-
tedir. Trajedi arttıkça tecrübe de aynı oranda artmaktadır. Tanzi-
mat ailesi kabuk değiştirirken bir anda çıplak ve korumasız kalmış 
ve akli melekelerini kullan(a)madan uyan uymayan ne varsa almış-
tır. “Tanzimat ailesi tüketici, kültürel yönelimi Batı’ya doğru, aile 
içi ilişkileri daha gevşek; kısaca geleneksel ile modern dünya ara-
sında kimliğini arayan bir geçiş kurumudur.” (Meriç, 2000: 197). 
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Farklı bir ifadeyle durum/dönem bir “eşik”tir ve bütün eşikler gibi 
belirsizliklerle doludur. 

Ama ne gariptir ki hazır olmadığı halde bu coğrafya Tanzimatlı 
yıllarda Avrupai, 1980’li yıllardan sonra da baskın bir Amerikan kül-
tür kuşatmasına uğramıştır. İronik bir maskenin ayrıntılarını taşı-
yan yeni insan modeli, ilginç bir zamansal benzerlikle ortak davra-
nış özellikleri göstermektedir: “Bihruz Bey ilk hevesle beş altı ay kadar 
kaleme devam ederek daha Fransızca bir ibare okumaya iktidar hâ-
sıl etmeden ağızdan bellediği bir hayli elfâz ve terakip ile en alafranga 
genç beylerin tavır ve kıyafet ve hali taklitte hakka ki bir büyük eser-i 
istidât gösterdi.” (Araba Sevdası, 16). Ortalama, standart ve birbirin-
den farksız kopya hayatlar için boş zaman değerlerini üreten Batı ve 
onun temsili; Tanzimat toplumunda benzeşik, uyumlu bireyler ya-
ratmak adına eylemlerde bulunmuştur. Parlak bir uygarlığın nere-
deyse bütün yapıları, modernizm sıfatının öncüllüğünde ruhumuza 
sindirilmiştir. Oysa modernizmde hoşgörü yoktur; ortak yapıyı des-
tekleyen asimilasyon, evcilleştirme, dışlama, yok etme vardır. Yok 
ettiği geleneksel belleğin yerine kökeni tartışılır sanal bir düzen yer-
leştirmek niyeti vardır: “Tahsilin böyle Osmanlılığa mahsus olan su-
retini beğenemeyerek alafranga heveskârı olanlarsa kızlarına mutlaka 
Fransızca öğretmek arzusunda bulunarak bunun için dahi bazı kud-
retli olanlar daha çok küçükken hanelerine Frenk muallimler alırlar 
veyahut çocuğu biraz büyür büyümez rahibeler idaresi altında bulu-
nan Frenk mektebine verirlerdi” (Bahtiyarlık, 546). Gereklilik ve ge-
reksizlik birbirinin yakasını bırakmadan düşmanca bir işbirliği ya-
parak yeryüzü taşlarını yeni nesnelerle örmüş, örgütlemiştir. Sadece 
zaman değil meşguliyetler de değişmiştir: “Yalnız onu görse! Otur-
dukları makam-ı resmide bilâ-perva sütlaç, muhallebi yemek, şerbet, 
kahve, sigara içmek; bol bol esnemek; bazen ikişer ikişer kol kola ola-
rak dışarısındaki aralıkta gezmek… Meşguliyetleri hep bu yolda idi” 
(Turfanda mı Yoksa Turfa mı, 88). Şu kısacık alıntıda yer alan de-
ğişen günlük yaşam deneyimlerinin yemekten damak hazzına yöne-
limi ve “esneme”nin baygınlığında akın akın geceyi, dışarıyı keşfe 
çıkan insanlar adına açar bir metindir. Mutfak gereçlerinden, güzel-
lik malzemelerine, giyim kuşamdan, gazete ve dergilere kadar ken-
dinden geçenler, tam olarak ne istediğini bilemeden kendi zehirli 
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kozasını bilinçsizce örmüştür. Bir anlamda alınan “her malla bir-
likte kendimizin bir imajını satın aldığımız, artık malın büyüsünü 
üstümüzde taşıdığımız” (Paquet, 2010: 108) için olsa gerek eşyanın 
göstergeler dünyası ve cilası çok daha önemli bir hale gelmiştir. Re-
ferans kaynaklarını Batı ve onun metinsel dünyası üzerine kuran 
Osmanlı modernleşmesi, yaptığı tercümelerle kurgu ve realite ara-
sındaki farkı netleştirememiştir. 

Okuma daha önceden bilinen bir kod ve görece bir sistem öngö-
rürken dönemin bireyi, okuma alt yapısına dair öncül bilgileri ha-
zırlamadan metinlerdeki yaşama biçimlerini kopyalamak, tüketmek 
zorunda kalmış; kendi değerler dünyasını değersizle parlatma endişe-
sine girişmiştir. Herkes gibi tüketin dayatısı ile herkes gibi tüketim 
kavramı iç içe geçmiş bir şekilde sunulmuştur. Tüketim insanların 
“kim oldukları, kim olmak istedikleriyle ilgili duyarlılıklarını ve du-
yarlılıkların korunmasını sağlayan sadece ekonomik değil toplumsal 
ve kültürel bir olgu” (Bocock, 1997: 10) olarak boy aynasında arzı 
endam ederken söz konusu bütün yükleri de beraberinde getirmiş-
tir. Tüketimin yerelliği yok eden yapısı, beraberinde arayışları olan 
insanlara sahte bir kimlik, statü kazandırma niyetiyle birleşince er-
ken dönem toplumumuzda/edebiyatımızda sınırsız ve doyurulmaz 
tüketme alanlarını ortaya çıkarmıştır. Değişen kültür dinamikleri, 
“insanların sembolik temsil pratikleri yoluyla anlam inşa etmeye ça-
lıştıkları bir yaşam düzeni”ni (Tomlinson, 2004: 33) bütün olgun-
laşmamış yapısına, art niyetine rağmen kurmaya başlamıştır. Zama-
nın insan dramı, her ayrıntısıyla kendini ve kendiliğini unutturma 
oyunundandır. 

Yeni oluşum “keyfe göre”yle (ad libitum libidinis) yaşam kıstas-
larını, statü nesnelerini, görüntü imgelerini tez elden kurmak niye-
tindedir. Bu sadece vitrine meyleden değil, kendisini de bir vitrin 
ışıltısında kurmak isteyen işveli bir arzudur: “(İnsan) Temiz giyinmiş 
kuşanmış olur ve boğazına, parmağına, göğsüne biraz da mücevherat 
denilen ve kıymet-i mevzuaları her şeyden ziyade olduğu halde kıy-
met-i maddiye ve hakikiyeleri bir kömür parçası derecesine ancak va-
rabilen şeylerden takmış bulunursa, yalnız şu görünmesi kendisini size 
büyük adam olmak üzere telâkki ettirebilir.” (Hayret, 87). Gölge ve 
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hayal perdesinden, realiteye uzak olduğundan emin insanların ka-
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Tüketim Havarileri / Boş Zaman Figürlerine İlk Kurban: 
Snop…

Boş zamanı metinlerde ilk keşfedenler şüphesiz “mirasyedi” tipler-
dir. Alafrangalık libasının üzerlerine bol ve komik duracağını bile 
bile Batılı(!) yaşamaktan beri duramamışlardır. Tanzimat devri ro-
mancısı, toplumu eğitmeyi ve değiştirmeyi hedefleyen, bunun için 
de aksaklıklarını gördüğü aile kurumunu, inandığı değerler doğ-
rultusunda yeniden yapılandırarak, toplumda yeni dünyevi insan 
tipini yaygınlaştırmaya çalışan misyon sahibi bir aydındır (Ortaylı, 
2000: 64). İşte gerçek hayatın roman yansıması züppe, yeni insan 
tipinin prematüre doğumudur. Metinler bir kurgunun yazımından 
çok, kahramanın kırıldığı bir “yazın”ın macerasına dönüşmüştür. 
Kendilerini hem baba, hem yazar, hem sosyal hayat kuramcısı biçi-
minde gören “mürebb-i efkâr” (Parla, 2002: 19) için de yeni tip; pa-
rodik, ironik bir karakterdir: “Hele alâyiş-i azameti hususunda varını 
yoğunu verse ona yine az görünür. Çünkü bu kâbil insanlar parayı bir 
sâ’y, bir meşakkât mukabilinden kazanmamışlardır. Pederden intikal 
eden aherin safvet-i gafletinden bilistifade elde edilen servet ekseriyetle 
bu surette mahv ve harap olur” (Eski Mektuplar, 138). Doymak bil-
meyen bir “yaşantı” açlığına sahip kahramanlar, modern dünyayı 
anlamakta, anlatmakta ve yorumlamakta zorlanan edebiyatçı için 
tutarsız ama hoşgörülü bir olaya dönüşmüş ve “Bihruz” gibiler ori-
jinal bir istenç nesnesi, açar bir tip olarak metinlerin evreninde yer 
bulmuşlardır. İroni, tek biçimli anlatmadan çok okuru kendine ça-
ğıran, değerlerin altüst olduğu bir dönem için en uygun tarzdır. Tek 
başına ironi “hiçbir şey kurmaz; çünkü kurulması gereken onun ar-
dında” (Kierkeggard, 241: 2004) kalan kapalılığın renginde zaten 
vardır. Bugünden yarına eğer bir değişme yoksa insanların projeleri, 
arzuları ve özlemleri uzak ve dolayısıyla belirsiz bir gelecekte odakla-
şacaktır. Öte yandan, zaman bollaşacak ve bedava olacaktır (Bilgin, 
1991: 78). Gelecek kaygısı olmadan günü gününe yaşamak, yarının 
işleri yarının insanlarının sohbet konusudur; eğer orada olursam ben 
de meşgul olurum biçimindeki aylak önermeler nesne yansımasına 
biçimsel olarak bu tarz tiplerle bağlanmıştır: “Zevkimden, eğlencem-
den vazgeçmeyerek tarz-ı mâişetimi tebdil etmeyerek sefâhat girdapları 
içinde yuvarlanıyordum… Fakat çok geçmedi. Bu mâişeti, bu sefahati 
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eski debdebesi, tantanası ile idare, ikâme edecek servet elimden uçtu” 
(Eski Mektuplar, 188). Düzen ve kaos; ancak duyarsız, sürekli tat-
min(d/l)e nefes alabildiğini zanneden bir anlamadır. Yaşanılan ve 
yaşanılmaya çalışılan değişim süreci, insanları duyarsız bir kitleden 
çok kütleler haline sokmaktadır. 

Eylemler, itibar kaybetmeden yapılan bir “aylaklık etme” (otiurn 
curn dignate) değildir. “Tatmin praksisi”ni öncelemiş kahramanla-
rın yozlaşması, insanları anlamsız bir şekilde farkındalık bilinci ka-
zan(a)mamış bir kimlik arama ihtiyacına yöneltmekte ya da temelsiz 
“düzme/tatlısu frenk” tiplerini ortaya çıkarmaktadır: “Ah! Pederimin 
bu kadar emlâki Avrupa’da olsaydı da ben dahi Avrupa’da doğmuş 
bulunsaydım gerçekten bir marki veyahut kont olurdum. Türk doğ-
muş bulunduktan sonra velev ki zadegândan velev ki ağnıyâdan ol yine 
Türksün barbarsın vesselam” (Bahtiyarlık, 18). Uç örnekler ve abartı 
ironinin vazgeçilmezi olarak, benzer ifadelerle dönem metinlerinde 
sıklıkla yer almıştır. Hepimiz kendimize tahammül edebilmek için 
dünyanın bize saygı duyduğuna dair birtakım işaretler arar onlara 
bel bağlar, (Botton, 2008: 8) statü endişemizi böylece dindirmeye 
çalışırız. Statü endişesinin değişime ve nihayetinde başkalaşıma dö-
nüşmesi tehlikelidir. Başkalaşma kültürde olamaz; başkalaşan erir. 
Başkalaşan ve moda söylemlerin tekelinde serpilen alafranga insan 
tipi, reddiyelerle örülü yapay bir Frenk usulüne karşılık gelmektedir: 
“Mütekebbir ve mağrur Nusret. Gördünüz mü efendim? Avrupa terbi-
yesi görmüş olan bir delikanlı hiç o kaba Türk’e benzer mi, diye şimdi-
den kocasının terbiyesiyle, filanıyla iftihara başladı” (Bahtiyarlık, 558). 
İnsanların, eşyanın, davranış biçimlerinin, yemeklerin, eğlence tip-
lerinin alafrangalaşması; kısaca alaturka olmayan her şeyin sıkı bir 
pazarlığın gölgesinde el değiştirmesi, çifte düzensizliğin alaylı kah-
ramanlarına kısa, ironik bir yaşama alanı açma şansını tanımıştır. 

Modernleşme sapağında evrimini tamamlayamamış bir ara tür 
olarak en yüksek alaturkalıktan en yüksek alafrangalığa birdenbire 
sıçramış adamlar şık, züppe, didon, cicibey gibi sıfatlardan snop, 
dandy, bobstil, monşer, entel gibi onlarca adlandırmayla beraber 
ama hep aynı belirsiz, komik, ötekileşmiş biçimleriyle var olmaya 
çalışmışlardır. Gülümsemenin ciddiyeti metinsel iletiyi daha değerli/
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belirgin kılmıştır. Pikaresk romanın modern dünyayla dalga geçen 
kahramanlarından, Türk anlatı geleneğindeki Keloğlan’a kadar ben-
zer bütün kahramanlarda bir evren, değer kırılması vardır. Adı geçen 
metinler, gücün söndüğü; aklın ve kurnazlığın galip gelmeye başla-
dığı yeni zamanların habercisidir. Epiğin soylu kahramanının dün-
yayla kavgası bitmiş, sorularına cevap arayan ve niyetini yeryüzüne 
indiren fiziksel olarak zayıf ama zekâsı parlak kahramanların dö-
nemi başlamıştır. Parodik kahraman, değişen dünya algısında arada 
kalmışlığın tip adıdır. İroniden çok didaktik nitelik taşıması bun-
dandır. Yeni değerler, ölçü(t)ler bir medeniyet ve insanlık buhranının 
ağır gölgesinde kendisine parazit yerler açma gayretindedir: “Kaleme 
gitmediği günler saçlarını kestirmek, terziye esvap ısmarlamak, kundu-
racıya ölçü vermek gibi hiç eksik olmayan vesilelerle Beyoğlu’nda, ötede 
beride vakit geçirir, cumaları, pazarları da sabahleyin hocalarıyla ya-
rımşar saat ders müzakeresinden sonra hanesinden çıkar, akşamlara ka-
dar seyir yerlerinde dolaşır idi” (Araba Sevdası, 17). Mekânı, zamanı 
bir tüketim nesnesi olarak benimseyen, temel kaygısı dikkat çek-
mek, güç ve iktidar olan “snop”ların (sine nobilite-soylu olmayan) 
keskin dönüşler ve histerik korkularla örülü hayatlarını “alçak statü 
sahibi olmanın maddi cezası yoksulluksa, snopça bir dünyanın ce-
zası da önem simgelerine sahip olmak” (Botton, 2008: 34) düsturu-
nun kıskacında algılamak gerekir. Batı’nın aristokrasiden aklı önce-
leyen statü anlayışına geçişi uzun zaman almıştır. Aynı olgunlaşma 
süreci bizim toplumumuzda sağlıklı bir seyir yaşamadığı için de mi-
rasyedi, tembel, trajikomik, absürt, ironik kahramanlar ortaya çık-
mıştır. Züppe/dandy çok şey olmaya çalışan tedirgin benzeşimlerin, 
renkli maskelerin ürünüdür. Kişilik olgusu sahip olmak açısından 
tanımlanamaz hale geldiğinde, yabancılaşmış ben yaşantısı ve tabi 
olma durumu içsel bir boşlukta kalır. Marazi hâl, “katlanılmaz bir 
can sıkıntısından felç edici bir isteksizlik, künt ve depresif bir ruh 
halinde sahip olunabilecek nesneler ve uyarıcılara karşı hastalıklı bir 
bağımlılıkta veya dozu yükseltilmiş bir tüketicilikte (Funk, 2007: 
137) kendini belli eder. Yükselme(k), kendi kapsamında zor bir ey-
lemdir; alçalma ise insanın dünyasında baskıyı yok eden kafa ya-
pıcı sınırsız bir özgürlük alanı verir. Erken dönem Türk toplumun-
daki ve romanındaki benzer karakterler, daha çok aynı marazi ruhu 
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taşıyan, taklit eden, parasal göstergeleri tüketmekle statüsünü parlat-
maya çalışan “sırmalı esvâp” içindeki “oyuncu” tiplerdir.

Nesnelerin ortalandığı zamanda ve alanda yaşamaktan nesne 
ara(lık)larında ve nesneyle yaşamak; nesneye aslında hiç alışık ol-
madığı, hak etmediği adlar yüklemektir. “Cicibey”in bencil kişi-
liği, özdeşleştirilen eşyayla ve idealleştirilmiş yaşama biçimleriyle 
beslenir. Ben merkezli bir kopya eylemi olduğu için dıştaki her şe-
yin dışlandığı, “yaban” bellekte karşılığı olmayan, kültür dinamik-
lerini harekete geçiremeyen bir yapı oluşur: “Netice-i kelâm Frenk-
likten başka hiçbir şeyi beğenmez bir adam olmuştu. Hatta cihanda 
kendisinden başka hiç kimseyi beğenmediği halde kendisinde dahi be-
ğenmediği yalnız bir şey olup o da Osmanlı doğmuş bulunmasından 
ibaretti” (Bahtiyarlık, 522). Jön Türk romanında Nurullah, Henüz 
17 Yaşında’da Ahmet, Karnaval’da Resmi, Paris’te Bir Türk’te Na-
suh, Acayib-i Alem’de Hicabi gibi roman tiplemeleri ve bu tipleme-
lerin duayenleri olan Felatun Bey ve Bihruz aşağı yukarı aynı ka-
rakter özelliklerini taşır. Çoğu kez karşılarına Rakım Efendi, Naim 
Efendi, Mansur Bey gibi alaturka ya da yeni Osmanlı tipleri çıkar-
tılarak hem entrik yapı gerilir hem de modernleşmenin çift taraflı 
değer endazesi ortaya konulur. Özellikle de Araba Sevdası’nın Bih-
ruz’u, genel anlamda Türk modernleşmesinin ironik atasıdır. Reca-
izâde Mahmut Ekrem’in kahramanı, “yazarının yaşadığı sonlu/sınırlı 
ufuktan” (Ricoeur, 2007: 39) çıkarak; yazarın metni yazarken söyle-
diği/düşlediği şeyden daha fazlasını ifade eder duruma gelmiştir. Sı-
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çevresel nesneleri kendileştirerek istediği şekillerde adlandırmışlardır: 
“Bu küçük mahlûk-ı muzdarip genç, mukbil, âli, bahtiyar olan beyin 
oyuncağıdır. Bazı günler oyuncağını mısr-ı kâdim kıyafetine sokar, ba-
şını çiçeklerle donatır, bir odaya kor, odanın denize nazır cihetindeki 
penceresini açarak… Dilber’in resmini yapardı” (Sergüzeşt, 46). He-
nüz boş zaman bir değerlendirme (rekreasyon) boyutunda değildir; 
uzak, ilkel ve ilksel anlamıyla edilgenlik, atıl olma gibi olumsuzla-
yıcı anlamlar evreniyle vardır.

Hayatlarını öyle görünmek, hatta öyleymiş gibi görünmek üze-
rine kurmaları snop kahramanlarımızı, kendi çıkmazlarına itmiş-
tir. Davranışları, giyim kuşamları, eğlenceleri, konuşmalarıyla tü-
ke(n/t)meye adanmış kutsal imaj yunaklarıdır. Evrenlerini sadece 
kendi “bedensel nitelikleriyle donattıkları, öznellikleriyle inşa ettik-
leri için kendilerine ait bir dünyayla yürürler” (Castorıadıs, 1998: 69) 
ve hayal perdesinde gölge yapılar inşa ederler: “Mirasyedi beyefendinin 
kendi sefahatinden başka hiçbir masrafı olmadığı halde her ay eline ge-
çen yüz elli lira kadar bir para o sefahate kifâyet etmezdi” (Araba Sev-
dası, 18). Dünya sahnesinde sadece figüratif bir yapıyla var olmaya 
çalışan kahraman, geleneksel belliğin silinmişliğini taklit yaşama bi-
çimleri ve doyumsuz hayal tatları zemininde dindirmeye çalışmak-
tadır. Bu, tipin sıradanlığından kahramanın etkinliğine muzaffer 
bir “kahraman” edasıyla geçiştir. Çünkü kahraman modernleşme-
nin esas öznesidir. Ama aynı zamanda modernizm; kahramanların 
yıkımı, yerine “tek tipleştirilmiş”, kurgulanmış yaşama biçimlerinin 
yerleştirilmesi eylemidir. “Modernizmin çağında epiğin soylu kahra-
manı öngörülmemiştir; bu tip için kullanım alanı yoktur” (Okucu, 
2007: 81). Yeni insan, değerler dünyasını, moral yapılanmasını bö-
lük pörçük de olsa kurmak zorundadır. Aslında kahramanın yaptığı 
bir yanılma pratiğidir. Benin becerilerinin pratiğiyle yaşamak gibi 
bir kaygısı da yoktur; daha çok “yaratmadığı ürünleri ve onlara iliş-
kin becerilerini algılamakta, bu ürünleri kullanarak kendini gerçek-
lik” (Funk, 2007: 133) olarak her defasında yeniden kurup, kurgu-
layıp yeniden yaşamaktadır. Siyah redingot, parlak çizmeler, donuk 
fakat anlamsız bakışlar benzer yaşamların lirik biçimsel tecrübele-
ridir. Kahraman, nesneler aracılığıyla, aslında var olmayan bir ger-
çekliği; düşünme, hissetme ve eylemlerindeki bozulmayla nefesini 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM1 8 2

çevresel nesneleri kendileştirerek istediği şekillerde adlandırmışlardır: 
“Bu küçük mahlûk-ı muzdarip genç, mukbil, âli, bahtiyar olan beyin 
oyuncağıdır. Bazı günler oyuncağını mısr-ı kâdim kıyafetine sokar, ba-
şını çiçeklerle donatır, bir odaya kor, odanın denize nazır cihetindeki 
penceresini açarak… Dilber’in resmini yapardı” (Sergüzeşt, 46). He-
nüz boş zaman bir değerlendirme (rekreasyon) boyutunda değildir; 
uzak, ilkel ve ilksel anlamıyla edilgenlik, atıl olma gibi olumsuzla-
yıcı anlamlar evreniyle vardır.

Hayatlarını öyle görünmek, hatta öyleymiş gibi görünmek üze-
rine kurmaları snop kahramanlarımızı, kendi çıkmazlarına itmiş-
tir. Davranışları, giyim kuşamları, eğlenceleri, konuşmalarıyla tü-
ke(n/t)meye adanmış kutsal imaj yunaklarıdır. Evrenlerini sadece 
kendi “bedensel nitelikleriyle donattıkları, öznellikleriyle inşa ettik-
leri için kendilerine ait bir dünyayla yürürler” (Castorıadıs, 1998: 69) 
ve hayal perdesinde gölge yapılar inşa ederler: “Mirasyedi beyefendinin 
kendi sefahatinden başka hiçbir masrafı olmadığı halde her ay eline ge-
çen yüz elli lira kadar bir para o sefahate kifâyet etmezdi” (Araba Sev-
dası, 18). Dünya sahnesinde sadece figüratif bir yapıyla var olmaya 
çalışan kahraman, geleneksel belliğin silinmişliğini taklit yaşama bi-
çimleri ve doyumsuz hayal tatları zemininde dindirmeye çalışmak-
tadır. Bu, tipin sıradanlığından kahramanın etkinliğine muzaffer 
bir “kahraman” edasıyla geçiştir. Çünkü kahraman modernleşme-
nin esas öznesidir. Ama aynı zamanda modernizm; kahramanların 
yıkımı, yerine “tek tipleştirilmiş”, kurgulanmış yaşama biçimlerinin 
yerleştirilmesi eylemidir. “Modernizmin çağında epiğin soylu kahra-
manı öngörülmemiştir; bu tip için kullanım alanı yoktur” (Okucu, 
2007: 81). Yeni insan, değerler dünyasını, moral yapılanmasını bö-
lük pörçük de olsa kurmak zorundadır. Aslında kahramanın yaptığı 
bir yanılma pratiğidir. Benin becerilerinin pratiğiyle yaşamak gibi 
bir kaygısı da yoktur; daha çok “yaratmadığı ürünleri ve onlara iliş-
kin becerilerini algılamakta, bu ürünleri kullanarak kendini gerçek-
lik” (Funk, 2007: 133) olarak her defasında yeniden kurup, kurgu-
layıp yeniden yaşamaktadır. Siyah redingot, parlak çizmeler, donuk 
fakat anlamsız bakışlar benzer yaşamların lirik biçimsel tecrübele-
ridir. Kahraman, nesneler aracılığıyla, aslında var olmayan bir ger-
çekliği; düşünme, hissetme ve eylemlerindeki bozulmayla nefesini 

NESNE, GÖZ, TÜKETİM, SNOP… 1 8 3

tutmaya, kendi sanal gerçekliğinde yaşamaya çalışır. Piyasanın bu-
yurgan tıkıştırma çağrılarına kulak açan mirasyedi tip, bir anlamda 
“farklılığın kültünü temsil eder. Narkisos’un tersine, kendi yansıma-
sına kapılmış bir âşık değil” (Melchior, 2007: 160), giydirilmiş eşya 
ve statüye hayranlık duyan saf bir madde uçbeyidir. Animist, özdeş-
leştiği nesnelerle yeryüzünün sağladıklarını tüketmek için doğmuş 
olanlar (truqes consumere nati), kendilerini adlandıramadıkları bir 
dünyanın eğreti kalıplarında bulmuştur: “AP” kısaltması… Evvel-
kisi Ahmet Felatun Bey’in isminin ilk harfi ve ikinci Felatun lügâzı-
nın Fransızcası olan Platon kelimesinin birinci harfidir” (Felatun Bey 
ile Rakım Efendi, 7). Metinlerdeki kahramanların eylemlerinde dik-
kat çeken önemli bir nokta da kahramanların yükselmeye dair bü-
tün isteklerine rağmen statülerinin ısrarlı bir düşüş içinde olmasıdır. 
Tatlısu Frenkliğinin bir başka boyutu da dönem için alımlanan, ta-
şınan bütün anlam yüklerinin referanslarının genelde Fransızca ol-
masıdır. Belirgin bir biçimde “yararlı bir maksada hizmet etmeyen 
dil, kullanıcıya prestij kazandıran yararsız bir lükse” (Mestrovic, 
1999: 144) ve öteki yönelimli bir insan olarak da toplumsal beceri-
ler toplamının hayallerine dönüşmektedir: “Senai, burnunu yere sü-
rercesine bir reverans yaparak “Bonsuvar Rizet” deyince Rizet cevaben 
“Bonsuvar prens” demesin mi? Senai bu tavsiften epeyce mahcup oldu” 
(Bahtiyarlık, 16). Recaizâde Mahmut Ekrem, Araba Sevdası’nda 
Bihruz’u iltifatlarının Fransızca, küfürlerinin Türkçe olmasından, 
yanlış anlamalar ve yanlış yapılanmalara kadar tam bir dil soytarısı 
olarak karşımıza çıkarırken, kendi yazdıklarının ve başucu kitapla-
rının çoğunun da Fransızca olmasını ne gariptir ki hiç yadırgamaz. 

Tüketimde edilgenlik mutsuzluğa davetiye çıkarır. Bu yüzden 
fazla tüketmek ve bu yolla mutluluk üretmek bireye adeta bir yurt-
taşlık ödevi olarak benimsetilen gösterge, sembol, sınıfsal ve statüsel 
konumların (Baudrillard, 1997: 98) sahte sonsuzluğunu bitirmekle 
eşdeğer kabul edilmektedir. Sürerliği olan tüketim, üretimle destek-
lenemeyince, mevcudun bitmesi, sadık gönüllülüğü yok eder: “Bih-
ruz Bey de servetini yemekle bitmez zannederdi. Binaenaleyh uluorta 
giriştiği istihlakâta nakitten başlandı. Onlar bitince İstanbul tarafın-
daki en az irat getiren dükkânlar birer birer def olundu” (Araba Sev-
dası, 19). Tüketmekle kısmi dünya sarhoşluğunu keşfe çıkan dönem 
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tipleri, hazcılığın yeni bir boyutunu fark etmiştir. Snop, evrende var 
olan üç tür olgu/gerçeklikten “maddi gerçekliğin, ruhsal gerçekliğin, 
bilinçdışı arzunun ve onun en gerçek anlatımı olan düşlem gerçekli-
ği”nin (Laplance, 2002: 27) farkına varmıştır. Bütün tercihler, dur-
duğunda boşluklar bırakan ısrarlı bir belirsizliktir sadece. 

SONUÇ

Osmanlı, son dönemlerinde insan ve dünyaya dair onlarca kırılmayı 
aynı zamanda yaşamak bahtsızlığında kalmıştır. Devlet, mevcut ge-
leneksel biçimini tersyüz ederken rasyonalizm, pozitivizm, amprizim 
gibi inanç eksiltme provalarını sosyal, ekonomik ve askeri çöküşlerin 
gölgesinde takip etmiştir. Bunun yanı sıra dinsel öğeleri etkisizleşti-
rip otoritenin ailedeki varlığını, “baba”yı dışlayan sosyal yapı, ken-
dince bir fikir yalnızlığının uçurumuna kendilerini bırakıvermişler-
dir. Maddeyi el yordamıyla bulmaya çalışan melezleştirilmiş âmâlar, 
her şeyi bir deneme yanılma pratiğinin yakıcı, yıkıcı tecrübe seans-
larıyla düzenlemek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Tecrübelerin ve mecburiyetlerin dönem metinlerinden takip edil-
mesi; romanın kurmaca yapısına, ironik söylemine rağmen en sağ-
lıklı durum gibi durmaktadır. Kabullenme, fark etme ve imrenme, 
Tanzimat dönemi sosyal dönüşümünün sabit paydasıdır. Görmenin, 
sözden önceliğini fark etme yolunda erginleşen insan, önce birim-
leşip sonrasında da bireyselleşmiştir. Bu aslında her şeyiyle bu coğ-
rafyanın alışık olmadığı yeni bir insan bedeninin ve psikolojisinin 
inşasıdır. Fiziksel ve ruhsal neredeyse bütün değer algılarının, dışa 
dairliğinin yeniden yorumlanışıdır. Reddedilme, gündelik rutinin 
korkunç tekrarlarından biri haline geldiği yalnızlık, epizodik bir ta-
lihsizlikten çıkıp standart durumuna düştüğü için ya da dönemin 
bireyi böyle sandığı için her şey zamanın üretkenliğinde tutulmuş-
tur. Kendini ve istediklerini bilmez bir halde etrafa çarpa çarpa keşfe 
niyetlenmiş yeryüzü havarileri, kısa sürede Osmanlı’nın kalbinde, İs-
tanbul’da, belirsiz bir değer alternatifi kurmuştur. Belirsizlik, “mo-
dernliğin ana ıstırap kaynağı ve modern endişelerin en kaygı veri-
cisidir… Modernliğin atık maddesidir.” (Bauman, 2003: 27). Ona 
pek de hazır olmayan bir topluma birden onlarca değer biçiminin 
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boca edilmesi, kötü niyetli mürebbiyelerin elinde kişilik ve kültür 
bölünmesine uğramış sabiler gibi geleneksel yapıyı da direnme ar-
zusunu da parçalamıştır. Eşikte kalmışlığını zamanın hazza dönü-
şen, birbirlerini besleyen, tetikleyen anlık pratikleriyle geciktiren bi-
rey; olmayan, belirsiz bir gelecektense şu anı değerlendirme gayretine 
girişmiştir. Yan yana yaşamaktan iç içe yaşamaya geçmek, kalaba-
lıklara karışıp kendilik evrenlerini tensel arzunun ritminde yeniden 
“değer”lendirme gayretindendir. Mahremiyetler ülkesinden sosyal 
dokunmaya yasaksız geçiş, sosyal ritimlerin hassas paratonerleri gö-
rünümündeki dönem romanında en ince ayrıntısına kadar kayde-
dilmiştir. Efruz Bey’in, Naim Efendi’nin, Ali Rıza Bey’in ve daha 
sonrakilerin Batılılaşma mağduriyeti zannedilenin çok ötesindedir. 
Ahmet Mithat Efendi’nin, Namık Kemal’in, R. Mahmut Ekrem’in, 
N. Nazım’ın metinleri, değişim ve dönüşümün metne nesne, tüke-
tim ve arada kalmışlığın ifadeleriyle doludur. 

Batı medeniyeti ve kültürü arasındaki ayrımın başta fark edi-
lemeyişi erken dönem Türk romanına ve toplumuna hazırlıksız bir 
cilalı nesne dönemi yaşatmıştır. Temel neden sosyal, ekonomik ve 
askeri boyutta yaşanan çöküntülerdir. Her ürünle kendimizde ek-
sikliğini hissettiğimiz bir imajı satın alıyor olmamız; sürekli eksik 
olan yeni medeniyet göstergelerinin altında sürerliği olan bir sahip-
lenme sancısına yol açmıştır. Kaynaklarını doğrudan Batılı referans-
lar üzerinden pazarlayan dönem romanı, okumanın daha önceden 
edinilmiş bir kodlama mantığının tecrübesiyle oluştuğu fikrini at-
lamış; tercümeler ve (ç)alıntı metinleri özümsemeden kendi yaşama 
biçimlerine adapte etmiştir. Romanların belki uyarma amaçlı satır-
ları gerçeği ve kurmacayı karıştıran birey için hayatın farklı boyut-
larına doğrudan kaynaklık etmiştir. Özellikle henüz medya ve rek-
lamın emekleme aşamasında olduğu Tanzimat, gazete ve romanların 
kurgulandığı yazılı bir yaşam denemesidir. Direkt vitrinle, parayla, 
nesneyle karşı karşıya gelmek; onlara dair öncelik tecrübeleri taşı-
mayanların dünyasında bir değerler hiyerarşisi bulanıklığına neden 
olmuştur. Herkes gibi tüketi(n/m) buyruğu, maddenin şehvetini 
keşfetmiş bireyler için artık fikirsel ve işlevsel bir dayatıdır. Zaman 
aralanınca boş zamanın figürleri oraya akın etmiş insanı, mekânı, ge-
ceyi, hazzı ve benzeri pek çok olguyu harcanmaya hazır bir pratiğin 
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emrine amade kılmıştır. Ani medeniyet çöküşünün romanlarda fe-
tişleşen maddeden, monden kadına, yeni yaşama kılavuzlarından, 
ayna düşkünlüğüne ve duman sarhoşluğuna kadar farklı etkileri ol-
muştur. Tercihlerin, fakir bir zamanda doğrudan lüksün yaldızla-
rına yenik düşmesi, sadece aristokrat yapıyı değil, kadınları, miras-
yedileri de akışında eritmesine neden olmuştur. 

Bütün dikkatlere rağmen yüzyıl arayla bu toplumun yaşadığı ciddi 
değer kırılmaları, değişim ve dönüşümün en acı boyutunu teşkil et-
mektedir. Edebiyat bu kırılmaları tek tek not etmiştir. Adı konmamış 
bir ara türün, zamanın ve medeniyetin bu coğrafyada yaşayabilmesi, 
arafta olmanın tarafsız pratiklerini kabullenmemizle alakalıdır. Bir 
yanımız bizde kalırken bir yanımız hala hicrete meyyâldir.
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muştur. Tercihlerin, fakir bir zamanda doğrudan lüksün yaldızla-
rına yenik düşmesi, sadece aristokrat yapıyı değil, kadınları, miras-
yedileri de akışında eritmesine neden olmuştur. 

Bütün dikkatlere rağmen yüzyıl arayla bu toplumun yaşadığı ciddi 
değer kırılmaları, değişim ve dönüşümün en acı boyutunu teşkil et-
mektedir. Edebiyat bu kırılmaları tek tek not etmiştir. Adı konmamış 
bir ara türün, zamanın ve medeniyetin bu coğrafyada yaşayabilmesi, 
arafta olmanın tarafsız pratiklerini kabullenmemizle alakalıdır. Bir 
yanımız bizde kalırken bir yanımız hala hicrete meyyâldir.
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KÜLTÜRDEN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE 
DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE 

SANAT vE HAKİKAT İLİŞKİSİ

Dr. Feyza Şule GÜNGÖR1*

Özet
Bu çalışma, kültürden kültür endüstrisine dönüşüm sürecinde yüksek 
sanat ve hakikat ilişkisinin felsefi açıdan değerlendirilmesini içermekte-
dir. Sanat ve hakikat ilişkisi, esasen bir arayış serüvenini serimleyen bir 
ilişkidir. “Hakikat, savaştaki ilk zayiattır” deyimi, kültür endüstrisinin 
haklı çıkardığı bir deyim olma yolundadır. Çünkü bu dönüşümle kül-
türün kurucu öğelerinden biri olan sanat, hakikat arayışının, bireysel 
değerlerin sığınağı olmaktan uzaklaşmış ve insanların oyalanmalarını, 
zihinsel uzaklaşmalarını sağlayan bir endüstri öğesi haline gelmiştir. Salt 
eğlenceye indirgenen bu endüstri ürünleri, sanatın bireylerin çağın ruh-
sal kargaşasına direnmesini sağlayan koruyuculuk vasfını ortadan kal-
dırmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmayla bir kültürün sanat külliya-
tının değerini ortaya koymak ve hakikat arayışının canlı tutulmasının 
yüksek sanat için önemini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Endüstrisi, Sanat, Haki-
kat, Değişim.

Giriş

Teslimiyet mi, Temsiliyet mi?

Sanat ve hakikat ilişkisi esasen bir arayış serüvenini serimleyen bir 
ilişkidir. Bu tebliğin amacı, arayışın kendisinin de kaybolduğu bir 

* Dr. Milli Eğitim Bakanlığı, feyza_sule@hotmail.com
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dönemde, kültürün kültür endüstrisine dönüşümünde sanat ve ha-
kikat ilişkisini değerlendirmektir. “Hakikat, savaştaki ilk zayiattır” 
deyimi, bu endüstrinin haklı çıkardığı bir deyim olma yolundadır; 
çünkü bu dönüşümle, bir anlamda kültürün vitrini olan sanat, ha-
kikat arayışının, bireysel değerlerin sığınağı olmaktan uzaklaşmış ve 
insanların oyalanmalarını, zihinlerini boşaltmalarını sağlayan bir en-
düstri öğesi haline gelmiştir. 

Kültür endüstrisinin yüksek sanata etkilerine geçmeden önce, 
sempozyumun ana teması olan “toplum ve değişim” üzerine birkaç 
değerlendirmede bulunmak istiyoruz. Değişim ve dönüşüm konusu, 
bugün özellikle sosyal bilimlerde sıkça karşılaşılan bir çalışma alanı 
olarak kendini göstermektedir. “Din ve Değişim”, “Siyaset ve Deği-
şim”, “Ahlak ve Değişim”, “Aile ve Değişim”, “Eğitim ve Değişim” 
ana teması altında hem ulusal hem de uluslararası birçok çalışmanın 
yapıldığını görüyoruz. Bu konunun bugün bu kadar sık işlenmesi, 
esasen daha büyük bir resme ve o resmin getirdiği bir tedirginliğe 
işaret etmektedir. Tedirginliği tetikleyen esas büyük soru şudur: Bu-
gün dünyada hemen her alanda değişimlerin, dönüşümlerin olduğu 
bir gerçektir. Bütün bu değişimlerin, dönüşümlerin ötesinde değiş-
memesini arzu ettiğimiz mirasa ne olacak? Bu mirasa ister düşün-
sel, ister kültürel, isterse dini miras diyelim, değişim sorgulamasının 
altında bu mirasın geleceği konusundaki büyük tedirginlik yatmak-
tadır. Değişim olgusuna sırt çevirmeden, değişimin gerisinde kal-
madan, korunmak istenenleri bugüne taşımanın imkânı konuşula-
rak aşılabilecek bir tedirginliktir bu.

Değişim kavramı ve olgusuna bakış açımız esasen safi bir pers-
pektif değildir, bu kavramın belki de yüzyıllar süren bir yönlen-
dirme, yöneltme unsuruna sahip olduğu inkâr edilemez. Değişme 
kavramı, her zaman yenilenmeyi, canlılığı, dinamizmi içinde barın-
dıran bir kavram olarak düşünülse de farklı bir perspektiften bakıl-
dığında kültürel çoraklığa, yozluğa da neden olabilmektedir. Deği-
şim olgusunun dünyanın bütün kültürlerini aynı biçimde etkilemesi 
söz konusuymuş gibi, kültürel farklılıklar arasında ayrım yapmadan 
kullanılması, sistematik bir hatadan öte, manası ve amacı olan bir 
genellemedir. Bir millet için değişim ilerleme olurken, diğeri için 
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çözülme olabilir. Bizim de bu tebliğin ileriki bölümlerinde değin-
mek zorunda olduğumuz “postmodern durumlar veya konumlar” 
Kıta Avrupası için kültürün doğal seyrine göre normal bir evre ola-
rak değerlendirilebilirken, bizim kültürümüz veya herhangi bir başka 
kültür için, aradaki evrelerin yok sayılmasıyla oluşacak bir boşluk ve 
kaos evresi olarak yaşanabilir.

Kültürün kurucu öğelerinden biri olarak kabul edilen sanat ko-
nusundaki değişim hareketlerinde ise çok daha hassas dengelerin 
gözetilmesi gerekmektedir. Bir sanat alanının zenginliği, güçlü ve 
köklü bir külliyata sahip olmasıyla ölçülür. Bir külliyat oluşturmak 
ise eskiyi ötelemeden, bir kenara atmadan yeninin getirdiği canlı-
lığı, heyecanı bu mirasa eklemlemek suretiyle mümkün olacaktır. 
Bir kültürün sanat anlayışının zenginliği, bunun ne kadar ve hangi 
yoğunlukta geriye götürülebilir olmasıyla bağlantılıdır. Külliyat, her 
halkanın bir diğerine bağlandığı ve onun sayesinde var olduğu bir 
zinciri anımsatır. Kültür ve sanatın tüm alanlarında, bireylerin ya-
ratıcı gücü kolektif belleklerine bağlıdır. Bu bellek, sanatçının ruh 
dünyası, beslendiği felsefe, fikri temellerinin dayandığı edebi ve kül-
türel gelenekleriyle ne kadar ilişkiliyse o derecede güçlüdür. Bir kül-
türü ayakta tutan, onu haysiyetli kılan öncelikle özgünlüğüdür; baş-
kasının kabul ve iradesine tabi olmamasıdır. Cemil Meriç, edebiyat 
ve sanattaki bu değişimleri Penelop’un örgüsüne benzetir; bir yan-
dan örülen diğer yandan sökülürse üzerine bir şey inşa edilebilecek 
bir alan kalmayacaktır.1

Değişim olgusu, sağlam bir zemin ve rota gerektirir. Bir kültürde 
değişim, kültürün ihtiyaçlarından, zorunluluktan kaynaklanıyorsa, 
belirli alanlarda tıkanmalar var ve değişim de bunların önünü aç-
mak için elzemse zaten bu ilerleme olur ve içinde olduğu geleneğe 
canlılık getirir; yenilenerek, güçlenerek devamını sağlar. Ancak bir 
zemine ayak basmadan, belirli bir yön olmadan, her esen rüzgârla 
beraber gitmek, değişimin şahsiyetinin olmamasına götürür. Cemil 
Meriç, bu değişimler için harita ve pusulanın elzemliğini şu sözlerle 
ifade eder: “Haritasız, denize açılınır mı? Ama harita tehlikeli bir 

1 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yay., İstanbul, 2002, s.87
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yolculukta tek kılavuz olamaz. Pusulaya da ihtiyaç var. Pusula: Şuur. 
Tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuuru.”2

 Değişim, teslimiyet olarak telakki edildiği sürece, “değişmek” 
başka bir şeye benzemeye çalışmak olacaktır. Başka bir medeniyete, 
değerleri, ölçütleri çok başka olan bir medeniyete benzemeye çalış-
mak, ne kendin olarak kalmak ne de benzemeye çalışılan olmak 
demektir. Ünlü romancı Miller, Yunanistan’a giderken vapurda biri 
Yunan biri Türk iki gençle tanışır. Yunanlı öğrenciyi çok beğenir, 
onun şahsında tüm Yunanlılara karşı bir sevgi duyduğunu söyler. 
Türk öğrenci için söylediklerini ise kendi sözleriyle aktaralım: “Hiç 
hoşlanmadım ondan, en kötü taraflarıyla Amerikan kafası. Hayat 
yokmuş Türkiye’de. Ne zaman olacak, diye sordum. Ne zaman biz 
de Amerika gibi, Almanya gibi olursak, dedi. Hayatı hayat yapan, 
madde idi, makine idi, ona göre.”3 Cemil Meriç bu genci, sürgüne 
gider gibi yurduna dönen bahtsız bir delikanlı diye tavsif eder, Ne 
Avrupalı, ne Asyalı, ne Fransız, ne Türk; kopmuş ve bağlanama-
mış bir delikanlı… Başkasına benzemeye çalışma, aradaki farklılık-
ları törpülemek suretiyle başkasının hayatını sahiplenme konusunda 
Tanpınar’ın aşağıdaki satırlarını olduğu gibi aktarmak istiyoruz: “...
Biz şimdi bir aksülamel devrinde yaşıyoruz. Kendimizi sevmiyoruz. 
Kafamız bir yığın mukayeselerle dolu; Dede’yi Wagner olmadığı 
için, Yunus’u Verlaine, Baki’yi Goethe ve Gide yapamadığımız için 
beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız Asya’nın o kadar zenginliği içinde, 
dünyanın en iyi giyinmiş milleti olduğumuz halde çırılçıplak yaşı-
yoruz. Coğrafya, kültür, her şey bizden yeni bir terkib bekliyor; biz 
misyonlarımızın farkında değiliz. Başka milletlerin tecrübesini ya-
şamaya çalışıyoruz.”4 

Bu bağlamda, “değişme” olgusu gelişigüzel kullanılamayacak ka-
dar girift bir olgudur. Bu sempozyumun amacının da değişim süre-
cinin doğasını analiz ederek yönetilebilir ya da yönlendirilebilir olup 
olmadığını tartışmak ve korunmak istenen miras konusunda yeni 
fikirler geliştirmek olduğunu düşünüyorum. Değişim olgusuna dair 
bu kısa değerlendirmeden sonra, bir anlamda kültürün vitrini olan 

2 Meriç, a.g.e., s. 93
3 Henry Miller, The Colosus of Maroussi, New Directions, New York 1958, s.8-9 
4 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergah Yay., İstanbul, 2011, s.270
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sanat ve onun hakikatle ilişkisini ve aradaki bağın çağımızda neden 
kopmaya yüz tuttuğunu felsefi bir bağlamda tartışmaya geçebiliriz. 

Kültür Endüstrisinde Kaybolan Bir Arayış Olarak Hakikat

“Değişim” kavramı için hayatın tüm alanlarında yenilenmeyi, dina-
mizmi, canlılığı çağrıştıran olumlu bir imaj oluşturulduğunu önceki 
bölümde ifade etmiştik. Bu imaj büyük ölçüde kültür endüstrisi ha-
line gelen güçler tarafından kurgulanmakta ve karşı olmak bir yana, 
biraz olsun mesafeli dursanız bile çağın gerisinde kalmakla suçlan-
maktasınızdır. Çünkü post-modern çağın düşünsel ve yaşamsal at-
mosferinin temel karakteristikleri belirsizlik, değişkenlik ve yenilen-
medir. Bu atmosferi biz bugün kültür endüstrisine dönüşen kültür 
ürünleriyle karşı karşıya kalarak daha yakından hissedebiliyoruz. 

Kültürel değişim konusunda “sanat”ı öne çıkarmamızın ve deği-
şimi sanat üzerinden değerlendirmeye çalışmamızın sebebi, değişi-
min ancak bir ilişkiler bütünü şeklinde anlaşılabilmesi nedeniyledir. 
Realitenin tek bir yanı üzerinde durup fetişleştirerek diğer yanlarını 
dışlayan ya da daha az önemli gören, soruna bütüncül yaklaşmayan 
toplum teorileri, değişimi kavramakta yetersiz olacaktır.5 Kültürel de-
ğişim alanlarından biri olarak kendini gösteren sanat, göreceli ola-
rak durağan ve yavaş değişen ama etkisini daha derin hissettiren bir 
alandır. Daha derindir çünkü kitlelere ulaşması daha kolaydır. İn-
sanların davranış kalıpları ve duyguları üzerinde yönlendirici etkiye 
sahiptir; bu etkisi nedeniyle de kitleler üzerindeki denetim ve hâki-
miyet, bu tür ürünlerin geniş bir yelpazede sunulumu ile yapılmak-
tadır. 6 Holywood filmleri ve ülkemizdeki türevleri ile gerçeklerin 
çarpıtıldığını, duygusal öğelerin kullanılarak insanların iyi-kötü, doğ-
ru-yanlış algısının belirlenmiş, dikte edilen belli amaçlarca sınırlan-
dırılmış bir havzaya yönlendirildiğini ve şekillendirildiğini izlemek-
teyiz. Bunlar salt eğlence aracı olarak kalmamakta; hayat tarzlarını, 
ahlaki değerleri, temel kaygıları zaman zaman telafisi mümkün ol-
mayan bir şekilde değiştirmektedir. 

5 Martin Jay, Diyalektik İmgelem, Belge Yay., İstanbul, 2005, s.88
6 Phill Slater, Frankfurt Okulu, Kabalcı Yay, İstanbul, 1998, s.232
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 “Kültür Endüstrisi” de bu havzanın niteliğini ortaya koyan çok 
isabetli bir terimdir. Bu terimin önemi, hem popüler kültür anla-
mına gelebilecek ifadelerin yetersizliği ve sınırlılığını ifade etmek, 
hem de kültürle antitezi olan endüstriyi bir araya getirmek ve bir al-
datmacayı vurgulamak için kullanılmasıdır. Kültür endüstrisi, kitle 
kültürü (mass culture) ya da popüler kültürden farklıdır; çünkü iki 
terim de bu tarz bir kültür anlayışının kitlelerin gereksinimi ve be-
ğenisinden doğan bir kültür olarak algılanmasına neden olmakta-
dır.7 Aksine, kültürün oluşmasında kitlelerin katkısı sanıldığından 
ve bu terimlerin ifade etmeye çalıştığından çok daha azdır. Kül-
tür endüstrisi ilk kez Aydınlanma’nın Diyalektiği’nde kullanılmış 
olup, terimi ilk kez kullanan Adorno, bir araya gelmesi teorik ola-
rak mümkün olmayan “kültür” ve “endüstri”nin bir araya gelmeye 
ve binyıllardır ayrı duran yüksek ve düşük sanat alanları aynı “pi-
yasada” değerlendirilmeye zorlandığı için bu kavramı özellikle kul-
landıklarına dikkat çeker.8 

Kültür endüstrisinin hakikat arayışlarına üvey evlat muamelesi 
yapıp, sanat eserlerinin içinin boşaltıldığına bu çağın bireyleri olarak 
tanığız. Ancak burada açıklanması gereken konu şudur: Sanat eser-
lerinde hakikatten bahsederken kastedilen nedir? Bu soru derinleş-
tirilmeden, bu büyük sektörün bu arayıştan neden özellikle kaçın-
dığını anlamak mümkün olmayacaktır. Hakikat elbette bir tanım 
içine yerleştirilerek sınırlandırılmaya müsait bir kavram değildir; an-
cak kaçınılan şeyleri tahlil ederek onun bazı tezahürlerini yakalaya-
biliriz: Dünyanın ve benim ondaki varlığımın bir manası olduğuna 
inanmam, yapıp ettiğim her şeyin bu manaya beni yaklaştıracağının 
veya ondan uzaklaştıracağının bilincinde olmam, varoluşun kendi-
sinden neşet ettiği, her türlü değişen şeyin üstünde bir değişmezliğe 
inanmam, yaşamımı düzenleyen bir üst ideaya ve bu ideaya göre şe-
killenen değerler alemini önemsemem, Varlığa ve varlığıma dair bir 
soruya sahip olmam, insanı mutlak hakikatin bir tezahürü olarak 
görmem ve insanlığa bu manada bir değer yüklemem… Sanat bu 

7 Theodor W. Adorno, The Culture Industry, Selected essays on mass culture, Edited by J. 
M. Bernstein, Routledge, 1991, s. 98

8 Adorno, a.g.e., s. 98-99
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temel meseleleri insanlara aktarmanın, onları düşünsel bir gevşeklik-
ten uzaklaştırıp zihinlerini açmalarının en estetik yoludur. Bu temel 
meselelerle ilgilenmeyen bir sanat ürününün sadece zihinleri oyalayıp 
yatıştırma işlevini üstleneceği açıktır. Sanat; insana, varlığa, yokluğa, 
değişmeze dair her türlü sorgulama için değilse ne içindir? Platon-
vari bir söylemle ifade edecek olursak, yüksek sanat, ideaya ulaşa-
bilmek için öncelikle gölgeler dünyasına bakmak zorunda olan göz 
gibi değerlendirilmelidir. 

Hakikat arayışı boşa çıkabilir, yanlışlanabilir ancak yine de bu 
çabaların özgünlüğü, taklit edilemezliği açısından bir anlam ve de-
ğeri vardır. Eseriyle kendi sorusuna yanıt arayan sanatçının bunu 
dile getirme şekli bu nedenle özgündür, aynı soru da olsa korkula-
rımı, tedirginliğimi, sevincimi, kararsızlıklarımı içeren cevap şekli-
min başkasınınkiyle birebir aynı olması mümkün değildir. Ancak 
kültür endüstrisi ürünleri bu manada bir özgünlükten uzaktır; onun 
temel özelliği standartlaştırmadır; ortada cevaplanması gereken bir 
soru olmadığı için belirli konular üzerinde, şeklen farklı olsa da or-
tak karaktere sahip ürünler ortaya konur. Gündeme yeni diye sürü-
len ve övülen çoğu ürün esasen bir aynılığı gizlemektedir.9 Önemli 
bir sanat dalı olan sinema üzerinden konuşursak, en fazla rağbet gö-
ren temalar bellidir; aşk, şiddet, cinsellik. Bunlar ve bunların türev-
leri temalar üzerine söz birliği edilmiş gibi benzer metinleri, benzer 
kurguları içeren ürünler piyasaya sürülür. Başından beri her filmin 
nasıl biteceği, izleyicinin nerede duygulanıp nerede kızacağı belli-
dir. Belirli bir formül bir kez tuttuğunda endüstri bunu tekrar tek-
rar kullanır; herkes için uygun bir şeyler öngörülür ve kendi tipi için 
üretilmiş seri üretim kategorilerinden birini seçmeye teşvik edilir. 
Ünlü yönetmen Tarkovski buna “Güzele ve maneviyata artık ihti-
yaç duymayan insanlar filmlerden tıpkı Coca Cola şişeleri gibi ya-
rarlanmaktadırlar” diyerek dikkat çeker.10 

9 Leo Lowenthal, Critical Theory and Frankfurt Theorist, Lectures—Correspondence—
Conversations, Transaction Publishers, New Jersey, 1989, s.51

10 Andrey Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman, Çev.: Füsun Ant, Agora, İstanbul, 2008, s.162
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Ülkemizde de seri üretim kategorileri hemen hemen aynı düzlemde 
gider; bir dönem komedi filmleri, bir dönem aile dramları, bir dönem 
yarışmalar revaçtadır. Bu hangisinin diğerinin yerine geçtiği önemli 
olmayan bir döngüdür çünkü amaç ve sonuç aynıdır: bireyin oyalan-
ması, vakit geçirmesi, eğlenmesi, daha geniş bir bağlamda ise “kafasını 
boşaltması.” İşte bu noktada yüksek sanat denilen şeyle aradaki ba-
riz fark açığa çıkmaktadır; yüksek sanat kafanı boşaltmanı değil onu 
işletmeni teşvik eder; güzeli, doğruyu, anlamı, hakikati araman için 
oyalanman değil derinleşmen, yoğunlaşman gerekir. Endüstri ise iz-
leyicinin yoğunlaşmasına müsaade etmez çünkü üretime yeniden de-
vam etmesi için izleyicinin “kafasını boşaltması” gerekmektedir. Sa-
nat yapıtına dalması için hem vakit yoktur, hem de edilginleştirmeyi 
sağlayan toplumsal bir maya işlevi gördüğü için aksine izin verilmez. 
Yüksek sanatta izleyiciden beklenen, eserin içine girmesidir, kaybol-
masıdır, eserin kendi sorularının filizlenmesine yol açması, bir kıvıl-
cım oluşturmasıdır; endüstri ürünlerinde ise kitle, sanat yapıtını kendi 
içine indirir.11 Endüstri, eğlence kültürünü gerçek kültür ürünlerinin 
yerine ikame ederek bir eğlence işletmesi olarak iş görür. Sanatı ken-
disi için “mukaddes bir görev” olarak gören Victor Hugo ya da film-
lerini “Tanrı’ya bir dua” olarak gören Tarkovski ya da “Kelam, bütü-
nüyle haysiyettir” diyen Cemil Meriç gibi sanatçı ve kültür adamlarının 
yüksek sanat anlayışından, eğlence işletmesine dönen sanat ürünleri, 
kültür endüstrisinin enkazıdır.

 Endüstrinin “eğlence” anlayışının, Aristoteles’in sanatın işlevi olarak 
gördüğü arınma (katharsis) olarak değerlendirilebileceği yönünde tartış-
malar bulunmaktadır. İleri sürülen bu tezin aksine katharsis (arınma), 
sanat vasıtasıyla zihnin berraklaşması ve sarsılması, hakikati aramaya 
uygun hale gelmesi demektir. Salt eğlence ise insanlara yapay hazlar su-
narak, onları hakikat arayışından uzaklaştırır. Bireye günlük yaşamın 
ağır sorumluluğundan az bir çaba ile uzaklaşma, oyalanma, rahatlama 
ve zihinsel uzaklaşma sağlar. Cemil Meriç bu tür bir sanat ve edebiyat 
anlayışı için “şiirden şuuru kovan ve nesri bir saralı tümceler tımarha-
nesine çeviren bu yeni, ne bir cüceler edebiyatı ne bir mikro-edebiyat” 

11 Walter Benjamin, Pasajlar, Çev.: Ahmet Cemal, Yky, İstanbul, 1993, s.93
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11 Walter Benjamin, Pasajlar, Çev.: Ahmet Cemal, Yky, İstanbul, 1993, s.93
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diyerek hayıflanır.12 Buradaki “tümceler tımarhanesi” ibaresini özellikle 
önemli buluyorum, çünkü bugün, en ufak bir özgünlüğe veya kimliğe 
sahip olmayan, ne dediği, niye dediği belirsiz, başka bir bağlamda deli 
saçması mırıltılar olarak göreceğiniz şiirler, romanlar, filmler yeni trend 
olarak sunulabilmektedir. Bu eleştiriler dile getirildiğinde ise çağın an-
layışının bunu gerektirdiği, eskimiş, modası geçmiş tarzların bir rağ-
bet görmediği savunması yapılmaktadır. Bir fikir adamına veya sanat-
çıya “meselen nedir” gibi bir soru sormak, artık modası geçmiş bir tavır 
olarak algılanmaktadır; mesele meselesizlik haline gelmiştir. Endüstriye 
dönüşen bir sanat için ise bu tavır gereklidir; bağlantılar, yüklenen an-
lamlar, içerik ve şeklin oluşturduğu harmoni gibi unsurlar, çağın sanat 
anlayışında yersiz ve demode olacaktır. Buna “kıssadan hisse” diye ta-
bir ettiğimiz derslerin olduğu hikâyelerin bu çağ edebiyatı için banal 
kabul edilmesini, Doğu edebiyatının karakteristik özelliği diye küçüm-
senmesini örnek verebiliriz. Modern insanın kıssadan hisse çıkarmaya 
ihtiyacı ve zamanı yoktur; bir sanat eseri vasıtasıyla geçmiş, şimdi ve 
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lara ziyadesiyle önem verir; bu bağlantılar birini bir geleneğe, kültüre, 
şahsiyete, değerler sistemine bağlayan sağlam iplerdir.13 Sadece meta ola-
rak tüketilmek istenmeyen her türlü sanatın amacı, insanı, hayatın ve 
insanın varoluş sebebine dair sorularla karşı karşıya getirmektir. Meta 
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kadar derme çatma olsa da anlamlı bir bağlam oluşturan şemalara bile 
tehlikeli gözüyle bakılır, insan eğlence vasıtasıyla gösterildiği yerde bile 
acıyı unutmaya sevk edilir. 

Mirası Yeniden Yapılandırmak

Kültür endüstrisinin yüksek sanat eserlerini, nasıl hepimizin kullan 
at mantığıyla tükettiğimiz nesnelere dönüştürdüğüne dair bu tespit-
lerden sonra, böyle bir kültür anlayışı içinde yüksek sanatın yeri ne 

12 Cemil Meriç, a.g.e., s.89
13 Tarkovski, a.g.e., s. 197 
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olacaktır, sorusunu sorabiliriz. İlk bölümde değişmenin bir kültür 
için ilerleme olurken diğeri için çözülme olabileceğini ifade etmiş-
tik. “Ne olsa gider” yaşam felsefesinin hâkim olduğu bir kültürde, 
sanatın endüstriye dönüşmesi büyük bir kayıp olarak değerlendiril-
meyebilir. Ama kültürel ve sanatsal külliyatı irfan ve hikmet arayışı 
bağlamında oluşturulmuş bir kültür için, bu dönüşüm, mirasın talan 
edilmesi olacaktır. Böyle bir külliyatın tozlu raflarda kalmamasını, 
sadece nostalji olarak hatırlanmamasını isteyen bireyler olarak bi-
zim bu endüstriyle bir hesaplaşma deneyimine girmemiz zorunludur. 

Yüksek sanat, bir terkibdir, basit bir devşirmecilikle doğuyla ba-
tıyı birleştirmeye çalışan bir terkib değil; özgün, yaratıcı, eleştirel, 
çözümleyici, sorun çözücü, geniş perspektifli, sentezci, uzlaştırıcı ve 
sistematik bir terkib. Böyle bir terkib ise geleneğin mirasını gelece-
ğin payandaları olarak gören bir “şimdi” ile mümkündür. Devam-
lılık ve değişmeyi bu eksen üzerinde yorumlarsak, değişme, kültü-
rün kendi mirası üzerine yeni yapılar kurarak gerçekleşiyorsa, bu 
ilerleme ve gelişme olur. Mirası değerlendirmek, onun üzerine bir 
şeyler inşa etmek aynı hikâyeyi tekrar tekrar anlatmak değil, temel 
referansları dikkate alarak yeni vizyonlar oluşturmak, yeni kurgu-
lar inşa etmektir. 

 Gelenek içinde kalarak, geleneğe yaslanarak yeni bir şeyler 
üretme, olduğu gibi kabul edip olumlamaktan ya da reddedip olum-
suzlamaktan çok daha zor ve dinamik bir süreci gerektirir. Klasik 
metinlerin bir tavsiye gibi okunması, üzerinde söz söylenemeyecek 
şekilde kutsallaştırılması, mirasın zamanla erimesine, onunla ne ya-
pacağımızı bilemediğimiz bir “emanet”e dönüştürülmesine neden 
olacaktır.14 Aktif bir mirasçıya düşen ise, geleneği yeni kültür ve sa-
nat öğelerinin inşasına hangi perspektiften bakılırsa bakılsın hemen 
dağılmayacak şekilde yerleştirmek, yedirmek olacaktır. Referans alı-
nan temel değerler, inançlar, felsefeler ışığında yeni çalışmalar üret-
mek, yeni eserler ortaya koymak, yeni sorular sormak bugünün sa-
natçısının aktif mirasçı olmasıyla mümkündür.

14 Recep Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yay., İstanbul, 2010, 
s.85-86
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14 Recep Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yay., İstanbul, 2010, 
s.85-86
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Kıta felsefesinde çığır açan ve yapı söküm stratejisi sosyal bilim-
lerin hemen tüm alanlarına uygulanan Derrida’nın miras mesele-
sine yaklaşımı, bu geçmiş ve gelecek gerilimini azaltacak bir yakla-
şım olarak okunabilir: “Benim Platon’u, Aristoteles’i ve diğerlerini 
okumaya çalışma biçimim bu mirası bir tavsiye, tekrar, koruma bi-
çiminde değildir. Onların düşünme biçimindeki çalışan ya da çalış-
mayan unsurları ortaya çıkarmaya çalışan bir uğraşıdır. Onların ya-
pıtlarındaki gerilimleri, çelişkileri, heterojenlikleri ortaya çıkarmaya 
çalışan.”15 Burada vurgulandığı gibi kültürel mirası sadece tavsiye, 
tekrar ve koruma edimleriyle ilişkili görmek mirasa yapılacak en bü-
yük haksızlıktır.

Bir mirasın varisleri olarak, hem geleneğin korunması, hem de 
dinamik bir şekilde devamlılığının sağlanması için büyük bir çaba 
göstermek gerekmektedir. Miras bir görevdir. Mirasa karşı görev, ol-
duğu gibi bırakmak değil onu yeniden sürekli oluşturmak ve yeni-
den olumlamaktır. Bir mirasçı sadece kabul eden biri değildir, seçen 
ve devamlılığı sağlamak için sorumluluk alan, çabalayan biridir. Bu 
nedenle onun devraldığı mirası olduğu gibi kabulleneceğini ve ge-
lenekle irtibatının basit bir olumlama ya da reddetme olabileceğini 
söylemek çok zordur. Bir mirasçı basit bir devşirmecilikten öte, tı-
kanma yaşayan, kapalı, şimdiye bir şey üretemeyen düşünce sistem-
lerinin açıklarını yakalamak suretiyle tıkanmayı açmaya çalışmalı, 
yeni olanaklar için, yeni arayışlar için çabalamalıdır. Bir sanatçının 
ait olduğu kültürün külliyatına girebilmesi için, kendi yaşadığı çağa 
ne söylediği, çağını değiştirip dönüştürebilmek için düşünsel bir çaba 
gösterip göstermediği önemlidir. Her sanatçı çağının vicdanıdır; sa-
natın hangi alanında faaliyet gösterirse göstersin, bu vicdani sorum-
luluğu göz önünde bulundurmalıdır.

SONUÇ
Değişim, sadece ekonomi, politika, bilimsel ve teknolojik gelişme-
lerle açıklanamayacak kadar girift bir olgudur; böyle girift bir olgu 
karşısında elbette tek yönlü çözüm önerileri veya değerlendirmeler 

15 Jacques Derrida, “A Villanova Roundtable”, Deconstruction in a Nutshell, New York, For-
dham Univ. Press, 1997, s.9
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yetersiz kalacaktır. Biz bu tebliğle konunun sadece bir boyutuna, sa-
nattan endüstriye dönüşümde irfan ve hikmet arayışının neden kay-
bolmaya yüz tuttuğuna değindik. Hakikat talebi ve hakikat reddi 
soyut bir sıkıntı değil bilakis gerçek hayatta -siyasette, sanatta, din-
sel alanda- karşılığı olan, düşünsel faaliyetlerimizin yönelimini be-
lirleyen bir tutumdur. “Hakikat nedir” sorusunun cevabı sanat açı-
sından arayıştır; hakikat sorusunun rafa kaldırılmamasını gerektiren 
bir arayışa dâhil olmaktır. Bu arayışta sanata düşen görev ise daha 
yüce ve üstün bir bilgi ve hayat anlayışının taşıyıcısı olan sanat eser-
lerinin yapılması ve bu eserleri hakkıyla alımlayabilecek bireylerin 
varlığını sürdürmesiyle mümkün hale gelebilecektir. 

 Yaşam, ölüm, varlık, yokluk, anlam gibi temel sorular konu-
sunda estetik bir yolla soru ve cevap arama işlevi olan sanat eser-
lerinin yerine, sanatı dilsiz bırakmaya çalışan endüstri ürünlerinin 
geçişi, bu arayışın kaybolmasına yol açmaktadır. Sanatçı, çağının 
vicdanıdır; bu başkasına devredemeyeceği büyük bir sorumluluğu 
beraberinde getirir. Bu sorumluluk gereği çağ neyi getiriyorsa de-
ğil, referans dünyası neyi gerektiriyorsa onu yapmalıdır. Sanat bir 
üst-dildir. Gündelik faydaların peşinden değil, daha büyük manala-
rın, manevi deneyimlerin peşinde olan bu dil, gerçeğe bir nehir ya-
tağı açarak insanlığı kafaca yükseltmeye katkı sağlayacaktır. Bu el-
bette tek boyutlu bir konu değildir; karşıda da o sanatı onaylayan, 
dikkate alan sanatın alımlayıcısı bulunmak zorundadır. Bugün genç-
lerin kendi kültürlerinin eşsiz eserlerini tanımaları, onları referans 
kaynağı olarak görmeleri konusunda çalışmalar yapıldığını biliyo-
ruz; bu çabalar kısa vadede sonuç alınamasa bile anlamlıdır çünkü 
bu bir süreçtir, elinize verilen bir reçeteyle hemen çaresi bulunabile-
cek bir hastalık değildir. İnsanoğlunun manevi ihtiyaçları ve umutla-
rını dile getiren bir sanatın, ahlaki eğitimdeki rolü son derece önem-
lidir. Sanat ürünleri, romanlar, hikâyeler, şiirler, kıssalar, sinemalar, 
resimler, müzikler bir kültürün sevince de acıya da, varlığa da yok-
luğa da dayanmasını mümkün kılan, zarif kılan öğelerdir. İnsanlara 
umut aşılayan, hakikat arayışını teşvik eden sanat anlayışının oluş-
turulması, korunması, yenilenmesi konusundaki her türlü çaba ola-
naklı ve aynı zamanda zorunludur.
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“Güneş, her gün yenidir.” 
(Herakleitos, 2005: 6. Fragman)

Değişim sorunu tarih boyunca insan doğasını ve zihnini zorunlu 
olarak meşgul eden varlık, yaşam, değer ve ölüm kadar öncelikli 
temel sorunlardan biri olmuştur. İnsan başta kendisi olmak üzere 
toplumu, doğayı ve varlığı ya değişimi yadsıyarak ya da onu yücel-
terek anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmıştır. Bu yüzden insan 
tarih boyunca değişim karşısında tutarlı ve objektif bir tavır takı-
namamıştır, onunla sürekli kavgalı olmuştur. Değişime karşı ya zi-
hinsel sert bir direnç göstermiştir, ya isyankar olmuştur, ya da onu 
sorgulamadan tamamıyla benimseyip içselleştirmiştir. Değişim na-
sıl görülüp algılanırsa algılansın o, hiç şüphesiz varlığın ve yaşamın 
olmazsa olmaz yönlerinden biridir. Zaten var olmak demek, bir de-
ğişim içinde bulunmak, önceki pozisyondan yeni bir pozisyona, 
var olmaya geçmek demektir. Evrenin tümünü değil yalnızca gene-
tik mühendisliğini veya çip teknolojisini gözlemlediğimizde sürekli 
değişen, gitgide hem büyüyen hem de küçülen bir dünyada yaşıyo-
ruz. Gerçekten psikolojik halimiz dâhil hiç durmadan değişiyoruz 
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(Bergson: 1991: 2). Dünyada organik olsun inorganik olsun hiçbir 
şey aynı değildir, her şey olumlu veya olumsuz, ileriye veya geriye 
olsun bir değişim ve gelişim içerisindedir. Her türlü varlığın deği-
şimle ilgisi vardır. Hiçbir şey, varlık alanına çıktığı andan itibaren 
değişimin yasasının dışında değildir, her şey onun hükümdarlığı al-
tında doğruluk, anlam ve değer kazanır. Başta insan olmak üzere 
tüm canlıların ve toplumların doğup yaşayıp ölmeleri, gece gündü-
zün ve mevsimlerin birbirlerini takip etmeleri, akşamki yıldızın sa-
bahki yıldızla aynı olmaması, diğer kozmolojik, kültürel, ahlaki, si-
yasal ve dini olaylar hep değişimin hükümdarlığı altında gerçekleşir. 
Fakat bu hükümdarlık gelişigüzel, ilkesiz veya yasasız değildir. Ne 
zaman ve nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin her değişim, değişimin ya-
sasına tabii olarak meydana gelir. Buna rağmen insanlık tarihinin 
her döneminde olduğu gibi günümüzde de hâlâ değişimin yasası ya 
görünmezlikten geliniyor ya da bilerek unutuluyor. Oysa değişim 
Güneş’in Doğu’dan doğup Batı’dan batması ya da yaşam ve ölü-
mün varlığı kadar apaçık bir hakikattir. Değişim, yaşamda ve var-
lıkta apaçık bir hakikat ise o zaman onun doğası nedir ve o nasıl 
algılanmalıdır? Değişimin kendisi tözsel bir durum mudur veya tö-
zün niteliklerinden kaynaklanan bir durum mudur, yoksa varlığın/
doğanın görünüşlerinden ibaret bir yanılsama mıdır? Ayrıca deği-
şim varsa, o bir durumdan başka bir duruma geçmek midir ya da 
bozulma mıdır, yoksa yenilenmek mi veya zihinsel ve kültürel bir 
üretim midir? Değişim üzerine sorulan bu ve benzeri soruların ce-
vaplarını hemen vermek gerçekten güçtür. Çünkü her soruya veri-
lebilecek cevaplar yalnızca felsefî bir sorgulamayı değil, uzun uzun 
disiplinlerarası araştırmayı ve incelemeyi de gerekli kılmaktadır. As-
lında disiplinlerarası yapılabilecek hiçbir araştırma ve inceleme bu 
sorulara hemen tümel, evrensel cevaplar veremez. Çünkü bütün bir 
evren ve yaşam sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Mut-
lak olan tek şey yalnızca değişimin kendisidir. Değişimin felsefi bir 
boyutu olduğu kadar psikolojik, sosyolojik, iktisadi, hukuki, dini, 
kozmolojik, hatta fiziksel, kimyasal, biyolojik bir boyutu da vardır. 
Bu çalışmayı ilgilendiren değişimin felsefi boyutudur. Biz bu yazı-
mızda yukarıdaki soruların ve bunlar ekseninde sorulabilecek diğer 
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soruların cevaplarını felsefi bir zeminde özellikle Herakleitos ve He-
gel’den hareketle araştırıp vermeye çalışacağız.

1. Felsefi Bir Sorun Olarak Değişim

Değişimin varlığı felsefede ve bilimde genelde bir gerçeklik olarak 
görülmesine rağmen, onun nasıl algılanacağı ve okunacağı temel bir 
problemdir. Bu problem hem akıl, insan, toplum ve doğanın imarına 
ve inşasına hem de gündelik hayata doğrudan yansımaktadır. Deği-
şim her yönüyle hayatın merkezindedir, ona karşı hangi araçlarla na-
sıl direnilirse direnilsin değişimin sistemi her zaman yürürlüktedir. 
Değişim; olmuş bitmiş bir şey değil bir süreçtir, karşıtlığı içinde ba-
rındırarak varlık alanına çıkar. Zorunlu, kaçınılmaz ve sürekli olan 
değişim bazen yavaş olmasına karşın çoğu zaman fark edilemeyecek 
bir hızda gerçekleşir. Değişimin her alanda baş döndüren bir hızda 
olması hem onun ne olduğunu hem de yaşam ve varlıkta olup bi-
teni anlamayı ve anlamlandırmayı güçleştirmektedir. Hatta zihnin 
özden önce biçime saplanıp kalmasına neden olmaktadır. Bu da de-
ğişim kavramına bağlı olarak ortaya çıkan bireysel değişim, kültü-
rel değişim, toplumsal değişim, siyasal değişim, ekonomik değişim, 
teknolojik değişim, dini değişim ve fiziksel değişim gibi deyimlerin 
yanlış algılanmasına ve yorumlanmasına yol açmaktadır. Her alan-
daki değişimi doğru okumanın yolu öncelikle değişim kavramıyla 
neyin ifade edildiğini ve onun ne olduğunu bilmekten geçmektedir. 
O zaman değişim nedir? Değişimin kaynağı nedir? Değişimin amacı 
nedir? Değişimin koşulları nelerdir? Değişim neyden hareketle na-
sıl tanımlanmalıdır? Değişim özden hareketle mi, yoksa biçimden 
hareketle mi tanımlanmalıdır? Değişim biçimden hareketle tanım-
landığı zaman ontolojik eksenli epistemolojik, kültürel, sosyal ve si-
yasal problemler ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı değişim özden 
hareketle tanımlanmalıdır. Bu duruma rağmen modern bilim ve on-
dan beslenen popüler kültür değişimi biçimden, yani fiziksel, top-
lumsal ve kültürel yapıda meydana gelen farklılaşmalardan, örneğin 
herhangi bir canlının ya da doğanın yaşadığı değişimlerden, dönü-
şümlerden, teknolojik ürünlerden hareketle örneklendirip tanımla-
maktadır. Bu açıdan yapılan bir tanıma göre değişim, bir bütünün 
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öğelerinde, öğelerin birbirleriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve 
nitelikçe gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasıdır (Türk Dil Kurumu, 
1998: 540–541). Böyle bir tanım doğru olsa bile yalnızca fiziksel ve 
sosyal fenomenlerden, yani nesnelerin görünüşünden hareketle ya-
pıldığından eksik bir tanımdır, değişimin doğasını tam olarak vere-
memektedir. Değişimin ne olduğunu anlayabilmek için ona fiziksel 
ve sosyal fenomenlerden hareketle değil felsefi bir nosyonla bakmak 
ve çözümlemek gerekir. Çünkü değişim temelde ontolojik-epistemo-
lojik bir problemdir. Fiziksel veya sosyal fenomenler ile onların sü-
reçleri değişimin kendisi değil yalnızca görünüşleridir. Değişimi bi-
çimden hareketle anlamaya çalışmak, moderniteden, araçsal akıldan 
ve ampirik ile pragmatik yöntemden kaynaklanmaktadır. Moderni-
tede olduğu gibi değişimi fiziksel veya toplumsal çevreye bakarak 
anlamaya çalışmak kişinin biçime saplanıp kalmasına neden olmak-
tadır. Biçim, varlığın dolayısıyla değişimin kendisi değil görünüşü-
dür. Biçime zaman ve mekânda varoluş, anlam ve değer kazandıran 
özdür. Öz, nesnenin yapısını belirler. Biçimin değişmesine rağmen 
öz değişmez, aksine diyalektik bir ilişkide daha farklı ve yeni biçim-
lerin oluşmasına yol açar. 

Değişim kavramının İlk Çağ’dan itibaren felsefede ontolojik ve 
epistemolojik anlamda kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılacaksa 
neyi nasıl ifade etmek için kullanılacağı, onunla neyin kastedile-
ceği ve ona hangi anlamların verileceği temel tartışma konusudur. 
Bu tartışma ekseninde yapılan sorgulamalar ve çözümlemeler so-
nucunda değişim kavramı felsefede hareket, yer değiştirme, bir du-
rumdan diğerine geçme, dönüşüm, gelişme, ilerleme, büyüme, kal-
kınma, geleneksel düşünce sistemlerinden uzaklaşma, daha yüksek 
verimlilik, yeniden düzenleme gibi birçok anlamı ifade edecek şe-
kilde kullanılmıştır. Değişim kavramının taşımış olduğu veya yük-
lemlendirildiği bu anlamlarda da görüldüğü gibi o, bir durum, bir 
olay ya da bir süreçtir. Esnek, canlı, hareketli ve aynı zamanda say-
dam bir doğaya sahip olan değişim kavramı felsefede benzerlik-
lerden ve karşıtlardan hareketle tanımlanır. Böyle bir tanıma göre 
değişim, “bir durumdan bir başkasına geçme; var olanların oldukla-
rından başka bir duruma geçmeleri”dir (Güçlü ve diğer., 2002: 339). 
Başka bir deyişle değişim, “duyumsal ve içebakışsal deneyimimizin 
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en belirgin, temel ve özsel yönlerinden biri; var olanların başka bir 
şekle ya da duruma girmeleri süreci”dir (Cevizci, 2003: 97). Deği-
şim kavramı yapısı gereği soyut bir kavramdır. Bu da değişim ile il-
gili tanımlarda da görüldüğü gibi bazı güçlükleri ortaya çıkarmak-
tadır. Çünkü soyut kavramların ‘ne’liği olmasına karşın gerçekliği 
tartışma konusudur. Bu durum ise değişim kavramının gözlenebi-
lir ve ölçülebilir bir durum olan hareketten hareketle tanımlanma-
sına neden olmuştur. Buna karşılık hareket de değişimden, yer de-
ğiştirmeden hareketle tanımlanmıştır. Bu açıdan yapılan bir tanıma 
göre değişim, zamanda ve mekânda gerçekleşen niceliksel bir durum 
veya yer değişim olup her zaman bir hızı ve yörüngesi vardır (Gob-
lot: 1901: 354–355). Örneğin; Aristoteles ve Kartezyen felsefe, de-
ğişimi hareket açısından tartışıp tanımlamışlardır. Sonuçta tüm bu 
tanımların ortak özelliklerinden hareketle yapacağımız genel bir ta-
nıma göre değişim, bir nesne, durum ya da olayın zaman ve mekân 
içinde aynı kalmama özelliğidir. 

Felsefede değişim kavramı genelde şu dört anlamda kullanılmış-
tır. Birincisi zaman içinde art arda geliş; ikincisi, değişme boyunca 
kendi kendisiyle göreli aynı kalan bir şey ya da töz; üçüncüsü, tö-
zün sahip olduğu özellikler bakımından sergilediği farklılıklar; dör-
düncüsü ise herhangi bir durum ya da olayda belli bir yön ya da 
doğrultu. Filozoflar değişim kavramını çoğu zaman bu anlamla-
rın hepsini kapsayacak şekilde kullanmış olsalar da onlardan “deği-
şim-zaman ilişkisi”ni daha çok ön plana çıkarmışlardır. Örneğin de-
ğişim kavramına değişim-zaman ilişkisi açısıdan bakan Parmenides 
ve öğrencisi Zenon, öğretilerinde değişimi yadsıyan bir felsefe yap-
mışlardır. Parmenides, doğru (bilgi, episteme) ile sanı (kanı, doksa), 
yani doğru bilgi ile sanı bilgisi arasında ilk kez kesin ve açık bir bi-
çimde ayırım yaparak oluş ve değişimin olmadığını kabul etmiştir. 
Ona göre duyular aldatıcı olduğundan duyularla algılanan şeyler de 
yanılsamadır. Tek gerçek bir, sonsuz, bölünmez, hareketsiz, değişmez 
ve sürekli olan Varlık’tır. Varlık ise karşıtı olmayan bir şeydir (Bré-
hier, 2014: 57). Bundan dolayı varlık vardır ve var olmayan var de-
ğildir. Karşıtların olmadığı bir dünyada da değişen hiçbir şey yoktur. 
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İleriye sürdüğü uzay, Akhilleus ve kaplumbağa, ikiye bölme, duran 
ok, stadyum gibi birçok paradoksta varlıkta ve evrende oluş, deği-
şim, çokluk ve hareketin olmadığını ispatlamaya çalışmıştır (Kranz, 
1984, 89–91; Arslan, 2006: 251–257). Buna rağmen Herakleitos, de-
ğişimi varlık oluş ilişkisinde ele alarak şeylerin varlığa geliş koşulu 
olarak görmüştür. O, ontolojisinde varlığı oluşa indirgeyerek gerçekte 
var olanın oluş olduğunu kabul eder. Oluşu başlatan ise Logos’un 
maddi yanı olan ateştir, fakat ateş yalnızca bir madde olmaktan çok 
bir süreç, bir oluş ve yok oluştur. Platon, değişim sorununda ken-
disinden önceki felsefelerden etkilenerek onu hem Herakleitos hem 
de Parmenides’den hareketle tartışır. O, metafiziğinde gerçek olan 
(idealar âlemi) ile görünüş (fenomenal âlem) arasında ayırım yaparak 
Parmenides’in gerçek varlığın değişmeyip yalnızca görünüşün değiş-
tiği görüşünü kabul eder (Platon, 2001: 79b). Değişmez olan akılla, 
görünüş olan ise sanılarla, duyularla kavranır. Bu yüzden değişim 
olan yalnızca maddesel olanda ve görünüştedir, ide(ler)de, tözde ise 
hiçbir değişim ve gelişim söz konusu değildir. Platon’un evren üze-
rindeki bu düalizmi ontoloji ile epistemoloji arasında çok yakın bir 
ilişkinin, bilginin ontolojiye olan bağlılığını ortaya çıkarmıştır. Pla-
ton’un varlığı dolayısıyla bilgiyi ikiye ayırmasının nedeni ise varlığa 
ulaşmadan hakikate ulaşılamayacağı, gerçekte değişimin ne olduğu-
nun anlaşılmayacağı düşüncesidir (Platon, 1986: 186c). Aristoteles 
ise değişimi realist bir bakış açısıyla hareket kavramından yola çı-
karak tartışır. O, felsefesinde hareketi değişmeyle eşanlamlı olarak 
kullanır (Aristoteles, 1997a: 200b 35). Aristoteles’in metafiziğinde 
değişim, hareket ve zaman gibi süreklidir. Yer, zaman, boşluk deği-
şimin gerektirdiği şeylerdir. Bu açıdan değişim bir durumdan ani-
den bir başka duruma geçme değil, ikisi arasındaki bir geçiştir. Ha-
reket gibi değişim de potansiyel olarak var olanın potansiyel olmak 
bakımından edimselleşmesidir. Ona göre değişim, bir pozitif terim-
den bir pozitif terime, bir pozitif terimden onun zıddına, bir nega-
tif terimden onun zıddına ya da bir negatif terimden bir negatif te-
rime doğru olmalıdır (Aristoteles, 1996: 1067b 15). Aristoteles’in 
bu değişim sınıflandırmasında kendisinin de yaptığı gibi negatif te-
rimden negatif terime doğru olan değişmeyi dışta bırakacak olur-
sak üç tür değişme vardır. Çünkü dördüncü değişmenin karşıtları 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM2 1 0

İleriye sürdüğü uzay, Akhilleus ve kaplumbağa, ikiye bölme, duran 
ok, stadyum gibi birçok paradoksta varlıkta ve evrende oluş, deği-
şim, çokluk ve hareketin olmadığını ispatlamaya çalışmıştır (Kranz, 
1984, 89–91; Arslan, 2006: 251–257). Buna rağmen Herakleitos, de-
ğişimi varlık oluş ilişkisinde ele alarak şeylerin varlığa geliş koşulu 
olarak görmüştür. O, ontolojisinde varlığı oluşa indirgeyerek gerçekte 
var olanın oluş olduğunu kabul eder. Oluşu başlatan ise Logos’un 
maddi yanı olan ateştir, fakat ateş yalnızca bir madde olmaktan çok 
bir süreç, bir oluş ve yok oluştur. Platon, değişim sorununda ken-
disinden önceki felsefelerden etkilenerek onu hem Herakleitos hem 
de Parmenides’den hareketle tartışır. O, metafiziğinde gerçek olan 
(idealar âlemi) ile görünüş (fenomenal âlem) arasında ayırım yaparak 
Parmenides’in gerçek varlığın değişmeyip yalnızca görünüşün değiş-
tiği görüşünü kabul eder (Platon, 2001: 79b). Değişmez olan akılla, 
görünüş olan ise sanılarla, duyularla kavranır. Bu yüzden değişim 
olan yalnızca maddesel olanda ve görünüştedir, ide(ler)de, tözde ise 
hiçbir değişim ve gelişim söz konusu değildir. Platon’un evren üze-
rindeki bu düalizmi ontoloji ile epistemoloji arasında çok yakın bir 
ilişkinin, bilginin ontolojiye olan bağlılığını ortaya çıkarmıştır. Pla-
ton’un varlığı dolayısıyla bilgiyi ikiye ayırmasının nedeni ise varlığa 
ulaşmadan hakikate ulaşılamayacağı, gerçekte değişimin ne olduğu-
nun anlaşılmayacağı düşüncesidir (Platon, 1986: 186c). Aristoteles 
ise değişimi realist bir bakış açısıyla hareket kavramından yola çı-
karak tartışır. O, felsefesinde hareketi değişmeyle eşanlamlı olarak 
kullanır (Aristoteles, 1997a: 200b 35). Aristoteles’in metafiziğinde 
değişim, hareket ve zaman gibi süreklidir. Yer, zaman, boşluk deği-
şimin gerektirdiği şeylerdir. Bu açıdan değişim bir durumdan ani-
den bir başka duruma geçme değil, ikisi arasındaki bir geçiştir. Ha-
reket gibi değişim de potansiyel olarak var olanın potansiyel olmak 
bakımından edimselleşmesidir. Ona göre değişim, bir pozitif terim-
den bir pozitif terime, bir pozitif terimden onun zıddına, bir nega-
tif terimden onun zıddına ya da bir negatif terimden bir negatif te-
rime doğru olmalıdır (Aristoteles, 1996: 1067b 15). Aristoteles’in 
bu değişim sınıflandırmasında kendisinin de yaptığı gibi negatif te-
rimden negatif terime doğru olan değişmeyi dışta bırakacak olur-
sak üç tür değişme vardır. Çünkü dördüncü değişmenin karşıtları 

“DEĞİŞİM” KAvRAMININ HERAKLEITOS vE HEGELCE OKUNUŞU 2 1 1

ya da çelişkileri olmadığından bu bir değişme değildir. Var olan her 
şey bir hareket içinde olduğundan onda bir değişim vardır. Fakat 
var-olmayanın hareket etmesi imkânsız olduğundan onun için bir 
değişim de söz konusu değildir. “Hareket eden her şey bir yerdedir; 
oysa var-olmayan bir yerde değildir. Çünkü aksi takdirde onun her-
hangi bir yerde olması gerekirdi. Yok oluş da bir hareket değildir; 
çünkü bir harekete karşıt olan, bir hareket veya sükûnettir” (Aristo-
teles, 1067b 35–1068a). Bu yüzden Aristoteles’te değişim, yok oluş 
değil edimselliktir. Böylelikle Aristoteles’in ontolojisinde değişimi 
yukarıdaki sınıflandırmayı dikkate alıp ama farklı kavramlarla ye-
niden ifade edecek olursak töz, niteliksel, niceliksel ve yer bakımın-
dan (fiziksel) değişme olmak üzere dört farklı değişme vardır. Töz 
bakımından değişme, “mutlak anlamda oluş ve yok oluştur. Nice-
lik bakımından değişme, büyüme ve küçülme; nitelik bakımından 
değişme, başkalaşma; yer bakımından değişme ise yer değiştirme-
dir” (Aristoteles, 1069b 10). Bu durumda değişim, olmuş bitmiş bir 
şey değil bir süreçtir ve ilgili değişmeyi içeren belli öğelerle birlikte 
gerçekleşir. Değişmenin gerektirdiği öğeler ise “hareketi meydana 
getiren şey, hareket eden şey, hareket edilen zaman, kendisinden ve 
kendisine hareket edilen şeydir” (Ross, 2002: 103–104). Aristoteles, 
değişim (kinesis) ile etkinlik, gerçekleşme (energeia) arasında da bir 
ayrım yaparak değişimin bir gerçek olduğunu ve her değişimin al-
tında değişmeyen bir ilkenin olduğunu kabul eder. Ona göre hare-
ket eden her şey hareket etmeyen bir hareket ettiriciye ihtiyaç duyar 
(Aristoteles, 1997a: 258b 10–259a 15). Bu da hareket etmeyen ‘ilk 
hareket ettirici (Tanrı)’dir. Aristoteles’in felsefesi açısından eğer ha-
reket etmeyen bir hareket ettirici olmasaydı hareket ve değişim asla 
olmayacaktı. Madde, Tanrı gibi ezeli olmasına rağmen onda potan-
siyel olarak hareket etme gücü yoktur. Maddeye bu gücü ilk hare-
ket olarak veren Tanrı’dır. Aristoteles felsefesinde evrende değişimin 
olmasının bir başka gerekçesi ise her şeyin bir madde ve formdan 
meydana gelmesidir. Onun ontolojisinde her şey bir madde ve form-
dan meydana gelmiş bileşik bir varlıktır. Değişen her şeyin mad-
desi vardır, ancak bu madde her durumda farklıdır. Bundan dolayı 
değişen her şeyin zorunlu olarak bilkuvve karşıtının olması gerekir. 
Bu durumda “her değişme bilkuvve varlıktan bilfiil varlığa, örneğin 
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bilkuvve beyazdan bilfiil beyaza doğru gerçekleşir. Büyüme ve kü-
çülmede de durum aynıdır” (Aristoteles, 1996: 1069b 15). Böylelikle 
Aristoteles fiziğinde değişimin gerçekliği kozmik sistemin varlığına 
uygun bir form ve kaçınılmaz bir gerçekliktir. Aquinalı Thomas da 
Aristoteles gibi düşünerek kozmik sistemde değişimin varlığını ka-
bul eder ve böylesi bir değişim dizisinin sonsuza dek yinelenemeye-
ceğini ileri sürer. Ona göre de değişimin mutlak gerçekliği bir ilk 
hareket ettiricinin varlığını ortaya koyar. Bu varlık da Bir’dir ve 
doğa dâhil her şey akla uygun olan bir hareket ve değişim içerisin-
dedir (Thomas, 2007: 87). Sonuçta kozmosa (cosmos) hangi açıdan 
bakılırsa bakılsın değişen, çürüyen şeylerle karşılaşılır. Bu durum-
ların her biri değişimin varlığının apaçık işaretleridir, onun tözsel 
bir edimsellik olduğunun göstergeleridir.

Bilimin değişim sorununa bakışının felsefeden fazla bir farkı yok-
tur, çoğunlukla onun etkisinde kalmıştır. Hatta bilim, felsefenin ha-
reketten hareketle yapmış olduğu ara tanımlardan biri olan “Deği-
şim, varlıklarda niceliksel ve niteliksel bir durumdur” tanımını ön 
plana çıkararak değişim kavramını bu durumdan hareketle tanım-
lar. Örneğin sosyolojinin değişim kavramına yaklaşımı öncelikle bu 
tanım ekseninde olmuştur. Sosyolojide de değişim kavramının bir-
çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan biri gereğince değişim dö-
nüşümdür, bir toplumun var olan düzenini, bir durumdan bir başka 
duruma dönüştüren bir süreçtir (Turhan, 1994: 49). Değişimi bir 
dönüşüm olarak görmek mümkün olsa da o ne evrimcilik (evolu-
tion, tekâmül), ne yayılmacılık (diffusion, difüzyon), ne de yalnızca 
yer değişikliğidir. Turhan açısından da değişim mutlak evrimci bir 
yapıya sahip değildir. Değişimin evrimci bir yapıda olduğunu ileri 
sürenlerin dayanakları keşif ve icatlardır. Onlara göre her toplumda 
oluşum ve gelişim onların fiziki ve kültürel koşulları çerçevesinde iç 
dinamikleriyle gerçekleşmektedir, ilkelden mükemmele doğru evril-
mektedir. Eğer felsefe, bilim ve kültür herhangi bir toplumda bu şe-
kilde ortaya çıkıp gelişmiş olsaydı, çağında kültür ve medeniyette söz 
sahibi olan uygarlıkların tarih sahnesinden hiçbir zaman çekilmemiş 
olması gerekirdi. Oysa durum böyle değildir. Eski çağlarda zama-
nına nazaran en üst düzeyde bir kültüre sahip olan Hititliler, Lid-
yalılar, Frigyalılar, Urartular, Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babilliler, 
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İnkalar ve Mayalar gibi birçok medeniyet günümüzde yoktur. De-
ğişimin evrimci bir çizgide olmadığının bir başka göstergesi de ev-
rende toplum dâhil her varlığın birbirinden tamamen farklı tesirlere 
maruz kalmasıdır ve evrimin yönünün Bergson’un da iddia ettiği 
gibi hep aynı olmamasıdır. Ona göre evrim yalnızca ileriye doğru 
değildir. Evrimde bazen sapmalar, duraklamalar, gevşemeler, bazen 
de gerilemeler, geriye dönmeler, ağır ağır gidişler, hatta ölümler de 
vardır (Bergson, 1991: 105). Evrim bir plana göre işlemediğinden, 
o, determinist, mekanist veya rastlantısal da değildir, aksine yaratı-
cıdır. Örneğin her toplumda bilimsel keşif ve icatlar aynı zamanda 
gerçekleşmemiştir. Eğer değişim evrimsel bir süreç olarak gerçekleş-
miş olsaydı hemen hemen her toplumda bilimsel gelişmeler aynı se-
viyede olması gerekirdi. Oysa yapılan arkeolojik araştırmalar aynı 
çağda yaşamış olsalar bile her toplumun her dönemi aynı zamanda 
veya aynı süreçte yaşamadığı görülmektedir (Turhan, 16–17). Tur-
han, değişimin yayılmacı bir şekilde olmadığını da ileri sürer. Ya-
yılmacılığa göre “her şey bir yerde çıkmış ve bütün dünyaya oradan 
yayılmıştır” (Aydın, 2005: 26). Toplumlar ve kültürler birbirlerin-
den alıntılar yapıp taklit etseler de yine kendilerine özgü bir kül-
türleri vardır. Eğer değişim, yayılmacı bir süreç olarak gerçekleşmiş 
olsaydı bütün dünya tek medeniyete dönüşmüş olurdu. Bu da Fuku-
yama’nın Hegel’e dayanarak Tarihin Sonu ve Son İnsan adlı eserinde 
ileri sürdüğü tezi doğrulayacaktır. Fukuyama’nın düşüncesinde tarih, 
belirli bir amaca doğru ilerlemektedir, amaca ulaşıldığında da tari-
hin sonuna gelinecektir. Bu durumda tarih, belirli bir amaca doğru 
ilerleyen ve amaca ulaşıldığında en iyi düzeni arama çabası son bu-
lacağından bitecek olan bir süreçtir. İnsan evrimini tamamlayarak 
bu sürecin yeni, en iyi ve son düzeni olan liberal demokrasiye (libe-
ral kapitalizme) ulaşmıştır. Fukuyama’nın evrimci, ilerlemeci hatta 
yayılmacı tarihine göre Hegel’deki “köle-efendi diyalektiği”, Fran-
sız ve Amerikan Devrimleriyle ortadan kalkmıştır. İnsanlar sosya-
lizm, komünizm ve diğer sağ ve sol otoriter, totaliter sistemler dâ-
hil bütün siyasal sistemleri ve medeniyetleri deneyerek en sonunda 
liberal demokraside karar kılmışlardır (Fukuyama, 2014: 19, 72–
85). Modern insan da bu son sistemin “son insan”ıdır. Bu görüşüyle 
Fukuyama, liberal demokrasiden hareketle evrensel tarih yazmaya 
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girişmiştir. Oysa hem insan teslimiyetçi bir doğaya sahip değildir, 
hem de böyle bir doğaya sahip bireylerden oluşan her toplumun de-
ğişim ve gelişim düzeyi farklıdır. İnsan dolayısıyla toplum; müca-
deleci, riski ve değişimi arayan ve seven bir doğaya sahiptir. Ayrıca 
değişim yalnızca herhangi bir şeyin yer değişikliği ya da bir siya-
sal sistemden bir başkasına geçmek ve onda karar kılmak da değil-
dir. Çünkü siyasal, kültürel ya da teknolojik bir değer ya da ürünün 
toplumlar arasında yer değiştirmesi o toplumun kültürünün kalkın-
mışlığının bir göstergesi değildir. Ayrıca hiçbir toplum kozmik sis-
tem kadar durgun ve hareketsiz değildir. Sosyal olayları bir filozof 
ve iktisatçı gözüyle sorgulayan, görüş ve düşüncelerini akıl, gözlem 
ve tecrübeye dayandıran İbn Haldun’a göre her toplumda sürekli bir 
dinamizm, bir değişim vardır. Bu değişim sürecinde evrende her şey 
bir diğerini, örneğin doğa toplumları, toplumlar devletleri, iklim-
ler de kişiliği ve bireylerin karakterlerini ve ahlaki yapılarını etkile-
mektedir. Hatta gıdalar bile insan karakterine tesir etmektedir (İbn 
Haldun, 2004: 116–126). Doğada bu karşılıklı etkileşim ve değişi-
min en güzel örneği, medeniyetlerin ılıman iklimlerde kurulması-
dır. Değişim her toplum ve sosyal sistemler için sürekli işleyen karşı 
konulmaz bir süreçtir. Sosyal sistem de kozmik sistem gibi her za-
man bir değişim ve gelişim içindedir. O halde değişme yalnızca ne 
ilerlemedir, ne gelişmedir, ne de evrimdir. İlerleme, toplumun be-
lirli bir özelliğinin daha olumluya, iyiye, yararlıya doğru değişme-
sidir. Bir durumdan daha iyi bir duruma geçiştir. Gelişme, birden 
çok alanda meydana gelen ilerlemedir. Gelişme, istenen yönde de-
ğişme demektir ve bir değer hükmünü içerir. Oysa değişmenin yönü 
ileriye doğru olabileceği gibi geriye doğru da olabilir. Evrim ise top-
lumun yavaş yavaş daha mükemmele doğru değişmesidir. Yukarıda 
da vurguladığımız gibi tarihte her toplum için geçerli bir evrim ya-
sası yoktur. Olmuş olsaydı her toplumun gelişmişlik düzeyi aynı ol-
muş olurdu. O zaman değişmeyi, yalnızca ilerleme, gelişme ve evrim 
kavramlarından hareketle tanımlamak eksik bir tanım olur. Çünkü 
hem varlıkta hem de toplumda yepyeni olan hiçbir şey yoktur, her 
şey her an değişmektedir. Yaşam, doğa ve varlık kadar toplum için 
de durum böyledir. Toplum için de “her gün, yeni bir gündür; her 
an, zaman içerisinde yeni bir andır” (Giddens, 2008: 77). Buna göre 
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sosyal değişme, toplumun kültürünün, yapısının ve toplumsal dav-
ranışlarının zaman içinde farklılaşmasıdır. Toplumlarda değişimin 
ise felsefede olduğu gibi iki temel amacı vardır. Birincisi toplumun 
ve sistemin yapısını korumak ve sürdürmek; ikincisi ise gerektiğinde 
toplumun yapısını, kültürünü değiştirmek amacını güden mekaniz-
maları devreye sokmaktır (Dönmezer, 1994: 399). 

Her çağ, her kültür bir değişim sonucu ortaya çıkar. Bu du-
rumda değişim yeni bir çağı ortaya çıkaran süreçtir. Bu durumun 
bilincinde olan Turhan, kültür ve medeniyeti değişimden hareketle 
tanımlamıştır. Ona göre kültüre ait değişmeler, toplumların gelişme-
sinde en esaslı bir faktördür (Turhan, 15). Kültür kadar medeniye-
tin temelindeki başlıca katalizörlerden biri, varlığın da temel yasası 
olan değişimdir. Değişim kendini kültürde, akılda/felsefede olduğu 
gibi hem yeni bir hareket, üretim olarak hem de birbirinden farklı 
iki kültürün karşılaştırılması olarak gösterir. Kültür değişmeleri sos-
yolojide başlı başına bir konu olsa bile onu ontolojik alandan ayrı 
düşünemeyiz. Çünkü her alandaki değişmenin dayandığı yasa aynı 
yasadır. Sosyal değişmeyi etkileyen fiziksel, demografik, siyasal, kül-
türel, teknolojik ve ekonomik gibi birçok etken olmasına karşın hep-
sinin temelindeki yasa kozmik sistemin de dayandığı tözsel yasadır. 
O zaman değişim süreklilik gösterir. Her kültür ve medeniyet bu 
sürekliliğin bir sonucu ve devamı olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin, 
Batı kültür ve medeniyeti birçok filozof ve antropoloğun da iddia 
ettiği gibi M. Ö. 8. yüzyıllara kadar uzanan Etrüsk ve Antik Yunan 
ile Hellenizm, Roma, Hıristiyanlık ve İslam kültür ve medeniyeti-
nin harmanlanmış ve içselleştirilmiş bir hali olarak ortaya çıkmıştır.

2. Herakleitos ve Hegel’de Ontolojik-Epistemolojik Bir 
Sorun Olarak Değişim

Çalışmamızın odağını oluşturan Herakleitos ve Hegel’de değişim, 
dönüşüm ya da başkalaşma değildir, Logos’un/Tin (Geist)’ın yasası-
dır. Bu yasa ancak fenomenolojik bir tavırla refleksif düşünceyle an-
laşılabilir. Herakleitos değişimin değişmeyen bir yasasının olduğunu 
kabul eder. Değişende değişmeyen, değişimin kendisine göre gerçek-
leştiği bu yasa değişimin mantığıdır, Logos’tur. Her şey bu Logos’a 
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göre olup biter, her şeyi, evreni Logos yönetir (Herakleitos, 2005: 1., 
64. ve 72. Fragmanlar). Logos her şeyde ortaktır, ortak olan akıldır, 
içgörüdür, düşünmedir, sözdür, sebeptir, bilinç ilkesidir, Tanrı sö-
züdür, Tanrısal ışıktır, evreni düzenleyen yasadır, evrene akla dayalı 
düzeni getiren ve onu yönlendiren güçtür, oluşumun evrensel yasası-
dır (Husserl, 2003: 32, 51; Heidegger, 2008: 28–29; Guthrie, 2011: 
433–438). Evrendeki her varlık bu kural ve yasa gereğince hareket 
eder. Değişimin arkasındaki güç de logostur. Bu yüzden “Güneş her 
gün yenidir.” (Herakleitos, 6. Fragman). Herakleitos bu fragmanında 
değişim olayının mutlak kaçınılmaz bir eylem olduğunu ifade ede-
rek her şeyin her gün yenilendiğini vurgular. Gerçekten evrendeki 
her şey bir öncekinin aynı değildir. Her şey bir öncekinden bir şey, 
bir töz taşısa da her şey kendi özüyle varlığa gelmektedir. Bu öz de 
kendini diğerlerinden ayrı kılan temel özelliklerden biridir. Herak-
leitos bu düşüncesini ise aynı ırmağa iki kez girilmez, aynı ırmak-
lara girenlerin üzerinden bile farklı sular akar ifadesiyle dile getirir 
(Herakleitos, 12., 49a ve 91. Fragmanlar). Herakleitos “ırmak” me-
taforunu oluş ve yenilenmenin, değişmenin bir simgesi olarak kul-
lanır. Irmak sürekli aksa bile kendi özelliğini korur. Suları değişse 
bile ırmak aynı ırmaktır. İnsan, toplum ve nesneler dünyası sürekli 
değişse bile kozmik sistemin kendisi değişmeden kalır. Evrende her 
şey akar (panta rei), hiçbir güç bu akışın önünde duramaz, ona set 
çekemez, hiçbir şey olduğu gibi kalmaz, her şey hareket eder, her şey 
olacağına varır. Evrende kesintisiz devam eden kozmolojik ve psiko-
lojik bir değişim vardır. Kozmolojik değişim sürecinde evren ontolo-
jik gerçekliğini korumasına rağmen sürekli yenilenmektedir. Herak-
leitos’un anlatmak istediği bu oluş felsefesi kendisinden sonra Hegel, 
Bergson, Whitehead ve Einstein gibi filozof ve bilim insanları tara-
fından da farklı şekillerde olsa bile süreç felsefesine sadık kalınarak 
dile getirilmiştir. Örneğin, ilişiksiz gibi görünen Einstein’ın fiziği-
nin Herakleitos’un metafiziğiyle üç benzerliği vardır. Birincisi, her 
ikisinin de felsefelerinin determinist, mekanist olmamaları ve varlı-
ğın mutlak bir değişime uğradığını kabul etmeleridir. İkincisi, her 
ikisi açısından da evrende bağımsız tek tek nesneler yoktur, Logos 
ile ateşin özdeş olması gibi başta madde ile enerji olmak üzere ev-
rendeki her şey birbirine bağlı ve özdeştir. Üçüncüsü ise Herakleitos 
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varlık yoktur derken Einstein’ın da atom nesne değildir demesi ve 
atomu ateş gibi yalnızca bir eğilim olarak görmesidir. Einstein bu 
düşüncelerden hareketle 1905 ve 1915 yıllarında arka arkaya geliş-
tirdiği Özel İzafiyet Teorisi ve Genel İzafiyet Teorisi’yle maddenin 
hem katı, sert, ölçülebilir ve birbirinden bağımsız bir şey olmadığını 
hem de maddenin/evrenin durağan olmadığını ispatlamıştı. Onun 
bu teorisine göre bütün varlıklar ve varlığın fiziki olayları izafidir. 
Zaman, mekân ve hareket birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine 
bunların hepsi birbirine bağlı izafi olaylardır. Cisim zamanla, zaman 
cisimle, mekân hareketle, hareket mekânla ve dolayısıyla hepsi bir-
biriyle bağımlıdır. Bunlardan hiçbiri bağımsız değildir. Birinde ya-
şanılan değişim diğerini de etkilemektedir. Evrende durgun, hare-
ketsiz hiçbir nokta yoktur. Biz hareketimizi hareket etmeyen evlere, 
ağaçlara, dağlara göre belirleriz. Örneğin, üzerinde A ve B noktala-
rının olduğu hareket halinde bir tren düşünelim. Hareket halinde 
olan bu trenin üzerindeki A ve B noktalarına iki yıldırım aynı anda 
düşebilirler mi? Einstein’a göre düşemez. Çünkü hem tren üzerin-
deki A ve B noktaları hem de yıldırımlar zaman ve mekân açısın-
dan birbirlerine görelidirler (Einstein: 2015: 29). Bu durumu başka 
bir örnekle şöyle açıklayabiliriz: Açık denizde hareket eden bir ge-
mide olduğumuzda karşımızdan gelen bir gemiye göre hareket et-
mediğimizi algılarız ve söyleriz. Oysa durum böyle değildir, gerçekte 
birbirine doğru hareket eden iki gemi vardır. O halde evrende hiç-
bir şey durgun değildir. Durgun olarak düşündüğümüz şeyler ger-
çekte hareketsiz değil, bir hareket ve değişim içerisindedir. Her şey 
hem kendi dünyasında hem de bir diğer şeye göre her an hareket 
durumundadır. Yalnızca dünyada değil makro kozmosta hareketsiz 
hiçbir nokta yoktur. Evrende her şey bir diğerine nazaran izafi bi-
çimde hareket halinde olup sabit, durağan hiçbir şey yoktur. Evre-
nin bu özelliği Newton fiziğinin kazandırmış olduğu mutlak uzay, 
mutlak zaman ya da mutlak yokluk kavramlarını ortadan kaldırmış-
tır (Russell, 1995: 53). Böylelikle Einstein’ın fiziği ve felsefesi madde 
ile enerji arasında bağ kurarak her ikisinin karşılıklı dönüşümünü, 
başka bir deyişle maddenin düşünceye, düşüncenin maddeye dönüş-
tüğü bir gerçeklik alanını ortaya çıkardı. Ayrıca “çok hızlı hareket 
eden cisimlerin hareketinin matematiksel açıklamasının yanında, 
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kütlenin hızla beraber arttığı” da gösterildi (Taslaman, 2013: 50). 
Aslında Einstein’ın ispatladığı izafiyet teorisinin felsefi kökleri on-
dan 11 asır önce yaşamış olan ilk İslam filozofu Kindî’ye aittir. Ona 
göre zaman, ancak hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle vardır. 
Nesnenin (cismin), hareket ve zamandan birinin diğerine bir önce-
liği yoktur. Zaman, cisim ve hareketten bağımsız olarak mevcut de-
ğildir. Değişim varlığın doğasına ait bir tözdür. Bu yüzden “hareket 
varsa zaman vardır, hareket yoksa zaman da yoktur” (Kindî, 2002: 
151). Değişim ve hareket zorunlu olarak vardır. Örneğin yazı yaz-
mak insanın özünde (neliğinde) olduğu için Ahmet, Ali, Ayşe yazı 
yazmaktadır, olmasaydı yazı yazamayacaklardı. O halde değişim töz-
sel, zorunlu bir edimsellik olarak vardır. Kindî’nin hareket ve deği-
şimi varlığın zorunlu bir edimi olarak görmesi varlıkta, kozmosta 
determinizm, mekanizm ve rastlantıyı ortadan kaldırmıştır. Zaten 
bu durum onun değişim kavramının tanımında da saklıdır. Kindî, 
değişimi maddi varlıklarda bulunan beş tözden biri olan hareketten 
yola çıkarak açıklar. Bu açıdan bakıldığında onun metafiziğinde de-
ğişim, oluş, bozuluş, dönüşüm, artma, eksilme ve bir yerden diğer 
yere intikâl hareketi olmak üzere altı kısma ayrılır (Kindî, 282–283). 
Ne yazık ki Kindî ve kendisinden sonra gelen diğer İslam filozofları 
ve bilim insanları düşüncelerini matematiksel bir dille ifade edeme-
diklerinden, yani düşüncelerini teoriden pratiğe aktaramadıkların-
dan İslam bilim ve felsefesinde köklü ve kalıcı bir dönüşüm mey-
dana getirememişlerdir. Böylelikle gerek Herakleitos’a gerekse Kindî 
ve Einstein’a göre evren kapalı bir sistem değildir, sürekli bir deği-
şim ve gelişim içindedir.

Herakleitos’un 12. fragmanındaki ırmaklara girenlerin üzerin-
den bile farklı sular akar ifadesi aynı zamanda psikolojik değişime de 
vurgu yapmaktadır. Her şey sürekli ve döngüsel bir değişim içinde 
olduğundan ruh da öğelerin bu karşılıklı dönüşümlerinden payını 
alır. Ruhsal durumlar da kozmolojik değişimler gibi birinden diğe-
rine değişiklik gösterir. Platon bu fragmana dayanarak ruhsal durum-
ların, eğilimlerin, fikirlerin, zevklerin ve arzuların sürekli değiştiğini 
söyler (Platon, 2000: 207e). Herakleitos açısından değişim, determi-
nist, mekanist, rastlantısal, gelişigüzel ya da düzensiz değildir. De-
ğişim belli bir ölçüye, yasaya dayalı bir süreçtir. Kozmik düzendeki 
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yapı gibi değişimin yapısı da ezeli ve ebedi olarak mevcuttur (He-
rakleitos, 30. Fragman). Gerek kozmik düzen gerekse bu düzen içe-
risinde yer alan nesneler sürekli değişir, değişmeyen tek şey kozmik 
düzenin kendisi, değişimin kendisi, yani değişimin arkasındaki ya-
sadır. Bu yasa ise “Bir’in kararına uymaktır” (Herakleitos, 33. Frag-
man). Aristoteles, Herakleitos’un bu düşüncesine içtenlikle katılır. 
Onun metafiziği açısından da değişmenin değişmesi imkânsızdır 
(Aristoteles, 1996: 1068a 5). Herakleitos’a göre yasa, insan ve top-
lum dâhil her şey belirlenmiş sınırlar içinde yaşamalıdır. Yaşamak 
kendi sınırlarının dışına çıkmak değildir. O halde değişim başka bir 
varlığın doğasına müdahale etmek değildir. Her şeyin sınırlarını be-
lirlemedir, yani herkesin payına düşene rıza göstermesidir. Heraklei-
tos’un bu fragmanda anlatmak istediği “Bir” ise bir kişi ya da siyasal 
bir otorite değil, kozmosta hüküm süren Tanrısal yasadır; çünkü de-
ğişimin yaslandığı hakikat “Bir”dir. Zaten 114. fragmanında “Bir”e 
tekrar vurgu yaparak onu açıklığa kazandırmaya çalışır. Bu fragman 
göz önünde tutulduğunda “Bir” tanrısal yasa olup, tanrısal yasa da 
“her şeyi dilediğince” yöneten “ve her şeye fazlasıyla” yetendir (He-
rakleitos, 114. Fragman).

Herakleitos’un ontolojisinde değişim özgür olmak, özgürleşmek-
tir. O, bu görüşünü “Savaş her şeyin babası ve kralıdır: Kimini tanrı, 
kimini insan olarak ortaya çıkarır; kimini özgür kılar” fragmanıyla 
dile getirir (Herakleitos, 53. Fragman). Bu fragmana göre kozmik 
savaş ve antropolojik savaş olmak üzere iki tür savaş vardır. Kozmik 
savaş bir arada bulunan karşıt öğelerin birbiriyle olan savaşıdır. Bu 
savaş, oluşun nedeni olan ve oluşu başlatan güçtür. Oluş sayesinde 
ateş, sırasıyla hava, su ve toprağa dönüşür. Bu dönüşümde dört öğe-
nin her biri öbürünün ölümünü yaşar, yani birinin ölümü diğerinin 
doğumudur (Guthrie, 2011: 460). Böylelikle dönüşüm sürecinde bir 
yandan nesneler oluşa gelirken diğer yandan başka nesneler oluşa ge-
lir ve yaşam kazanır. Ateşten toprağa doğru olan bu dönüşüm bir şe-
yin başka bir şeye topyekûn bir dönüşümü değildir. Bu dönüşümler 
evrenin imar ve inşa edilmesinin dönüşümüdür. Gece ile gündüzün, 
yokuş ile inişin, yaz ile kışın, tokluk ile açlığın ya da yaşam ile ölü-
mün bir ve aynı olması gibi oluş ve bozuluş da bir ve aynıdır. Ev-
ren her zaman karşıt öğelerin çatışması ve karşılıklı gerilimiyle var 
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olmaktadır. Bu çatışma bir yok olma değil bir varoluş, tam-varlık 
olma mücadelesidir. Karşıtların çatışması ve uyumuyla başlayan bu 
kozmik sistem sonunda bir bütün oluşturur. Bu durumda Bütün bir-
birleriyle eş olan şeylerden değil, “karşıt şeylerden oluşur” (Heraklei-
tos, 67. Fragman). Aristoteles’in de dediği gibi Herakleitos’un onto-
lojisinde karşıt yararlıdır, en güzel uyum farklı öğelerden oluşur ve 
her şey çatışma yoluyla varlığa gelir (Aristoteles, 1997b: 1155b). Bun-
dan dolayı kozmos düzeni, yaşamı karşıtların birlikteliğinde aramalı 
ve görmelidir. Herakleitos, 8. fragmanında uzlaşmaz görünen şey-
lerden nasıl uyumun ortaya çıktığını kendine özgü çetin, kasvetli 
ve aforizma dolu üslubuyla şöyle dile getirir: “Karşıt olan şeyler bir 
araya gelir ve uzlaşmaz olanlardan en güzel uyum doğar. Her şey ça-
tışma sonucunda meydana gelir.” Herakleitos, 80. fragmanında ise 
hem karşıt şeylerde uyumun nasıl ortaya çıktığı düşüncesine hem 
de “Her şey çatışma sonucunda meydana gelir” önermesine tekrar 
geri döner. Görünüşte karşıt olanlar birbirleriyle uzlaşmaz olan ve 
farklı yönlere giden öğelere karşılık gelir. Oysa Herakleitos felsefe-
sinde uyumu oluşturan öğeler birbiriyle uyumlu ve uzlaşan öğeler 
değil, tersine uyumsuz ve uzlaşmaz olan öğelerdir. Ateş ve su gibi 
uzlaşmaz gibi görünen öğeleri bir araya getirerek varlık ve oluş, dü-
zen ve değişim, oluş ve bozuluş arasında bir bağ, bir uyum oluştu-
rur. Özellikle yaşam ve ölüm ikileminde olduğu gibi uzlaşmaz gibi 
görünen şeylerin birliğini ve uyumunu ustalıkla sağlar. Değişim il-
kesinden hareketle birlikte çokluğu, çoklukta ise birliği görür. Zaten 
Herakleitos, 88. fragmanıyla “Aynı şeydir yaşayan ve ölen, uyanık ve 
uyuyan, genç ve yaşlı. Çünkü sonrakiler, öncekilerle, öncekiler sonra-
kilerle yer değiştirir” ifadeleri bu düşüncesini desteklemektedir. Koz-
mik düzenin kendisi aynı kalırken, karşıtların çatışmasından dolayı 
nesneler sürekli değişmektedir. Bir yandan ateş şeylere dönüşürken, 
öte yandan da şeyler ateşe dönüşmektedir. Bu ezeli ve ebedi karşı-
lıklı dönüşmeler kozmik düzeni meydana getiren değişmelerdir. Ant-
ropolojik savaş ise insanın tutku ve arzulara karşı verdiği savaştır. 
Bu savaş sonunda insan ya özgür ya da köle olur. Özgür olmak bil-
geliğe, hikmete yönelmektir, onlarla ruhu arındırmaktır. Böyle bir 
edim sonucunda insan tam-insan olur. Köle olmak ise hazlara yönel-
mektir, bedenin, maddenin tutsağı olmaktır. Zaten Herakleitos’un 
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Tanrı ile insan arasında yaptığı ayrım bu durumu dile getirmekte-
dir, bilgeli ve erdemli insan ile bilgisiz ve erdemsiz insan ayrımına 
karşılık gelmektedir. O zaman antropolojik savaş, tutkulara karşı 
mücadele etmektir. Tutkulara karşı mücadele etmek ise tutkuları ve 
hazları öldürmek değil, ölçülü olmak, onları denetim altında tut-
maktır. Herakleitos’a göre tutkularla mücadele başta fiili savaş ol-
mak üzere her türlü mücadeleden daha zordur. Bu mücadelede gös-
terilecek herhangi bir tereddütte, bir duraksamada bedeli ruh, Logos 
ödeyecektir (Herakleitos, 85. Fragman). 

Herakleitos’un ontolojisinde değişim aslında uyumdur. Ancak 
uyum çarkın dişlileri gibi birbirine simetrik dişlilerin uyumu değil-
dir. Aksine uyum, karşılıklı gerilimden, gerilimin birliği ve uyumun-
dan doğan bir süreçtir. Yalnızca kozmik düzen değil, adalet bile ça-
tışma sonucunda ortaya çıkar. Herakleitos’a göre “Savaşın her şeyde 
ortak ve adaletin çatışma olduğu ve her şeyin zorunluluk sonucu ça-
tışmayla meydana geldiği bilinmelidir” (Herakleitos, 80. Fragman). 
Yani yaşamda, dünyada sınırlar ve nesnelerin doğaları çatışma ara-
cılığıyla belirlenir ve çizilir. Bu çatışma ve savaş sonucunda her şey 
olması gerektiği gibi düzenlenmiştir. Fakat çatışma yalnızca bozuluş 
ya da yok oluşun tarihi değil oluşla birlikte her ikisinin birden tarihi-
dir. Başka bir deyişle çatışma ya da savaş, düzen karşıtlığının değil, 
düzeni inşa ve imar etmenin tarihidir. Herakleitos’un kozmos siste-
minde de görüldüğü gibi değişim zamansaldır. Antik Çağ’daki di-
ğer filozoflar gibi dairesel bir zaman anlayışına sahip olan Heraklei-
tos’un ontolojisinde kozmik düzen başlangıç ve sonun ortak olduğu, 
ezeli ve ebedi bir dönüş içindedir (Herakleitos, 103. Fragman). Koz-
mik düzen içinde bulunan hiçbir şey kalıcı değildir. Sürekli olarak 
gece ile gündüz, yaz ile kış, tokluk ile açlık, bolluk ile kıtlık, sıcak 
ile soğuk, yaşam ile ölüm yer değiştirir. Ama kozmik düzenin ken-
disi her zaman var olmaya devam eder, dönüşüm ve değişim, ada-
letin bir tecellisi olarak işlemeyi sürdürür.

Herakleitos açısından değişim aynı zamanda adilce, hakça bir 
yaşamı yaşamaktır. Kozmik oluşu kavrayan, Logos’a uygun yaşa-
yan, hakça ve olması gerektiği gibi yaşamaktır. O zaman değişim 
adaletsizlik değildir. Dünyanın yapısı ontolojik olarak adalet üzerine 
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kuruludur. Bu adaleti, düzeni bozan insandır, onun eylemleridir. 
Herakleitos, 102. fragmanında bu düşüncesini şöyle anlatır: “Tanrı 
için her şey güzel, iyi ve hakçadır. İnsanlar için ise bazı şeyler hak-
çadır, bazı şeyler hakça değildir” (Herakleitos, 102. Fragman). Bu 
durumda değişimin önündeki en büyük engel insanın kendisidir. 
Ölçüsüz, adaletsiz bir yaşam sürmek ise kölece bir yaşam sürmek-
tir, yenilenmekte direnmektir. İnsan ne kadar direnirse dirensin bir 
gün “Ateş gelecek ve her şeyi yargılayıp mahkûm edecek”tir (He-
rakleitos, 66. Fragman). Her bir nesne belirli bir dönem içinde ateş 
tarafından yok edilecektir, başka bir ifadeyle ateş tarafından terbiye 
edilip arındırılacaktır, fakat bir yandan da onun yerine başka nesne-
ler var olacaktır. Bu bir bakıma Aristoteles’in varlık boşluk kabul et-
mez düşüncesini çağrıştırmaktır. O halde değişim, toplum, kozmos 
ve varlıkta boşluk yaratmak değil, onda ve yaşamda ortaya çıkabi-
lecek boşlukları önceden hissedip Logos’a uygun doldurabilmektir. 
Ancak bu rastgele değil Logos’a, onun yasa ve ilkelerine göre ger-
çekleşmelidir; çünkü kozmosta kurucu ve düzenleyici ilke yalnızca 
Logos’tur. Kozmostaki her şeyin yeri ve konumu karşıtların birliği 
yani adaletle gerçekleşir. Bu yüzden değişime uygun konuşmak ya-
saya, Logos’a uygun konuşmaktır. 

Herakleitos, 52. fragmanında yaşam ile değişim ya da Logos 
ile oluş arasında oyundan hareketle bir benzerlik kurarak değişimi 
farklı bir açıdan açıklar. Ona göre Logos, Nietzsche’nin de yorum-
ladığı gibi adeta oyun oynayan bir çocuktur (Nietzsche, 1992: 41, 
43). Nasıl ki çocuk hangi oyunu nerede ve nasıl oynarsa oynasın 
yalnızca oyun oynamak için veya eğlence olsun diye oyun oynu-
yorsa Logos da aynı şekilde oynar. Belli bir zamanda evreni mey-
dana getirir ve yine belli bir zamanda onu ortadan kaldırır. Ancak 
bu oyun kurallarının oyun oynarken kurulduğu veya oyun oynar-
ken sürekli değiştiği bir oyun değildir, aksine kurallarının önceden 
belirlendiği ve asla değişmediği belli bir ilke, kural ve yasa çerçeve-
sinde oynanan oyundur. İşte Herakleitos, 52. fragmandaki “Yaşam, 
taşları ileri geri sürerek oynayan çocuktur. Krallık, çocuğundur” ifa-
desiyle ateşin bu dönüşümlerine yani oluş ve değişime vurgu yap-
maktadır. Yaşam hem ezeli ve ebedi ateşin (Logos) yaşamıdır, hem 
de oluş dünyasının yaşamıdır. Ateş, oyunu bir çocuk gibi özgürce 
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ve hiçbir insani beklentiye cevap vermeyecek şekilde özgürce oy-
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oyun bir zaman eritme ya da zamanı geçirme süreci değil, Nietzsc-
he’nin de vurguladığı gibi var-olma ile yok-olma arasında bir gidiş 
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konusudur. Ritmik değişim; durmaksızın devam eden, çatışma ve 
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değildir. Evrendeki her şey gibi dünya-tarihi tinsel zeminde varolu-
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reketlerden meydana gelir. Ancak bu diyalektik oluşta hiyerarşik bir 
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sonra insan ortaya çıkar ve doğal dünyaya karşıtlık oluşturur: varlı-
ğıyla ikinci dünyayı kurar” (Hegel, 2003: 55). Bu ifade dikkate alın-
dığında Hegel’in ontolojisinde doğa dünyası ve tinsel dünya olmak 
üzere iki dünya vardır. Bu iki dünya Platon’da olduğu gibi ontolojik 
olarak birbirinden ayrı iki dünya değildir. Tin dünyası insanın mey-
dana getirdiği dünyadır, insanın tüm yapıp-etmelerini kapsar. Tinin 
alanı ise geniştir, her şeyi kapsar; “insanı ilgilendirmiş ve ilgilendir-
mekte olan her şeyi içine alır” (Hegel, 56). O halde Hegel’in ontolo-
jisinde değişim yenilik değildir. Bu konuda o, Salome’nin “Güneşin 
altında yeni bir şey yok”tur sözüne katılır (Kutsal Kitap, Vaiz: 1/9). 
Fakat bu sözü Hegel, dünyada kendin olmaktan gayri bir şey yaşa-
nılamayacağı ya da gök kubbenin altında söylenilmesi gerekenlerin 
söylendiği, yapılması gerekenleri yapıldığı, yaşanılması gerekenlerin 
yaşanıldığı anlamlarında yorumlayıp kullanmamıştır. Aksine o bu 
sözü Tarihte Akıl adlı eserinde de vurguladığı gibi ne kadar sonsuz 
çeşitlilikte olursa olsun doğada kendini durmadan yenileyen deği-
şiklikleri açıklamak için kullanmıştır. Hegel’e göre doğadaki deği-
şiklikler tekdüze değişikliklerdir. Önemli olan yenilik getiren tin-
sel temeli olan değişiklikleri görüp kavrayabilmektir (Hegel, 150). 
O halde Hegel, bu sözü değişimin arkasındaki evrensel yasaya dik-
kat çekerek onun neyi emrediyorsa değişimin o istikamete gerçek-
leşeceği anlamında yorumlayıp gönderme yapmıştır. İnsan ne kadar 
direnirse dirensin nasıl ki rüzgârı ya da güneşi kovalamaya kalkış-
mak imkânsız ise eninde sonunda değişim gerçekleşecektir. Deği-
şim dünya-tarihinde önceden olduğu gibi meydana gelecektir, var-
lık ve varoluş alanında her zaman yer alacaktır. 

Hegel açısından da değişimin değişmeyen bir yasası vardır. Ruh, 
madde, her tür yaşam, kısaca her şey değişim ve hareket halinde 
olup birbirine bağlıdır. Bu bağın doğru anlaşılacağı yöntem diya-
lektik düşüncedir. Diyalektik düşünce ile değişim arasında kuvvetli 
bir bağıntı vardır. Bu durumda değişim ideanın kendini diyalektik 
bir süreçte açınlamasıdır. Her şey kendi zıddıyla varlığa gelir. Her 
şey kendiyle çatışır. Önemli olan değişimin temel yasasını bulmak, 
tanımak ve bilmektir. Bu yasa Tin’dir. Tin, kendi kendisine yeten, 
kendi kendisinin bilincinde olan, yani yalın gerçekliği içindeki bi-
linçtir, öz bilinçtir. Eylem onu töze ve tözün bilincine böler (Hegel, 
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2004a: 288, 378). Ancak bu bölmeyle bilme ve düşünme edimleri 
hiçbir zaman varlığından bir şey kaybetmez. Çünkü o zorunlu ola-
rak bilendir, düşünendir, “var olan bir şeyin düşünmesidir, var ol-
duğunu ve nasıl var olduğunu düşünmesi”dir (Hegel, 2003: 59). O 
zaman Tin, tözdür, “kendisinin-bilinci”dir. O, doğası gereği kendin-
de-varlık olduğundan özgürdür, mutlak özgürlüktür, özü eylemektir. 
Kendi kendisini meydana getirdiğinden varlığı etkindir; varlığı, var 
oluşu mutlak süreçtir. Tin önce kendini nesne olarak karşısına alır, 
böylece ayrımlaşır. Sonra kendi kendisini karşısına aldığı, canlı bir 
ruhu oluşturan kendi parçasıyla hesaplaşarak kendisini bilir, kendi 
özel alan ve parçalarını dile getirir. Hegel, Tin’in bu özelliğini Ta-
rihte Akıl adlı eserinde Tin, “kendi kendisini meydana getiren şey-
dir, kendi ereğidir, kendi sonucudur, öyle ki bu sonuç o başlangıçtan 
başka bir şey değildir” diye dile getirir (Hegel, 133). Tin, kendinin 
tam karşıtına maddeyi koymasıyla oluş ortaya çıkar. O halde Tin’in 
tözü kendi içindedir, maddenin tözü ise kendi dışındadır. Bundan 
dolayı madde, birliğini ve karşıtını arar, kendi kendisini ortadan kal-
dırmaya çalışır. Madde kendi olduğu zaman özgürleşecektir. Özü 
eylem olan Tin ise “kendinin ürünüdür, kendisinin hem başı hem 
sonudur. Özgürlüğü durup duran bir varlık olmakta değil, özgür-
lüğünü ortadan kaldırmaya yönelen şeyi sürekli yadsımakla” ger-
çekleştirir (Hegel, 60). Kendi kendisi olduğu için Tin’in işi kendini 
üretmek, kendini kendine nesne yapmak, kendi üzerine bilmektir. 
Doğa ya da doğadaki tüm nesneler kendileri için değildirler. Bu yüz-
den özgürlükleri yoktur. Tin, kendisine ilişkin bilgisine göre ken-
dini üretir, gerçek kılar. Bu süreçte doğadaki her şey Tin’in kendine 
ilişkin bilgisinin gerçekleşmesini sağlar. Bu durumda değişim İde’ye 
bağlantılı olarak gerçekleşen diyalektik bir oluştur. Değişimle varlık, 
durağanlığı yadsıyarak kendine döner, reel gerçeklik olur. Konumu 
ne olursa olsun Tin, doğada durmaksızın ileri giden sonsuz hareket 
içerisindedir. Bu sonsuz hareket, ‘enerji, etkinlik (energıa, entelecei-
a)’dir. Tin onun sayesinde her basamakta öncekini geride bırakarak 
başka bir aşamaya geçer. Böylelikle Tin, “yavaş ve usulca yeni şek-
line doğru olgunlaşır, önceki dünyasının yapısını parça parça çözer” 
(Hegel, 2004a: 27). O zaman Tin yalnızca kendisinin sonucudur. 
Hegel bu süreci tohum örneği ile şöyle açıklar:
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“Bitki tohumla başlar, ama tohumu aynı zamanda bitkinin 
tüm yaşamının sonucudur: bitki tohumu meydana getirmek 
için büyür. Fakat tohumun bireyin başlangıcı ve aynı za-
manda sonu olması, çıkış noktası ve sonuç olarak ayrı, yine 
de aynı olması, bir bireyin ürününün bir başkasının başlan-
gıcını meydana getirmesi yaşamın güçsüzlüğünü gösterir. 
Bu iki taraf yaşamda, tıpkı buğday tohumunun yalın biçi-
minin bitkinin gelişim sürecinden ayrıldığı gibi ayrılmakta-
dır” (Hegel, 2003: 63).

Bu örnekte de görüldüğü gibi Hegel’in ontolojisinde Tin, kendi 
kendisinin sonucudur; kendine döner, kendini nesne yapar. Deği-
şim ise Tin’in başlatmış olduğu ritmik değişim olup durmaksızın 
devam eden karşıtların çatışmasının ve mücadelesinin dünya-tari-
hidir. Tin, özgürlüğüne tarih içinde kavuşur. Fakat özgür olan zekâ 
değil tin’dir. Dünya-tarihi, “tinin kendini gösterip açması, kendinde 
olduğu şeyin bilgisine varmak için kendisini işlemesiyle” gerçekleşir 
(Hegel, 2003: 66). Tin, dünya-tarihini bir ağacın bütün yapısını, 
meyvesini, tadını, biçimini çekirdekte içerip taşıması gibi o da tüm 
tarihi gizil olarak kendinde taşımaktadır. Bu durumda dünya tarihi 
özgürlük bilincinde ilerlemedir, zorunluluğunu tanımamız gereken 
diyalektik, basamak basamak bir ilerlemedir: “Dünya-tarihi, tinin 
kendisini, kendi asıl doğrusunu bilip gerçekleştirdiği tanrısal süre-
cin, basamaklanışın serimidir” (Hegel, 79). Dünya-tarihinin basa-
makları ise Tin’in kendisinde bulduğu ve gerçekleştirmek zorunda 
olduğu ilkelerdir. Bunlar bilgi, özgürlük, eşitlik, adalet, kardeşlik, 
ödev ve disiplindir. Bu ilkeler hem toplum-tinleridir, hem de huku-
kun, anayasanın, sanatın, dinin, bilimin ve felsefenin belirlenimle-
ridir. Bu açıdan bakıldığında “dünya-tarihi tanrısal öngörünün pla-
nından başka bir şey sergilemez” (Hegel, 82). O halde dünya-tarihi, 
özgürlük bilinçliliğinin gelişmesinden başka bir şey değildir. Bunu 
kavrayacak olan ise ancak dünya-tarihi felsefesidir. Görüldüğü gibi 
Hegel’in ontolojisinde dünyayı yöneten Tanrı’dır. Onun yönetimi-
nin içeriği, planının uygulamaya koyulması dünya-tarihidir. Hiç-
bir şiddet bu planı, yani Tanrı’nın, iyinin gücünü yolundan saptıra-
maz. Adorno, Hegel’in bu değerlendirmelerini fazla dini vaaz bularak 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM2 2 6

“Bitki tohumla başlar, ama tohumu aynı zamanda bitkinin 
tüm yaşamının sonucudur: bitki tohumu meydana getirmek 
için büyür. Fakat tohumun bireyin başlangıcı ve aynı za-
manda sonu olması, çıkış noktası ve sonuç olarak ayrı, yine 
de aynı olması, bir bireyin ürününün bir başkasının başlan-
gıcını meydana getirmesi yaşamın güçsüzlüğünü gösterir. 
Bu iki taraf yaşamda, tıpkı buğday tohumunun yalın biçi-
minin bitkinin gelişim sürecinden ayrıldığı gibi ayrılmakta-
dır” (Hegel, 2003: 63).

Bu örnekte de görüldüğü gibi Hegel’in ontolojisinde Tin, kendi 
kendisinin sonucudur; kendine döner, kendini nesne yapar. Deği-
şim ise Tin’in başlatmış olduğu ritmik değişim olup durmaksızın 
devam eden karşıtların çatışmasının ve mücadelesinin dünya-tari-
hidir. Tin, özgürlüğüne tarih içinde kavuşur. Fakat özgür olan zekâ 
değil tin’dir. Dünya-tarihi, “tinin kendini gösterip açması, kendinde 
olduğu şeyin bilgisine varmak için kendisini işlemesiyle” gerçekleşir 
(Hegel, 2003: 66). Tin, dünya-tarihini bir ağacın bütün yapısını, 
meyvesini, tadını, biçimini çekirdekte içerip taşıması gibi o da tüm 
tarihi gizil olarak kendinde taşımaktadır. Bu durumda dünya tarihi 
özgürlük bilincinde ilerlemedir, zorunluluğunu tanımamız gereken 
diyalektik, basamak basamak bir ilerlemedir: “Dünya-tarihi, tinin 
kendisini, kendi asıl doğrusunu bilip gerçekleştirdiği tanrısal süre-
cin, basamaklanışın serimidir” (Hegel, 79). Dünya-tarihinin basa-
makları ise Tin’in kendisinde bulduğu ve gerçekleştirmek zorunda 
olduğu ilkelerdir. Bunlar bilgi, özgürlük, eşitlik, adalet, kardeşlik, 
ödev ve disiplindir. Bu ilkeler hem toplum-tinleridir, hem de huku-
kun, anayasanın, sanatın, dinin, bilimin ve felsefenin belirlenimle-
ridir. Bu açıdan bakıldığında “dünya-tarihi tanrısal öngörünün pla-
nından başka bir şey sergilemez” (Hegel, 82). O halde dünya-tarihi, 
özgürlük bilinçliliğinin gelişmesinden başka bir şey değildir. Bunu 
kavrayacak olan ise ancak dünya-tarihi felsefesidir. Görüldüğü gibi 
Hegel’in ontolojisinde dünyayı yöneten Tanrı’dır. Onun yönetimi-
nin içeriği, planının uygulamaya koyulması dünya-tarihidir. Hiç-
bir şiddet bu planı, yani Tanrı’nın, iyinin gücünü yolundan saptıra-
maz. Adorno, Hegel’in bu değerlendirmelerini fazla dini vaaz bularak 

“DEĞİŞİM” KAvRAMININ HERAKLEITOS vE HEGELCE OKUNUŞU 2 2 7

bireyselliği ortadan kaldıracağını düşünmesinden dolayı negatif bir 
dille eleştirmiştir (Adorno, 2016: 294–295). 

Hegel’in diyalektik felsefesinin en önemli kavramlarından biri de 
akıldır. Onun ontolojisinde akıl doğayı/varlığı anlamak için başvur-
duğu en önemli araçtır. Hegel’e göre aklın yasalarıyla varlığın yasa-
ları bir ve aynıdır. Tin, kendisini doğada ve insan aklında evrensel 
akıl olarak ifade eder. Bunun sonucu olarak doğa ve akıl diyalektik 
bir süreçle gelişir ve özgürleşir. Hegel bu düşüncesini “Akli olan ger-
çektir ve gerçek olan aklidir” önermesiyle formüle eder (Hegel, 1991: 
29; Hegel, 2004b: 56). Bu önermeye bakılırsa nesnenin kendisi de 
özne gibi akılsaldır. Ayrıca düşünce ile varlık özdeştir, onlar bir ve 
aynı gerçekliğin iki farklı yüzüdür. Bundan dolayı düşüncede mey-
dana gelen değişmeler maddedeki değişmelere de yol açar. Dünyayı 
meydana getiren ve bilgimizin konusu olan nesneler insan zihnin-
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sayesinde gerçeklik yalnızca zihinde değil objektif doğada da ortaya 
çıkmış olur (Hegel, 2004b: 91–92). Böylelikle Hegel’in ontolojisinde 
varlık, mutlak aklın doğayla kurmuş olduğu diyalektik bağ sonucu 
soyut olmaktan kurtulmuştur ve doğada akıl ile nesne arasında do-
ğabilecek ikilik önceden ortadan kalkmıştır. Ayrıca diyalektik dü-
şünce sayesinde akıl döngüsel değişim içinde bile gerçekliğin/varlı-
ğın bilinebilir ve kavranabilir bir nesne olmasını sağlamıştır. 

Hegel’de de Herakleitos’ta olduğu gibi değişim bir başka anlamda 
doğanın ve insanın özgürleşmesidir. Hegel, özgürlüğü ontolojisinde 
soyut bir varlık olmaktan kurtararak diyalektik bir içerikte somut-
laştırır. Özgürlük töz, hakikat, zorunluluk ve sübjektif irade olarak 
Tin’in doğadaki açınımıdır. Kendinde-varlık, kendisi-için-varlık, ah-
lak, hukuk, aile, sivil toplum ve devletin kökenindeki İde özgürlüktür. 
Bu yüzden tözsel ve fiziksel dünya başta olmak üzere aile, toplum, 
sanat, din, hukuk ve devlet tinsel dünyaya bağlıdır. Özgürlüğün te-
melinde ise irade vardır (Hegel, 1991: 58, 93, 139, 203). Tin, kendi 
bilincinde özgürdür. Diyalektik bir yapıda zamanlı, sınırlı varlığı 
ortadan kalkar ve kendi özü olan mutlak özle ilişkiye geçer. Böy-
lelikle mutlak öz insanın ve doğanın özüyle aynı olmuş olur. Eğer 
böyle olmamış olsaydı hem varlık hem de özgürlük hiçliğe düşmüş 
olurdu (Hegel, 2003: 66). Hegel’e göre başta Platon ve Aristoteles 
olmak üzere hem Yunanlılar hem de Romalılar gerçekte özgür ola-
mamışlardır. Onlarda özgür olan yalnızca bazı kişiler, aristokratlar-
dır. Onlar özgürlükleri mutlak köle edinmeleri yüzünden hem sı-
nırlandırdılar hem de determinist, mekanist, rastlantısal bir yapıya, 
insanın insana zorlu bir köleliğine dönüştürdüler. Yunanlılar ve Ro-
malılar özgürlüğü başkalarının varlığının farkına vararak değil, yal-
nızca kendi aristokratik varlıklarından hareketle fark edip tanımış-
lardır. Oysa Hegel yorumcusu Gunn’un da belirttiği gibi tanıma ile 
özgürlük arasında doğal bir zorunluluk vardır. Gunn’a göre “tanıma 
ile özgürlük, karşılıklı tanıma gerçekleştiği vakit kendi hakları olan 
şeyi elde ederler ve aynı zamanda birbirleriyle çelişki içinde olmaya 
da son verirler” (Gunn, 2008: 164–165). O zaman değişim başka-
larının varlığının farkına varmaktır, onları bilerek ve tanıyarak iç-
selleştirmektir. Köle-efendi ilişkisinde özgürlüğü düşünecek olursak, 
Efendi mutlak kendi-için-varlıktır, özdür; şey onun için bir hiçtir. 
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Köle ise saf olmayan, özsel olmayan bir eylemdir, hiçtir. Tin ekse-
ninde gerçekleşen özgürlük köle-efendi ilişkisindeki bu olumsuzla-
mayı ortadan kaldıran, yani başkalarına rağmen olan bir özgürlük 
değil başkalarıyla birlikte olan bir özgürlüktür. Hegel’e göre Tin’in 
diyalektik bir açınlamayla yaydığı özgürlük böyle bir özgürlüktür. 
Ancak böyle bir özgürlük hem insanlar arasında ontolojik ve episte-
molojik zeminde ayrım yaratan özgürlüğü, yani efendi-köle diyalek-
tiğini, hem de Yunanlıların ve Romalıların özgürlük anlayışlarındaki 
efendi-köle ilişkisinin gerektirdiği “tek yanlı ve eşitsiz” bir tanımı or-
tadan kaldırır (Hegel, 2004a: 138). O zaman Tin’in özgürlüğü mut-
lak özgürlük olup insan, toplum ve doğanın özgürlüğünü meydana 
getirmiştir. İnsan, Tin’in özü sayesinde kendinde özgürdür. Çünkü 
Tin’in tözü özgürlüktür. Özgürlük sayesinde Tin erişebileceği en 
yüksek noktaya çıkar. Bu nokta kendini bilmedir. Tin kendini gö-
rüyle değil, özgür düşünceyle bilir ve kavrar. Tin’deki mutlak öz-
gürlük herhangi bir şeyi önceleyen bir özgürlük değildir. Mutlak öz-
gürlük, evrensel ve tekil irade arasındaki karşıtlığı kendi kendisi ile 
dengelemiştir (Hegel, 385). Böylelikle Hegel’de özgürlük diyalektik 
bir oluş olup, “kendi kendinden başka bir şey tarafından sınırlandı-
rılmamış olmaktır” (Hyppolite, 1991: 11). Hegel’e göre özgürlüğün 
efendi ve köle ilişkisi üzerinden gerçekleşeceğini düşünmek, başka-
sının ölümünü amaçlamak demektir. Kişinin özgürlüğünü köle-e-
fendi ilişkisi sonucu gerçekleşebileceğini düşünmesiyle aslında hem 
kendi yaşamını tehlikeye atmaktadır, hem de başkasının ölümünü 
amaçlamaktadır. Çünkü “başkası onun için onun kendisinden daha 
değerli değildir; özü kendini ona bir başkası olarak sunar, kendi dı-
şındadır ve kendi-dışında-olmayı ortadan kaldırmalıdır” (Hegel, 
2004a: 134). Bu durum aslında başkasının hayatına bir saldırıdır. 
Saldırı eylemi ise öz bilinçler arasında bir yaşam ile ölüm mücadele-
sini başlatır. Hegel’in kastetmiş olduğu mutlak özgürlük şunun veya 
bunun özgürlüğü değil bireysel özgürlüktür. Bu bağlamda mutlak 
özgür olan toplum Antik Çağ Yunan dünyasında olduğu gibi sınırlı 
sayıda aristokratik sınıfının bireylerinin özgür olması demek değil-
dir. Aksine toplumu oluşturan tüm bireylerinin mutlak anlamda 
özgür olduğu toplumdur. Ancak böyle bir toplum “mutlak tinsel” 
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toplumdur (Hegel, 378). Mutlak özgürlük, kurumsal varoluşa iliş-
kin yabancılaşmaları da ortadan kaldırır. 

Hegel’in ontolojisinde değişim aynı zamanda kültürün ortaya 
çıkmasının ve onun zenginleşmesidir. Ona göre kültür de diyalek-
tik bir süreçtir. Tin’in gelişimi kültürü doğuran harekettir. Kültür 
hem ilerler hem de geriler. Kültürün ilerlemesi onun zenginleşmesi-
dir, kültürün gerilemesi ise kültürsüzleşmedir. Kültür, düşünmenin 
aldığı biçimdir, insanın düşünme tarzıdır. Kültürlenmiş insan “dav-
ranışlarına genelin damgasını vurmayı bilen, tikel yandan vazgeç-
miş, genel ilkelere göre eyleyen kişidir” (Hegel, 2003: 70). Kültür-
süz insan ise tikel yönelen, genel ilkelere göre yaşayan, köle olmayı 
tercih eden kişidir. Kültürsüzleşme doğası bozulmuş insan, toplum 
ve devlete işaret eder. O halde kültürsüzleşme sahibi olduğu toplum-
dan kaynaklanmakta olup halkın bozulmasının hem sonucu hem 
de kaynağıdır. Kültür sayesinde insan İde kaynaklı üretmeyi, ken-
dini ve nesneleri tanımayı, kendini dizginlemeyi, eğilimi ve istekle-
rine göre davranmamayı öğrenir. Doğayı bozmaz, imar ve inşa eder. 
Buna karşılık kültürsüz insan başta kendisi olmak üzere evrenin do-
ğasını bozar, doğayı altüst eder. Her varlıkta bozulan doğayı tek-
rar eski haline getiren ise Tin’dir. O, özüne uygun olarak diyalek-
tik bir yapıda kendini açınlayarak kültürü sürekli üretir. Yalnız Tin 
bu üretime dışarıdan hiçbir şey eklemez: Tin “ne eylerse özüne uy-
gun eyler, kendisini kendinde olduğu şey yapar, kendini eylemine, 
yapıtına dönüştürür: böylece kendi kendisinin nesnesi olur, kendi-
sini kendi önüne varoluş diye koyar” (Hegel, 71). Bu durumda bi-
rey, kültürü hazır bulmuş olur. Ona düşen ödev buna katılmaktır, 
bu tözsel varlığı (kültürü) içselleştirmektir. Böylelikle nasıl ki birey 
çeşitli basamaklardan geçer ve birey olarak kalırsa, toplum da öy-
ledir. O da tinin en genel basamağına kadar çıkar. Değişmenin iç-
sel, kavramsal zorunluluğu da buradadır. Bunu aşacak olan ise di-
yalektik oluştur. 

Hegel’e göre değişim bir belirlenim değil, yetkinleşmedir. Bu da 
diyalektik bir ilerlemedir, oluştur. Tin’in düşüncesi ve hareketi bu iler-
lemeyi başlatır. O zaman Hegel’de değişim bir başka açıdan ilerleme-
dir. Onun ontolojisinde ilerleme de genellikle bir bilinç basamaklanışı 
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şeklinde olur. İnsan yaşamı buna güzel bir örnektir. İnsan hem doğ-
duğunda hem de çocukluk döneminde kendinde ve kendisi içinin 
ne olduğunun bilgisine varıncaya kadar ampirik bilincin birçok ba-
samağını tırmanması gerekmektedir. Çocuk ampirik bilince duyu 
deneyimi ile başlar. Oradan genel tasarımlar basamağına, oradan da 
kavrama basamağına varır. Ancak “bundan sonra nesnelerin ruhunu, 
onların asıl doğasını tanıması olanaklı” olur (Hegel, 155). Hegel’e 
göre varlıktaki ilerleme, eksik-olandan daha eksiksiz olana doğru-
dur. Doğada düzeni yerleştiren de değişmedir. Bu yüzden değişim 
en yüksek değerdir. Değişmenin belli bir ölçütü yoktur. Tin’in ya-
sası gereğince hareket eder. Hiçbir varlık onun bilgisinin dışında var-
lığa gelmez. Evrendeki her şeyi belirleyen değişmedir, onun gelişme 
ilkesidir (Hegel, 151). Gelişme ilkesi organik doğada da hüküm içe-
risinde olan ilkedir. Onun sayesinde organik doğal nesneler gelişme 
içindedir. Ancak bu ilke değişmez bir iç ilkeye, yalın bir öze daya-
nır. “Bu öz, çekirdek halinde yine yalın bir varlık olarak sunar ken-
dini bize, sonradan varoluşsal ayrımlar kazanır;” bu ayrımlar “onu 
başka nesnelerle ilişkiye sokar, böylece sürekli bir değişme sürecini 
sürdürürler.” (Hegel, 152). Hegel’e göre doğadaki bu değişim dolay-
sız, karşıtsız ve engelsiz olarak gerçekleşir. Tin’de ise değişim böyle 
değildir, bilinç ve irade aracılığıyla gerçekleşir. Tinsel yaşamdaki ge-
lişme organik yaşamda olduğu gibi zararsız, çatışmasız ya da mutlak 
biçimsel bir gelişme değildir. Tam tersine buradaki gelişme belirli 
bir içeriği olan bir ereğin meydana getirilmesine yönelik gelişmedir. 
Her iki yaşamda ortak olan ise değişim ve gelişmenin sürekli olma-
sıdır. Doğada türler arasında değişme yoktur, doğada türler değiş-
mezdir. Tinsel oluşumlarda ise durum böyle değildir. Birinden öte-
kine geçiş, düşünen Tin içindir. Doğa kendi kendini kavrayamaz; 
fakat Tin alandaki daha yüksekteki oluşum, 

“daha önceki, daha aşağı basamaktakinin yeniden işlenme-
siyle görünüş alanına girer. Bir önceki oluşum bu nedenle 
sona erer. Bir sonrakinin bir öncekini aydınlatarak görü-
nüş alanına girmesi nedeniyledir ki, tinsel oluşumlar zaman 
içinde görünür. Bu da şunu gösterir: Dünya-tarihi, tinin za-
mandaki yayılımıdır, tıpkı ide’nin uzamda doğa olarak ya-
yılması gibi” (Hegel, 2003: 154 – 155).
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Hegel’in bu ifadelerinde de görüldüğü gibi doğada değişim bir 
dolaşımdır, aynı-olanın yinelenmesidir, tinsel tözün taşınmasıdır. 
Her şey döngüler halinde olup biter. Bu döngüde ise yalnızca birey 
değişir. Doğada her ölümde yeni bir yaşam ortaya çıkar. Bu deği-
şimde değişimin yasası töz olarak karşımıza çıkar. O halde Hegel’de 
değişim ilerleme, ilerleme ise gelişmedir. Gelişme ise “basamaklar 
tarzında ilerleme demektir” (Hegel, 2003: 168). Bu basamaklar da 
özgürlüğün bir dizi belirlenimini içerir. İlerleme ise sonsuza doğru 
belirsiz bir gidiş değildir. İlerleme amaca göre gerçekleşir. Ancak iler-
leme çizgisel değil, döngüseldir, bu döngüsel ilerlemede Tin kendi 
kendini aramaktadır. İlerleme döngüsel olduğunu göre Hegel’de de 
evren Herakleitos’ta olduğu gibi bir bütündür. Hakikat bu bütünün 
kendisidir. “Bütün ise ancak kendi gelişimi yoluyla kendini tümle-
yen özdür” (Hegel, 2004a: 31). Ancak bütün olmuş bitmiş bir ger-
çeklik değil, basamak basamak olgunlaşan bir gerçekliktir.

SONUÇ

Sonuç olarak insan-doğa-toplum ilişkilerini düşündüğümüzde sürekli 
değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bugün yepyeni olduğunu iddia etti-
ğimiz yöntem, düşünce, sistem, teknoloji yarın yeni olmaktan çık-
maktadır, ihtiyaçlara cevap verememektedir. Böyle bir gerçeklikte 
her şeyden önce değişimin varlığı başlı başına bir hakikattir. He-
rakleitos, Platon, Aristoteles, Aquinalı Thomas, Hegel, Bergson gibi 
birçok filozof değişimi bir hakikat olarak görmüşlerdir. Ancak her 
birinin değişimin realitesini getirdikleri açıklama gerekçeleri ve söy-
lemleri birbirlerinden farklıdır. Örneğin Aristoteles’e göre değişimin 
varlığı bir hakikat olmasına rağmen değişen töz değil, tözün neden 
olduğu oluşum sürecidir. Herhangi bir şeyde değişimden söz edebil-
mek için onun karşıtının olması gerekir. Tözün karşıtı olmadığından 
töz bakımından değişim yoktur. Fakat hareket, zaman, mekân, oluş 
ve bozuluş açısından düşünüldüğünde değişimin varlığı bir gerçek-
tir ve mümkündür. Değişim hem soyut ve saydam olduğundan hem 
de olmuş bitmiş bir şey veya bir durum olmadığından ancak ben-
zerlikler veya farklılıklar açısından tanımlanabilmektedir. Varlık ve 
oluş açısından yapılan bir tanıma göre değişim, sürekli bir etkinlik 
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olup bir şeyin yerini başka bir şeyin almasıdır. Bu durumda deği-
şim önceden keşfedilememek ve her an yeni olmaktır. Ayrıca deği-
şim bir formdan başka bir forma doğru olan durumdur. Değişim 
yalnızca bir halden bir başka hale geçmek de değildir, özünü koru-
yarak yenilenmektir. İnsanın başta kendisi olmak üzere toplumu, ev-
reni, varlığı ve yaşamı hareket, zaman ve mekân içinde anlamak ve 
anlamlandırmaktır. Fakat değişim determinist, evrimsel ya da rast-
lantısal bir süreç değildir. Değişimin belli bir hızı, yönü veya stan-
dardı da yoktur. Örneğin gerek dünyanın hem kendi yörüngesinde 
hem de Güneş’in etrafında dönerken ölçülen hız değerleri, gerekse 
diğer gök cisimlerinin hem kendi yörüngelerinde hem de başka bir 
kütle etrafında dönerken ölçülen hız değerleri farklılık göstermek-
tedir. Bu durum bize bir yandan değişimin varlığını ispatlamakta-
dır, diğer yandan da değişim gerçek olsa bile mutlak olarak ölçüle-
bilecek bir şey olmadığını göstermektedir.

Herakleitos’un ve Hegel’in varlık ve doğa üzerine okumala-
rını oluş (süreç) felsefesi içerisinde değerlendirip anlamaya çalışır-
sak hem aklın hem değişimin doğasının, hem de evrendeki değişim 
ile toplumsal değişimin ne olduğunu anlamada içerisine düştüğü-
müz kısır döngüden kendimizi kurtarmış oluruz. Herakleitos’un 
ontolojisinde evrende her şey değişim halindedir. Başta kozmoloji 
ve psikoloji olmak üzere her alanda ve yerde kesintisiz devam eden 
bir değişim vardır. Her şey sürekli ve döngüsel bir değişim içinde-
dir. Değişim ve her şeyi yöneten ise her şeyi, evreni de yöneten ve 
değişende değişmeyen yasa olan Logos’tur. Evrende her şey değişse 
bile kozmik sistemin kendisi değişmeden aynı kalır. Varlıkta ve ya-
şamda değişimin amacı ise özgürleşmek, doğa ve nesnelerle uyum 
halinde olmak ve adilce, hakça bir yaşamı yaşamaktır. Hegel’in on-
tolojisine göre de varlıkta ve doğada sürekli diyalektik bir oluş ve 
değişim vardır. Oluş ve değişimi yöneten ise Logos gibi değişim sü-
recinde özüyle aynı kalan Mutlak Tin’dir. Hegel felsefesinde öznel 
akıl, mutlak aklın açınlanması olduğundan doğa ile kültür arasında 
mutlak bir ayırım yoktur. Bundan dolayı doğa ile kültürde yaşanı-
labilecek herhangi bir değişim, gelişim, büyüme ve ilerleme birbi-
rine karşıt değildir. Hegel’de değişim, dolayısıyla gelişme ve büyüme 
iki yönlü değildir, Platon’da olduğu gibi tek bir ilkeye bağlanmıştır. 
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Bu ilke Platon’da “İdea”, Hegel’de ise “Mutlak Tin”dir. Yalnız He-
gel’de “Mutlak Tin” Platon’un “İdea”sı gibi aşkın bir düşünce değil-
dir, evrene içkindir. Doğa, insan, toplum, kültür ve medeniyet dâ-
hil her şey Mutlak Tin’in üçlü adımlarından oluşan diyalektik bir 
oluşla öncelik-sonralık ilişkisinde meydana gelir. Değişimi başlatan 
da oluştur. Değişimin temel ilkeleri ise bilgi birikimi, özgürlük, eşit-
lik, adalet, kardeşlik ve disiplindir. Akıl, doğası gereği bu ilkelere 
yabancı değildir. Çünkü öznel akıl da Mutlak Akıl’ın açınlanması-
dır. Aklı, değişimin değişmeyen yasasına, onun ilkelerine ve de dü-
şünce, kültür, sanat ve topluma yabancılaştıran Aydınlanma felsefe-
sinin sonuçlarından biri olan araçsal akıldır. Araçsal akıl modernite 
ile kapitalizmi de örgütleyip aktifleştiren akıldır. 

Herakleitos ve Hegel ontolojilerinde değişim, değişmeyen bir ger-
çekliktir. Durağan bir gerçeklik yoktur, varlıkta sürekli bir değişim 
ve gelişim vardır. Her şey sürekli hareket, değişim ve oluş içindedir. 
Evren sürekli oluş halinde olduğundan değişim son bulmamıştır. Bu 
doğrultuda değişimin ontolojik-epistemolojik doğasını anlamak aklı 
ve onun ilkelerini anlamaktır. Mutlak akıl üzerine yapılacak kültü-
rel, sosyal ve siyasal inşa ise yeni bir çağın, medeniyetin habercisi ve 
dirilişi olacaktır. O halde medeniyetin köklerini uzakta değil değişi-
min yasasında yani Logos’ta/Mutlak Tin’de aramalıdır. Çünkü ak-
lın yasalarıyla varlığın yasaları bir ve aynıdır. Yasanın ilkeleri aynı 
zamanda aklın ilkeleridir. Düşüncede meydana gelen değişmeler 
maddedeki değişmelere de yol açar. Hem dünyayı oluşturan unsur-
lar hem de bilgimizin konusu olan nesneler insan zihninden başka 
bir zihnin eseridir. O zaman değişim üzerine yapılacak sorgulama-
lar öncelikle ontolojik-epistemolojik eksende, değişimin yasası ve il-
keleri üzerinden yapılmalıdır. Çünkü değişim yalnızca birey, toplum 
ve doğanın değil öncelikle varlığın, varoluşun yasasıdır. Her iki filo-
zofun ontolojisinde de değişim her zaman karşıtlığı içinde barındı-
rarak varlık alanına çıkar. Ayrıca değişim hem varlıkta hem de var-
lığın birer açınımı olan doğa, tarih, toplum, devlet, ahlak, sanat ve 
din gibi alanların hepsinde bir kozmos sistem ve düzen içerisinde 
gerçekleşir. Bu yasa ise başına buyruk değildir, belli kural ve ilke-
ler çerçevesinde hareket eder, gücünü Logos’tan/Mutlak Akıl’dan 
alır. Çünkü değişim, Tin’in tözüdür. Kısaca değişimin ne olduğunu 
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bilmek ve anlamak öncelikle onun yasasını ve ilkelerini bilmek ve 
anlamaktan geçmektedir. Bu doğrultuda yapılacak felsefi ve bilim-
sel bir araştırma ve çözümleme, toplumun ileride yaşayabileceği çe-
şitli sorunları önceden görüp tedbir alınmasına yol açacaktır; yani 
değişimde istikametin doğru ve isabetli olmasını sağlayacaktır. 
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DİN, KÜLTÜR vE EKONOMİ ETKİSİNDE 
ŞEKİLLENEN “GELENEKSEL TÜRK Evİ”NDEN 

GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA GÖRE BİÇİMLENEN 
“MODERN KONUT” ÜZERİNDEN 

TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel

Özet

Geleneksel Türk evi, Türk ailesinin yaşam biçimi ve inançları doğ-
rultusunda Osmanlı İmparatorluğu döneminde biçimlenmiştir.

Osmanlı dönemi konut mimarisi ahşap karkas konstrüksiyon ile 
iki, bazen üç katlı yapılırdı. Kullanılan malzeme ahşap ve dayanık-
sızdı. Müslüman Türklerde dini amaçlı yapılar, daha sağlam ve kalıcı 
malzemelerle gerçekleştirilmişken, evler ikinci planda tutulmuştur. 

Gelenek, görenek ve din “azla yetinme” felsefesini getirmiş, Türk-
ler dünyayı geçici sayan mistik bir görüşle konutlarında kalıcılığa 
önem vermeyerek, onları bir nesle yetişecek şekilde yaparak, kerpiç 
ve ahşaptan evler inşa etmişlerdir.

Türk evinin biçimlenmesinde en etkin faktörlerden biri “din” 
olarak kabul edilir. İslamiyet’in etkisiyle mekânlar; haremlik selam-
lık diye erkekler ve kadınlar için ayrı mekânlara bölünmüştür. İçe 
dönük yaşam biçiminden doğan “mahremiyet” iç mekân düzenle-
mesinde etkili olmuştur.

Geleneksel Türk evinin kullanıcıları; geniş aile düzeni içinde, 
baba, anne, oğullar, gelinler, torunlar, dedeler, nineler, evlenmemiş 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM2 4 0

amcalar, halalardan oluşmakla birlikte kendi içinde de karı kocadan 
oluşan birimlere sahipti. Geniş aile düzeni içinde ailenin aynı za-
manda üretici bir yapıya sahip olması nedeniyle büyük ve çok sayıda 
mekâna ihtiyaç duyulmuştur. Bu yönüyle geleneksel konut, ekono-
mik hayatın geçtiği bir iç çevredir. Yaz aylarında üretilen sebze ve 
meyvelerin bütün yıl yenecek biçimde korunup saklanması için de-
polar, kilim ya da halı dokuma tezgâhları için bölümler mekân ih-
tiyaçları arasında olmuştur. 

Türklerde evde kadınlar ev işlerinden ayrı olarak hayvanların ba-
kımı ve dokuma gibi çeşitli işlerle uğraştıklarından Türk evi bir an-
lamda kadın içindir denebilir. Aile dışı yaşantılarında ise erkekler ve 
kadınlar ayrılarak, iki ayrı topluluk olarak görünmektedir. Kadın, 
üretime dönük çalışmalarını ve her türlü toplumsal faaliyetlerini ev 
içinde sürdürür, hayatı evde geçer. Bahçe duvarları birinci kat seviye-
sine kadar yükseltilerek içerisiyle dış ortam birbirinden kesin olarak 
ayrılır, toplum kuralları yüzünden yaşantı kapalı bir ortamda sürer. 
Kadınlarla erkeklerin ayrı yaşamları evlerin de bölümlere ayrılma-
sına neden olmuş, kadınların yaşadığı bölüm “harem”, erkekler “se-
lamlık” adı verilen bölümlerde yaşar olmuşlardır. Harem-Selamlık 
ayrımı her evde vardır, fakat selamlığın bir odadan ibaret olduğu ev-
ler olduğu gibi, Selamlık kısmının planı etkilediği durumda; kendi 
sofa, merdiven ve odalarıyla ayrıldığı da olmuştur. 

Hayat, Selamlık ve Haremlik gibi bölümlerin doğmasına neden 
olan geleneksel Türk evinde bu ayırma küçük binalarda bölüm şek-
linde, sadece belirli odaların Harici veya Selamlık olarak adlandı-
rılması ile sağlanırdı. Daha büyük evlerde ise bu bölünme Harem-
lik ve Selamlık gibi iki veya daha fazla evin birleşmesi ile oluşurdu. 
Selamlık kısmı belirli bir dereceye kadar kendi sofa, merdiven ve 
odalarıyla ayrılmıştır. Haremlik kısmı yanında Selamlık kısmının 
ikinci derecede kaldığı zaman, plan üzerinde bir dereceye kadar et-
kili olur. Her iki bölüm de birbirine yakın büyüklükte yapıldıkla-
rında plan üzerindeki etkileri artar. Her iki bölümün de kendisine 
ait sofa ve merdivenleri olduğundan, asıl ev planı bu iki bölümün 
birbirine bağlanması ile oluşur. Bazı durumlarda bölümler katlar 
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arasında yapılır. Bu durumda plan üzerindeki etki azalır. Bölümlü 
evler aynı zamanda çeşitli tipte sofalara sahip olduklarında kendile-
rine özel tipler oluştururlar. Her sofa, çevresindeki odalar ve diğer 
mekânlar ile adeta kendine özgü bir ev haline gelir. Bu sebeple tüm 
ev, aslında birbirine eklenmiş iki, üç ya da daha fazla evden oluşur.

Osmanlı İmparatorluğu 18.yy’da Avrupa’ya yapılan gezilerle Ba-
tılı formlarla tanışmaya başlamış, geleneksel Türk evi, Batılılaşma-
nın etkileriyle değişmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu için 
Tanzimat Dönemi, Batılılaşma politikalarının kararlı şekilde yürür-
lüğe konulmaya başlandığı tarihlerdir. Batılılaşma ile birlikte gelen 
mekânsal aynılaşmanın Türkiye’deki başlangıcı, 1950’lerde yaşanan 
“modernleşme” sürecine dayanır. Bu süreçte başlayan ve yaygınlaşan 
betonarme kullanımı, birçok yerleşimde yerel yapı malzemesi ve ge-
leneksel yapım yöntemlerinin yerini almıştır. Yerel malzemelerle ve 
yöntemlerle inşa edilen konutlardan, modernleşmenin bir gereği ola-
rak görülen betonarme yapım sistemleriyle yapılmış apartman blok-
larına geçiş hızla gerçekleşmiştir. Bu süreç birbirinin kopyası haline 
gelmeye başlayan büyük kentler kadar, küçük ölçekli şehirlerde ve 
kırsal alanlarda da etkisini göstermiştir. Kırsal alanlarda da yaygın-
laşan bu dönüşüm; gelenek, aidiyet ve doğallığı zedelemeye başla-
mış ve mekân üretim süreçlerine yansımıştır.

Bu çalışmada geleneksel Türk konutu ile günümüze evrilen mo-
dern konutun özellikleri “toplumsal değişim” bağlamında değerlen-
dirilecektir.

Anahtar sözcükler: din, kültür, ekonomi, geleneksel, Türk evi, 
modern konut

Giriş

Türk evi; Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde Rumeli ve Ana-
dolu bölgelerinde oluşmuş, kendi özellikleriyle belirginleşmiş ve 500 
yıl yaşamını devam ettirmiş ev tipidir. Osmanlı döneminin ano-
nim ahşap evlerine Türk evi adını, genelde Batılılaşma hareketle-
rine, özelde ise kâgir ve batılı tarzda inşa edilen evlere karşı tepki 
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amacıyla ve Türkçülük akımının görsel sembolü olması için, 1912 
yılında, Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yapan Hamdullah Suphi 
Tanrıöver vermiştir.1

Türklerde önceden beri var olan “büyük aile düzeni” nesiller 
boyunca devam etmiştir. Baba, anne, oğullar, gelinler, torunlar, de-
deler, nineler, evlenmemiş amcalar, halalar bu büyük aileyi meydana 
getirmiş, ancak aile kendi içinde de karı kocadan oluşan birimlere 
ayrılmıştır. Geniş aile düzeninde, ailenin aynı zamanda üretici bir 
yapıya sahip olması nedeniyle büyük ve çok sayıda mekâna gerek du-
yulmuştur. Yaz aylarında üretilen sebze ve meyvelerin bütün yıl 
yenecek biçimde korunup saklanması için depolar, kilim ya da 
halı dokuma tezgâhları için bölümler mekân ihtiyaçları arasın-
dadır. Oğullar ve gelinlerin oluşturduğu küçük birimler içinde 
ayrıca bağımsız ayrı mekânlara ihtiyaç duyulmuştur. Türklerde, 
evde kadınlar ev işlerinden ayrı olarak hayvanların bakımı ve 
dokuma gibi çeşitli işlerle uğraştıklarından, Türk evi bir an-
lamda kadın içindir denebilir. “Osmanlılarda aile dışındaki ya-
şantılarında erkekler ile kadınlar ayrılmakta, iki ayrı topluluk ola-
rak görünmektedir. Kadın, üretime yönelik çalışmalarını, her türlü 
toplumsal faaliyetlerini ev içinde sürdürür, hayatını evde geçirirdi.” 
Bahçe duvarları çoğu zaman birinci kat seviyesine kadar yükseltile-
rek içerisiyle dış ortam kesin olarak ayrılır, toplum kuralları yüzün-
den yaşantı kapalı bir ortamda sürdürülürdü. Kadınlarla erkeklerin 
ayrı yaşamaları evlerin de bölümlere ayrılmasına neden olmuş, ka-
dınların yaşadığı bölüm “harem”, erkekler ise “selamlık” adı verilen 
bölümde yaşar olmuşlardır. Harem-Selamlık ayrımı her evde vardır, 
fakat selamlığın bir odadan ibaret olduğu evlerde planı etkilemez. 
Selamlık kısmının planı etkilediği durum, kendi sofa, merdiven ve 
odalarıyla ayrıldığı zaman kendini gösterir.2

1 Muhammet Ateş, 2008 “Geleneksel Türk Konutlarının Plan Kurgusu ve Karakteristik 
Özelliklerinin İrdelenmesi, Restorasyon ile Birlikte Yeni İşlev Verilen İstanbul Konak-
larının İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık 
Anabilim Dalı, s: 3

2 Özge Nihan Uysal, 2007 “Geleneksel Türk Evi İç Mekan Kurgusunun İncelenmesi ve 
Süleymaniye Bölgesi Örnekleri Analizi”, Y. Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
ç Mimarlık Anabilim /Anasanat Dalı, s: 8
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1 Muhammet Ateş, 2008 “Geleneksel Türk Konutlarının Plan Kurgusu ve Karakteristik 
Özelliklerinin İrdelenmesi, Restorasyon ile Birlikte Yeni İşlev Verilen İstanbul Konak-
larının İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık 
Anabilim Dalı, s: 3

2 Özge Nihan Uysal, 2007 “Geleneksel Türk Evi İç Mekan Kurgusunun İncelenmesi ve 
Süleymaniye Bölgesi Örnekleri Analizi”, Y. Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
ç Mimarlık Anabilim /Anasanat Dalı, s: 8
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3 Özge Nihan Uysal, 2007 “Geleneksel Türk Evi İç Mekan Kurgusunun İncelenmesi ve 
Süleymaniye Bölgesi Örnekleri Analizi”, Y. Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
ç Mimarlık Anabilim /Anasanat Dalı, s: 9

4 Özge Nihan Uysal, 2007 “Geleneksel Türk Evi İç Mekan Kurgusunun İncelenmesi ve 
Süleymaniye Bölgesi Örnekleri Analizi”, Y. Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
ç Mimarlık Anabilim /Anasanat Dalı, s: 10

5 Özge Nihan Uysal, 2007 “Geleneksel Türk Evi İç Mekan Kurgusunun İncelenmesi ve 
Süleymaniye Bölgesi Örnekleri Analizi”, Y. Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
ç Mimarlık Anabilim /Anasanat Dalı, s: 11



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM2 4 4

Geleneksel Türk Evi’ndeki yansımaları olarak gözlemlenebilir. 
Ancak, Türk Evi’ndeki mahremiyet, sadece İslamiyet’ten değil; 
Orta Asya inançları ve göçebe yaşamına dayanan içe dönüklük 
kavramından etkilenerek konutu biçimlendirmiştir. Örneğin; gu-
sülhane, İslam kültüründe, yıkanma eyleminin diğer aile birey-
lerinden gizliliğinin çok önemli olduğunu vurgular. Aile reisi ve 
onun erkek konuklarına ayrılan başoda kavramı, aile bireyleri 
dışında, kadın ve erkeğin bir arada bulunmaması gerektiği du-
rumlar için yapılan bir uygulamadır. İslam dininde mahremi-
yet kavramının, toplumda, içe dönük bir yaşam olarak kendini 
göstermesi, Geleneksel Türk Evi’ne, giriş katlarda daha küçük 
pencereler ve kafes sistemi ile yansımıştır. Aile içinde kadın, ge-
len erkek misafirlere görünmeyerek mahremiyeti haremlik-se-
lamlık ile sağlanır.6

Odalar ve oturma yerleri, insanın rahat görme ve işitme sınır-
larını gözeten ölçülerde ele alınmış, sabit oturma yeri olan sedir, 
pencere kenarına yerleştirilmiştir; ayrıca, taşınabilir minderler 
ise hareket ettirilerek kişiler arasındaki uzaklıklar ayarlanır. 7

Aile üyelerinin ev içinde kendilerine özgü mekân ve mekân 
parçaları üzerinde denetim elde etmek ve birbirlerini rahatsız et-
meden faaliyetlerini sürdürmek istemeleri, köşk-odayı (başoda), 
bağımsız odaları, sofada seki, eyvan ve köşkleri oluşturmuş-
tur. Bu mekân ve mekân parçalarının büyüklükleri, konut böl-
gesi içindeki yerleri ve birbirleriyle olan ilişkileri o mekân veya 
mekân parçasının kullanıcısının, aile içindeki statüsüne, göre-
vine ve aile üyeleriyle olan ilişki bağına göre belirlenmiştir. Ör-
neğin, aile reisinin odası olan köşk-oda, konutun en değerli böl-
gesine yerleştirilmiştir.8

6 Serkan Yaşar Erdinç, 2009 “Konut Oluşumunda Kültür Etkisinin Toplumsal Yaşam Di-
namikleri Bağlamında İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mi-
marlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, s: 31

7 Serkan Yaşar Erdinç, 2009 “Konut Oluşumunda Kültür Etkisinin Toplumsal Yaşam Di-
namikleri Bağlamında İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mi-
marlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, s: 31

8 Serkan Yaşar Erdinç, 2009 “Konut Oluşumunda Kültür Etkisinin Toplumsal Yaşam Di-
namikleri Bağlamında İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mi-
marlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, s: 32
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8 Serkan Yaşar Erdinç, 2009 “Konut Oluşumunda Kültür Etkisinin Toplumsal Yaşam Di-
namikleri Bağlamında İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mi-
marlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, s: 32

“MODERN KONUT” ÜZERİNDEN TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ 2 4 5

Geleneksel oda, seki altı denen bir giriş ve servis mekânı, seki 
üstü denen esas oturma alanından hem zeminde hem de tavandaki 
bir seviye farkıyla ayrılmıştır. Seki altı, odanın penceresiz duvarı 
boyunca uzanan dar bir alandır. Bu duvar boydan boya yerli dolap 
ve yüklüklerle kaplıdır. Ocak da bu gömme dolapların tasarımının 
içinde yer alan bir öğedir. Odaya her zaman odanın bir köşesinden, 
seki altına açılan bir kapıdan ve çoğunlukla içine düzenlenmiş bir 
girintiden girilir. Seki altına pabuçluk da denirdi, burada pabuçlar 
çıkarılırdı. Esasında seki, yaşama alanına ulaşırken zemin seviyesi-
nin peş peşe yükseltilmesiyle toz toprağın taşınmasını engelleyen bir 
araçtı. Bir oda, oturma, yemek yeme, yatma ve misafir ağırlama gibi 
birçok gereksinime yanıt verecek biçimde düzenlenmiştir.9

Geleneksel Türk evinde Batılılaşmanın etkisiyle başlayan deği-
şimde evde yeni beklentiler doğmaya başlamıştır.

Bu çalışmada gerek geleneksel Türk evindeki Batılılaşma etki-
siyle değişimden, gerekse yeni konut tipi apartman dairesinden söz 
etmek mümkündür. Bunlar kentte ve köyde konut kavramı üzerin-
deki değişimlerdir. 

BATILILAŞMANIN ETKİSİYLE KONUTTA BAŞLAYAN 
DEĞİŞİMLER

Son yüzyıl içinde Osmanlı toplumu giyiniş, davranış ve düşü-
nüş biçimine kadar, çeşitli ölçeklerde farklı görünümlerin oluş-
masına neden olan “Batılılaşma çabaları”, mimarlık ölçeğinde 
ayrıntılarda, bezemede, yeni inşaat malzemelerinin ve teknikle-
rin kullanımında ve özellikle üslup farklılaşmasında görülmüş-
tür. Cumhuriyetten sonra inşa edilen meskenler bir süre eski ev 
tiplerinde olmaya devam etmişse de, mesken sıkıntısını önle-
yebilmek için büyük arsalar daraltılmış, harem ve selamlıklar 

9 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 28
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kaldırılmış, daha az masrafla ihtiyaç bakımından gerekli kı-
sımlar eklenmiştir.10

Geleneksel Osmanlı mimarlığında mimari faaliyetler Hassa Mi-
marlar Ocağı tarafından ve buradaki Müslüman Osmanlı mimar-
ları aracılığıyla yürütülüyordu. Tanzimat Dönemi’yle beraber ba-
ğımsız mimarlık ofislerin açılmaya başlandığı görülür. Bu ofislerde 
gayrimüslim, yabancı ve Levanten mimar ve kalfalar çalışmaktaydı.11

Batılılaşma hareketleri ve toplum düzeyinin yükseltilmesi sonu-
cunda yaşam tarzları değişikliğe uğramış, eski evler giderek aile ge-
reksinimlerini karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Eski evlerde ai-
lenin her türlü ihtiyacını karşılayan odalar zaman içinde değişime 
uğramış, farklı ihtiyaçlar doğrultusunda başka mekânlar yaratıl-
mıştır. Bunun sonucunda Geleneksel Türk Evi odasında yatma ve 
oturma işlevine hizmet eden sedirler ve yatakları muhafaza etmeye 
yarayan yüklükler yok olmaya başlamış, bu farklılaşma mekân bo-
yutlarına da yansımıştır. Mekân boyutlarındaki değişiklik özellikle 
tavan yüksekliğinde kendini göstermeye başlamış, 317 cm. lik bir 
ortalama değer gösteren tavan yükseklikleri 240 cm. civarına kadar 
düşmüştür. Tüm bunların sonucunda konut mekânları eskinin hu-
zur verici düzenini terk etmiştir.12

Tanzimat’ın ortaya çıkardığı yeni bir kavram olan ve Osmanlı 
toplumunda Batılılaşma ile özdeşleşen “âdâb-ı muâşeret”, toplumun 
günlük yaşamını Batılı anlamda düzenleyen bir kurallar dizisi ol-
makla birlikte kendisini en fazla mekân tasarımında göstermiştir. 
Konut mekânlarının Avrupa standartlarına göre düzenlenmeye baş-
laması aşamalı biçimde gerçekleşmiş, önce iç mekânda başlayan de-
ğişim cepheye yansımıştır. Örneğin; piyanonun Osmanlı konağına 
girmesi yalnızca modernleşme sembolü olarak değer taşımaktadır. 

10 Serkan Çalışkan, 2009 “Tarihi Konut İşletmeciliği ve Kültür Turizmi ilişkisi Beypazarı 
Örneği”, Y. Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 
Eğitimi Bilim Dalı, s: 46

11 Kerim Kürkçü, 2009 “Meiji ve Tanzimat Dönemlerindeki Mimari Değişimlerin Karşı-
laştırılması”, Y.Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimar-
lık Tarihi Programı, İstanbul, s: 98

12 Özge Nihan Uysal, 2007 “Geleneksel Türk Evi İç Mekan Kurgusunun İncelenmesi ve 
Süleymaniye Bölgesi Örnekleri Analizi”, Y. Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
ç Mimarlık Anabilim /Anasanat Dalı, s: 82
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Konutta Batılılaşma etkisiyle görülen bu değişim, Cumhuriyet 
Türkiye’sinde de büyük bir ivme kazanarak devam etmiş ve ba-
rınma kültürünün belirteci olan kentler de bu değişimden pa-
yını almıştır. Osmanlı toplumunda yaşam tarzının değişimi eşya 
kullanım alışkanlıklarının Batılı tarzda değişimine neden ol-
muş; bu durum da Batılı anlamda yeni mobilyaların kullanımını 
gerektirmiş; yeni mobilyaların kullanımı ise geleneksel konut 
mekânlarının değişimine ve Avrupa tarzı konut planlamaları-
nın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreçte yaşanan sos-
yokültürel dönüşüm başkent İstanbul başta olmak üzere İzmir, 
Selanik ve Cumhuriyet Türkiye’sinde de başta Ankara olmak 
üzere çeşitli büyük şehirlerde yeni yerleşim bölgelerinde apart-
man tipi konutların inşa edilmesine yol açmış; zamanla sosyal 
konut ve toplu konut anlayışının doğmasına neden olmuştur. 
Konut yaşamında eşya ve mobilya kullanım alışkanlığının de-
ğişmesi günlük yaşamın ve bu değişen yaşama göre mekânla-
rın değişimi anlamına gelmektedir. Günlük yaşamın değişimi ile 
doğru orantılı olarak gelişen konut iç mekânlarındaki bu değişim 
öncelikle Osmanlı barınma kültürünün en önemli unsurlarından 
biri olan mahalle, daha sonra da uzun bir süreçte kent dokusunun 
değişimine yol açan önemli bir dönüşümdür. Esasen çok basit gibi 
görünen bu değişim hiç de kolay olmamış; ilk önceleri toplum 
tarafından yadırganmış ancak, 17. ve hatta 16.yy’ın son döne-
minden bu yana yavaş yavaş Batılılaşmanın etkisiyle toplumun 
her kesiminde sadece barınma kültüründe değil yaşamın her 
alanında etkili olmuştur. Söz konusu değişim sadece yer sofra-
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geleneksel konuttan apartmanlaşmaya varan bir kimlik dönü-
şümüdür. Hiç kuşkusuz bu kimlik dönüşümünde eşya ve mobilya 
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kullanım alışkanlığının değişimi önemli bir araç olmuştur. Gele-
neksel konutun apartmana dönüşümü Tablo 1’de özetlenmiştir.13

Tablo 1: Günlük yaşamda eşya ve mobilya kullanım

alışkanlığında görülen değişimin konut planlamasına etkileri14

Geleneksel Türk evinde odalar tüm fonksiyonları içeren hacim-
ler şeklinde tasarlanmıştır. Bu durum oda içindeki eşyaların da por-
tatif ve çok yönlü kullanıma uygun olmasında etkili olmuştur. Ta-
şınabilen yer sofrası ve minderler gibi eşyalar, bu ilkenin sonucunda 
oluşmuştur.15

Geleneksel Türk evinde mobilya çoğu zaman yapı ile birlikte 
inşa edilmektedir. Ölçüleri, konumları ve yerleri sınırlıdır. Odalarda 
seki üstünde duvarlar boyunca uzanan sedirler bulunmaktadır. Ev 
halkı, genellikle duvarlarla birlikte inşa edilmiş olan bu sedir-
leri hem oturmak hem de yatmak için kullanmaktadır. Sedirle-
rin yüksekliği az, derinliği fazladır. Sedir, bu yönüyle, gün boyunca 

13 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 217

14 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 219 

15 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 27
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14 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
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tarlada çalışan, ürününü yerde işleyen halk için çalışma biçi-
mine yakın kotta uzanarak oturmalarıyla mümkün kılan, din-
lendirici ve rahatlatıcı bir oturma-yatma elemanı görevi gör-
mektedir. Alçakta oturma eğilimi aynı şekilde, yemek yenirken 
yer sofrasının çevresinde minderlere oturulmasıyla da kendini 
göstermektedir. Bunun dışında geleneksel evlerin önemli bir ala-
nını oluşturan ve ailenin bir araya toplandığı sofalar da gerek duyul-
duğu zamanlarda, yere serilen kilim ve minderlerle oturma alanları 
olarak düzenlenmektedir. Geleneksel kırsal yaşam kapsamında 
yatma elemanı olarak kullanılan bir diğer öğe ise yer yatağı-
dır. Yer yatağı, yaşam alanlarını pratik bir şekilde yatma ala-
nına dönüştürebilmekte, ertesi sabah ise hızlıca tekrar toplanıp 
kaldırılabilmektedir. Bu noktada yatakların toparlanmış halde 
depolanabilmeleri için yüklük denilen depolama çözümü üretil-
miştir. Yüklük, odalardaki en önemli öğelerden biri olmuştur. 
Geleneksel Türk evlerinde, yüklük de evle birlikte inşa edilmek-
tedir. Sedirlerin yatma eylemini karşılayabilmesi için yataklar, 
yatakların da depolanması için yüklük gerekmiştir. Hemen her 
odada yüklük bulunmaktadır.16

Yerde oturma kültürünün Batılılaşma etkisiyle değişerek yer-
den belli bir yükseklikte Batı tarzı mobilyalar kullanılmaya baş-
lanmasıyla gerçekleşen bu değişim zamanla çok işlevli geleneksel 
konut mekânlarının tek işlevli mekânlara dönüşümünü sağla-
mıştır: Salon, oturma odası, yemek odası, yatak odası, banyo 
ve mutfak gibi. Bu mekânları birbirine bağlayan mekânsal öge 
olarak da geleneksel konuttaki çok işlevli sofa yerine Avrupa ev-
lerinde görüldüğü üzere koridor ve hol planlanmaya başlamış-
tır. Böylece Türk konutunda koridor arka bahçeye bakan servis 
mekânları ile caddeye açılan odaları ayıran bir sınıra dönüşmüş-
tür. Harem-selamlık ayırımı kalkmış; konut iç mekânında ka-
dın ve erkek çocukları ile birlikte evin tüm mekânlarını ortak 

16 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 37, 38
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kullanmaya başlamıştır. Konutlarda çocuklara ayrı oda tahsis 
edilmesi ile konut yapısı biçimlenmeye devam etmiştir.17

Net bir şekilde barınma kültüründe Batılılaşma hareketinin 
başlaması 1860’lardan sonra ilk olarak yemek düzeninde çatal 
ve bıçağın kullanılması, sedir ve minder yerine iskemle ve kol-
tukta oturma alışkanlığının başlatılması ile olmuştur. Bu deği-
şim, oturma ve yemek yeme düzeninde vücut duruşunun yeni-
den düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Batılılaşmanın diğer 
izleri ise kıyafetlerde ve konutta yaşama mekânlarının düzen-
lenişinde ortaya çıkmıştır. Aile içinde karı-kocanın birbirleriyle 
arkadaşlığının, tek eşliliğin, çocuk sağlığı ve yetiştirme biçim-
lerinin vurgulandığı bir demokratikleşme ile aile yapısı ve do-
layısıyla konut kullanım alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. 
Öte yandan, sarayın Boğaziçi kıyısına taşınması, klasik saray mi-
marisi ve yaşamı anlayışının da değişimine neden olmuş; Osmanlı 
üst sınıfını oluşturan saray erkânının da Boğaziçi kıyısında yer alan 
semtlerde oturması Batılılaşma hareketine ivme kazandırmıştır. Batı-
lılaşma hareketleri saray ve çevresinde yaşam tarzı ile iç mekân kulla-
nımında görülmektedir. Batılılaşma süreci saray erkânı, gayrimüslim 
grup ile İstanbul’da yaşayan Avrupalıları içeren bir oluşumun kar-
şılıklı birbirini etkilemesi sonucu ortaya çıkmıştır. İç mekânda kul-
lanılan eşya ve mobilyalar bu sürecin gelişimini etkilemiştir. Doğal 
olarak Osmanlı toplumunun seçkin tabakası biraz geç de olsa Batı 
ürünü eşya ve mobilya kullanımına başlayarak bu sürece katılmış-
tır. Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilen Dolmabahçe Sarayı 
(1855) geleneksel Osmanlı konutu plan tipinde yapılmış olmasına 
rağmen; yüzlerce odası ve salonlarıyla, dış cephe ve iç mekân özel-
likleriyle geleneksel Osmanlı saray mimarisinden farklıdır. Dolma-
bahçe Sarayı, Batı tarzı mobilya ve eşyanın benimsendiği ve yaygın 
olarak kullanılmaya başlandığı ve Osmanlı barınma kültürünü et-
kileyen bir mekân olması nedeniyle önemlidir. Önce saray erkânı 
ve sırasıyla sarayın yakın çevresi kendi konutlarında bu mobilya ve 

17 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 218 
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ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
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eşyaları kullanmaya başlamışlardır. Bu saraylar ve konutlar Batı tarzı 
koltuk, iskemle, masa, sehpa, karyola ve dolaplarla döşenmiş; ha-
rem dairelerinde piyano, büyük aynalar, paravanlar, yazı masaları 
ve büyük gümüş şamdanlar kullanılmıştır. Saraylarda mekân tasa-
rımları bir bütün olarak ele alınmış; kornişinden aynasına, konsol, 
orta masası, koltuk ve kanepesiyle hepsi bir takımın parçası olarak 
tasarlanmıştır.18

Batılılaşmanın barınma kültürü üzerindeki en büyük etkisi 
apartmanlaşma olmuştur. Öncelikle ilk değişim, aile içi ve dışı 
ilişkilerde kaç-göçün ortadan kalkması ile konut planlamasında 
zamanla harem-selamlık ayırımının kalkması olmuştur. Bu dö-
neme kadar çeşitli ailelerin aynı binada barınmasına yalnız toplu-
mun Yahudi kesiminde rastlanmaktaydı ve bu tür kiralık konutlara 
“yehudhâne” denilmekteydi. Tanzimat döneminde ise büyük konak-
ların harem veya selamlık bölümlerinin başka ailelere kiraya veril-
diği örnekler mevcuttur. Ancak asıl apartmanlaşma, aileye belli bir 
gelir kazandırmak amacıyla değil, ailenin toplumsal statüsünü mo-
dernleştirmek için özellikle nüfusun yoğun olduğu Beyoğlu ve çev-
resinde başlamıştır. Eşya ve mekân kullanım alışkanlıklarının de-
ğişmesi, apartman tipi konutun İstanbul’un Müslüman kesiminde 
de yaygınlaşması olanaklarını yaratmıştır. Başta Balyan ailesi ve Mi-
mar Kemaleddin olmak üzere Osmanlı mimarlarının yanı sıra Mon-
tani, D’aronco, Nafilyan, Aleksandr Vallaury gibi yabancı mimarla-
rın çalışmaları sonucu Batı tarzı yaşama uygun konut tipleri ortaya 
çıkmıştır. Özellikle Balyan ailesi, 1908 Meşrutiyeti’ne kadar İstan-
bul’daki önemli binalara imza atmıştır. Sultan Mahmud ve Sultan 
Abdülmecid dönemlerinde İstanbul’da yukarıda adı verilen Fransız 
ve İtalyan uyruklu mimarların çalıştıkları görülmüştür. Hâliç tersa-
nesinde çalışan İtalyan işçileri için inşa edilen sosyal konutlar, Dol-
mabahçe Sarayı çalışanları için yapılmış Akaret konutları, Harbiye 
Surp-Agop Kilisesi sosyal konutları, Gedikpaşa konutları, Laleli 
Harikzedegan apartmanları gibi konutlar Avrupa’da ortaya çıkan 

18 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s:213 
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sosyal konut düzeninin Osmanlı’nın başşehrinde de görüldüğü 
ilk örnekler olmuşlardır. Alçak sedirlerin yerine yüksek arkalıklı 
koltuklarda oturulmaya başlanması konut cephelerinde pencerelerin 
parapet duvarlarının yükseltilmesine yol açmıştır. Mutfaklar gele-
neksel konutlarda yangın endişesi ile çoğunlukla konutun dı-
şında ayrı bir hacim olarak yapılmaktayken; kullanımı artan 
eşyalarla birlikte artık konutun içinde planlanmaya başlamış-
tır. Osmanlı konutunda geleneksel yıkanma sisteminin dışında 
küvet kullanma alışkanlığı ise ilk olarak Ermeni azınlığın evle-
rinde görülmektedir. Şehirler büyüyüp de konutlarda kat adedi 
arttıkça zamanla evin dışında tuvalet kalmamış, hamam kül-
türü de yok olma sürecine girmiştir. Alaturka tuvalet sistemi ye-
rini alafranga tuvalete bırakmıştır. Zamanla alafranga tuvalet-
lere takılan taharet musluğu ile geleneksel kullanım alışkanlığı 
ve modern donanım birleştirilerek yeni bir çözüm üretilmiştir. 
Tüm bunlara ek olarak Batı tarzı ısıtma ve aydınlatma gereçleri ile 
ithal yapı malzemelerinin kullanılmaya başlanması da konut iç dü-
zenlemeleri ile birlikte yapı tekniğinin değişimine de yol açmıştır. 
Geleneksel Osmanlı konutunun başodasında yer alan ocakların 
yerini salonlarda Batı tarzında yapılmış şömineler almaya başla-
mıştır. Esasen Osmanlı konutuna şömine daha III. Selim döneminde 
girmeye başlamıştı. Ancak, yine her konuda olduğu gibi şömineler 
de ilk başta süs ve statü belirleyici ögeler olarak kullanılmıştır. Katı 
ve sıvı yakıtlı sobaların imparatorluğa girişi Tanzimat’tan sonra ol-
muş, konak ve saraylarda gerekli düzenlemeler yapılarak kullanımı 
zamanla yaygınlaşmıştır. Günlük yaşamda konut içinde eşya kulla-
nım alışkanlıklarının değişimi sonucu saraylarda olduğu gibi konut 
mekânlarında da koltuk ve kanepeler, orta masaları, iskemleler, seh-
palar salon mekânlarının statü belirleyici ögeleri olmuş ve zamanla 
mekânda mobilya kullanımında, eşya ve mobilyaların tasarımı ve 
seçiminde takım anlayışı ön plana çıkmış; mobilya mekânda döşe-
melik kumaş, perde ve halı gibi tekstil ürünleri ile birlikte tasarla-
nan bir dekorasyon unsuru hâlini almıştır.19

19 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 215 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM2 5 2

sosyal konut düzeninin Osmanlı’nın başşehrinde de görüldüğü 
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19 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 215 
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Saraylarda ve büyük konaklarda dış dünyaya kapalı bir bö-
lüm olarak planlanan harem, Batı tarzı mobilyanın ve yaşam 
tarzının en geç girdiği ve kabullenildiği yer olmuştur. Batı tarzı 
yaşam ve mobilya kullanımı ilk olarak dış dünyaya açık olarak 
planlanan selamlık bölümünde görülmektedir. O nedenledir ki 
Batılılaşma çabalarıyla konut iç mekânının değişiminde en geç 
değişen bölüm yatak odalarıdır. Çünkü en geç kabullenilen Batı 
tarzı mobilya yatak olmuştur. Yemek yeme eylemi de saray ve ko-
naklarda harem bölümünde yer sofralarında yenildiğinden ye-
mek odası mobilyalarının da kabullenilmesi zor olmuştur. An-
cak, büyük merasimlerde yabancı konukların ağırlanması için 
Selamlık bölümünde derme çatma masalar kurularak ziyafet-
ler düzenlendiği bilinmektedir. Yemek odasının saraylarda ilk 
görülmesi Sultan Reşad döneminde Dolmabahçe Sarayı’ndadır. 
Ancak, Baron de Tott’un belirttiğine göre toplum içinde ma-
sada yemek yeme alışkanlığı gayrimüslim azınlıklardan ilk ola-
rak Rumlarda görülmekte ve Osmanlı insanının yer sofrasın-
dan masada yemek düzenine geçişi konut planlamasında yemek 
odası ihtiyacını zaman içinde doğurmaktadır. Lüks eşya kullanı-
mının artması ile Avrupa evlerinde kullanılan konsol, büfe gibi 
mobilyaların kullanılmaya başlanması ise konutlarda salon ve 
misafir odası mekânlarının yapılmasına ve bunların geleneksel 
konutlardaki “başodanın” yerini almasına neden olmuştur.20

Batı tarzı eşya ve mobilya kullanım alışkanlığı dışında ba-
rınma kültürünü ve konut planlamasını değiştiren bir diğer 
önemli olgu da Tanzimat’ın ilanıyla birlikte iskân kısıtlamala-
rının büyük ölçüde ortadan kaldırılması olmuştur. Şehirlerin 
modernleştirilmesi tutkusuyla sokaklar genişletilmeye, binala-
rın çıkma ve cumbaları küçültülerek daraltılmaya başlanmış 
ve zaman içinde yasaklanmıştır. 1860’lardan itibaren değişen 
yaşam koşulları, şehircilik ve konut planlama anlayışı ile ge-
rekli yasal düzenlemelerle birlikte konutlarda balkon yapılmaya 

20 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 214 
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başlanmıştır. Çekirdek aile yapısına uygun, Batılı anlamda eşya 
kullanımına göre tasarlanmış mekânlara sahip planlamaları ile 
bu konutlar geleneksel Osmanlı konutundan apartmanlaşmaya 
ve sosyal konut düzenine geçişi simgelemektedir. İstanbul, Gala-
ta-Pera ve Üsküdar bölgeleri bu dönemde birbirine yakınlaşarak, şe-
hir içi ulaşımın da gelişmesiyle 19.yy’da İstanbul’un gündelik hayatı 
bütünselleşmiştir. 19.yy’da saraylarda başlayan Batılılaşma etki-
siyle konutun değişimi esasen ailenin değişimi ile olmuştur. Alt 
tabaka aile yaşantısı bu dönemde geleneğin izinde yürürken; üst 
tabaka ailelerde aileye zenci kalfa, Çerkez hizmetçi, Fransız mü-
rebbiye gibi yeni bireylerin katılması ile aile yaşantısı da Batılı-
laşma yolunda yeni bir çehreye bürünmüştür. Üst tabaka konut-
larında yabancı insanlara ziyafetler vermek, elçilik davetlerine 
katılmak, yazlık bir konut sahibi olmak konut planlamasını ve 
barınma kültürünü değiştirmeye başlamıştır. Batılılaşma etki-
siyle konutlarda “vestibule” olarak isimlendirilen giriş mekân-
ları yapılmaya başlanarak bu mekânlarda palto ve özellikle de 
Batılılaşmanın sembolü olarak şapka asmaya yarayan vestiyer 
mobilyası kullanılmaya başlanmıştır. Hatta Osmanlı konakla-
rında bu vestiyer mobilyaları gösteriş amaçlı salonlarda kullanıl-
mıştır. Osmanlı konaklarının salon duvarları ailenin geçmişini 
belirtmek amacıyla aile fotoğraflarıyla süslenmeye başlamıştır. 
Batı evlerinde salona konulmayan konsol ve komodinler de statü 
belirleyici objeler olarak salonlarda kullanılmıştır. Osmanlı ay-
dınının bir diğer merakı da çalışma odalarına kıymetli tablo ve 
antikalar yerleştirmek olmuştur. Konutta kişisel hayat Batılı-
laşma ile birlikte önem kazanmış ve kendine ait mobilya ve eş-
yaları yeni bir yaşam tarzını belirleyecek şekilde iç mekân tasa-
rımına yerleştirmiştir. Osmanlı aydınının kişisel hayatı, çalışma 
odasının duvarları arasında şekillenmekte, yaşadığı dünyayı 
kavramak ve yorumlamak isteğini sembolize eden kitaplık, yazı 
masası gibi Batı tarzı mobilyalar da oluşan bu yeni kişiliğe kül-
türel bir kimlik kazandırmaktaydı. Gelenekselliğini korumaya 
çalışan alt tabaka konutu da bu dönemde kısmi değişime uğra-
mıştır. Sur içi İstanbul’unda ardışık bir şekilde sıralanan gele-
neksel konutlarda görülen yangınlar bu konut yerleşimlerinin 
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zaman zaman yok olmasına neden olmuştur. Harikzedegan ko-
nutları gibi apartman tipi konutlar bu yangınlar sonucu evsiz 
kalan insanlar için yapılan yeni yerleşimlerdir.21

Mekansal aynılaşmanın Türkiye’deki başlangıcı, 1950’lerde ya-
şanan “modernleşme” sürecine dayanmaktadır. Bu süreçte başlayan 
ve yaygınlaşan betonarme kullanımı, birçok yerleşimde yerel yapı 
malzemesi ve geleneksel yapım yöntemlerinin yerini almıştır. Sonuç 
olarak, yerel malzemelerle ve yöntemlerle inşa edilen konutlardan, 
modernleşmenin bir gereği olarak görülen betonarme yapım sistem-
leriyle yapılmış apartman bloklarına geçiş hızla gerçekleşmiştir.22

19.yy’ın sonlarından bu yana İstanbul’un üst-orta kesimleri için 
apartman yaşamı, modernliğin ve Batılılaşmanın sembolü oldu. 
Orta sınıfın kültürünün vazgeçilmez unsuru olan apartman yaşa-
mının önemi, 1950’lerden başlayarak kırsal kesimden art arda gelen 
göç dalgaları ile daha da arttı. Kentin sosyal ve kültürel coğrafya-
sında, apartman semtleri ile şehri çevreleyen gecekondu mahalleleri 
arasındaki çarpıcı farklar, İstanbul’un seçkin kültürüyle henüz kent-
lileşemeyen göçmen nüfusun simgelediği avam/melez/arabesk kül-
tür arasındaki uçurumu mekânda somutlaştırdı. Apartman semtle-
rinde yaşayan üst ve orta kesimler arasındaki ekonomik ve sembolik 
hiyerarşilerde ise, deniz sahiline yakın oturmak önemli kriter haline 
geldi. 1950’lere kadar en makbul apartman semtleri olan Nişantaşı, 
Şişli gibi mahallelerde oturan üst gelir grupları, 1950’lerin sonların-
dan başlayarak Boğaz sahillerinde apartmanlara taşınmaya başladı-
lar. Bu nedenle, yakın zamana kadar denize bakan seçkin, lüks bir 
dairede yaşamak, İstanbul’un üst ve orta sınıfları için çok arzulanan 
bir statü sembolüydü. Bu dönemde, evler temel olarak 2 bölümden 
oluşmaktadır. Bu bölümler salon ve iç ev olarak tanımlanmaktadır. 
Burada iç mekân ile ifade edilen oturma odası ve yatak odalarıdır. 
Üç odalı dairelerde oturma odası olarak evin en büyük veya ortanca 

21 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 216 

22 Pervin Şenol, Aslı Er Akan, 2011 “Kırsal Yaşam / Kırsal Konut: Bir Yaşam Biçimi Olarak 
Geleneksel Kırsal Konut Üretiminde Kızılcık Köyü Örneği”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2011, Sayı:24, s: 144
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odası seçilmektedir. Yakın veya uzak bir ziyaretçi olmadığı zaman-
larda ailenin oturup dinlendiği ve konuştuğu yer genellikle oturma 
odasıdır. Evde çalışmayan bir veya birden çok kadın, yaşlı emekli er-
kek ve okula gitmeyen çocuk olunca bu oda gün boyu boş kalmaz. 
Ev kadınları özellikle sabah yayınlarını izleyebilmek için sebze ayık-
lama, hamur açma, dolma sarma gibi mutfak işlerini de bu odaya 
taşımaktadır. Aile kalabalıksa çocuklardan veya yaşlılardan birisi-
nin veya yatıya gelen misafirin yatırıldığı yer yine bu odadır. Sedir, 
somya veya açılır kapanır koltuk-kanepe gibi eşya bulundurmaktan 
amaç budur. Eve yorgun gelen erkeğin bunlar üzerine uzanarak te-
levizyon izlediği veya uyuyakaldığı çok kimse tarafından belirtilmiş-
tir. Türkiye’de orta sınıf için konut yoğunlukla ‘2 oda 1 salon’ veya 
‘3 oda 1 salon’ şeklinde tanımlanan apartman dairesi olmaktadır.23

Salon, gelenekselden moderne geçişin iç mekândaki tampon ala-
nıdır denebilir. Bir nevi geleneksel evdeki selamlığa artık hanımlar 
girmiştir. Ayrıca Batı’dan alınan yeni alışkanlıkların emaneten ser-
gilendiği bir alan konumundadır.

Evin işlevsel olarak kullanılan ve samimiyetin, rahatlığın sem-
bolü olan oturma odasına zıt özelliklerde bir salonun bulunması ve 
salonun yalnızca gösteriş amaçlı kullanıldığı, resmiyetin, rahatsızlı-
ğın ve yapaylığın göstergesi olduğu vurgulanır. 90’lı yıllarda orta sı-
nıfta oldukça yaygın olan bu ‘salon’ anlayışını Ayata (1988), oturma 
odası ile kıyaslayarak şöyle özetlemektedir: “İç ev, cam bardak, mela-
min tabak, somya, eski kilim, tenekeden kül tablası, basit lamba, at-
let ve pijamalı giyim, bağdaş kurma, daracık yemek masası; salon, 
kristal bardak, tabla, avize, porselen tabak, lüks koltuk, yeni halı, mi-
safir önünde düzgün giyim ve kontrollü davranış demektir. Bu kar-
şılaştırma ailenin birbirinden çok farklı iki dünyası olduğunu göster-
mektedir. İç ev, sıcaklık, samimiyet, yakınlık, yoğunluk, doğrudanlık, 
doğallık, rahatlık, teklifsizlik anlamına gelirken; salon, rahat kaçı-
ran yabancılarla kurulan ilişkilerin dünyasıdır. İç evdeki davra-
nışlar rahat ve samimi, salona özgü davranışlar ise “ince, kibar” ve 
bazen de “modern” olarak nitelendirilmektedir. Salonda çay yavaş 

23 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 31
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23 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 31
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karıştırılır, şive düzeltilmeye çalışılır, kek daha küçük lokmalara 
bölünerek yutulur, peçete kullanılır vs.; kişi, davranışlarında ken-
disine her zaman verdiğinden biraz daha farklı bir hava vermeye 
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sının bakımı kolaydır. Televizyon merkezli aile, televizyonu oturma 
odasına koymayı tercih ederek, günlük yaşamın merkezini salon-
dan başka mekânlara kaydırmaktadır. 2000’li yılların hızlı kent ya-
şamında, bireyin yaşadığı apartman dairesinde yalnızca misafir gel-
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niden kaplanan, mekanizması değiştirilen eşyasıdır. Kısacası çekyat, 
kullanıcısıyla birlikte ‘’yaşayan’ ve ‘yaşlanan’ bir eşyadır.24

KÖYDEN KENTE GÖÇ EDEN ÜZERİNDE 
BATILILAŞMANIN TESİRİ “GECEKONDU”

Batılılaşma sürecinde nüfusun artması, kentlere göçün yoğun-
laşması gibi nedenlerden ötürü konut ihtiyacında artış yaşanmış; 

24 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 32
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bu ihtiyaç da apartman tipi çok katlı konutlar ile çözümlenmeye 
çalışılmıştır. Hane halkı büyüklüğü ortalama 4-5 kişi olan Tür-
kiye’de konut iç mekânındaki bu dönüşüm, özellikle 1950’ler-
den sonra yapımı ivme kazanan apartman tipi konutlarda 2-3 
oda, 1 salon plan tipinin önce yap-satçı üretimi tek apartman 
blokları şeklinde, daha sonra ise devlet destekli sosyal konut ve 
toplu konut üretimi şeklinde tüm Türkiye’de standart hâle gel-
mesine neden olmuştur. Konut birimlerinin büyüklüğü ise yak-
laşık 100 m² olup, bahçeli ev ve dubleks daireler toplumun yük-
sek gelir düzeyine hitap etmektedir.25

Günümüzde başta TOKİ, özel kuruluşlar ve belediyeler öncülü-
ğünde olmak üzere yapılan çeşitli toplu konut uygulamalarının ilk 
hedefi, az zamanda çok sayıda konutu kullanıcısına teslim ederek 
niceliksel konut açığını kapatmaya çalışmaktır. Ancak kullanıcı ile 
tasarımcı ve üreticinin tamamen iletişimsiz olduğu bu üretim biçi-
minde kullanıcının memnuniyeti her zaman sağlanamamaktadır. 
Bu durumda geleneksel Türk konutu ve yaşam tarzı ile tezat du-
rumlar oluşmaktadır. Bir yandan bu konut tipleri bulundukları 
şehrin coğrafi ve yerel özellikleri dikkate alınmadan standart 
bir tarzda yapıldığından zamanla Türk şehirlerinde kültürel bir 
kimlik kaybı yaşanmaya başlamış ve Türk şehirleri giderek bir-
birine benzer hâle gelirken diğer yandan da kentlerde illegal yer-
leşimlerin artması, yerel yönetimlerin bu konuda kayıtsız kalma-
ları gibi nedenler sonucu kimliksizleşen kentlerin etrafında bir 
gecekondu dokusu oluşmuştur. Bu doğrultuda günümüz Tür-
kiye’sinde Batılılaşma etkisiyle değişen barınma kültürü bağla-
mında konut sorunu, niceliksel ve niteliksel konut sorunu olarak 
iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Niceliksel konut açığı sayı 
olarak konut ihtiyacını belirlerken Türkiye’de niteliksel konut 
açığı en çok göçlerin yaşandığı kentlerde gözlenmektedir. He-
nüz kırsal alışkanlıklarından ve üretim süreçlerinden kopama-
mış toprağa bağlı göçmen nüfus kentte meyve-sebze üretimini 

25 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 218 
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sürdürmekte, küçükbaş hatta büyükbaş hayvan beslemektedir. 
Diğer yandan ülkemizde göç eden nüfus için oluşturulmakta 
olan konutlar ise, topraktan koparılmış düşey yerleşmeler olup, 
Batılılaşma çabaları içinde Batı uygarlığı mimarisinde görülen 
mekân oluşumları kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle dar ve 
orta gelirliler için yapılan konut çözümlerinde Türk yaşam kül-
türü için büyük önem taşıyan mutfak mekânı ısrarla küçük çö-
zümlenmekte, ailenin toplu hâlde günlük yaşantısını geçirdiği 
yaşama mekânları için de zorlama çözümler getirilmektedir. 
Hatta kentli nüfus bile yaşadıkları konutları benzer şekilde de-
ğiştirmeye başlamıştır. Kullanıcının psikolojik, sosyolojik ve fizyo-
lojik gereksinimlerindeki değişimlere uyum sağlayabilecek esneklik 
ve canlılığa sahip çözümlemeler artık yaşamsal bir zorunluluktur.26

Gecekondu ailesi köy ailesine göre kişileri daha az, üyeleri ara-
sındaki iş-güç biçimi çeşitlenmiş, yararlı gördüğü birtakım köy özel-
liklerini sürdüren, buna karşılık uygun bulduğu kent özelliklerinden 
bir bölümünü zamanla kabullenmiş, toplumsal değer ve alışkanlık-
ları bakımından bir ucu köyde, öbür ucu kentte iki aile tipi arasında 
bir geçiş durumu gösterir. Bu kurumun yapısında ve görevlerinde, 
köy ailesi özellikleri ile kent ailesi özelliklerinin bir arada bulunması, 
onu kendine özgü bir tür yapmıştır.27

Gecekondu için gelenekselle Batılılaşma arasında, halkın yerel-
den kente kendi olanaklarıyla bulduğu ara çözüm denebilir.

İzinsiz yapılması nedeniyle yasal olmamasına karşılık kulla-
nıcının ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren sistem gecekon-
dudur. Öncelikle yapımı hızlıdır. Kullanıcı kente göç ettikten 
bir hafta sonra barınak sahibi olabilmektedir. Konutun planla-
masını ve gerçekleştirilmesini kendi yaptığı için kendi ihtiyaçla-
rına cevap verecek, doğal olarak da kendi kültürünü devam etti-
rebileceği bir konut ortaya çıkmaktadır. Gümüşhane’de köyden 

26 Deniz Demirarslan, 2011 “Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim 
ve Konuttaki Yansımaları”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10-15.09.2007, cilt: I, ISBN: 
978-975-16-2433-8 (tk), ISBN: 978-975-16-2434-5 (1.c.), Ankara, s: 219 

27 İbrahim Yasa, 1972 “Gecekondu Ailesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, cilt: 27, sayı: 3, s: 10
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kente göç eden nüfusun yeni konutlarında yöresel konut şema-
larını uyguladıkları gözlenmiştir. Kullanıcı, kırsal kültürden 
kentsel kültüre geçiş döneminde alışık olduğu düzende ve bo-
yutlardaki konutları tercih etmiştir. Gecekondu sistemi aynı za-
manda kent kültürünün etkili olmaya başlamasıyla, değişen ih-
tiyaçlarını karşılayabileceği ölçüde de büyüyebilmekte ve mekân 
fonksiyon değiştirebilmektedir. Kullanıcı, ihtiyaçlarının art-
ması veya değişmesiyle konutuna eklemeler yapabilmektedir.28

Kullanıcı ile konutu arasındaki uyumsuzluğun Sosyal Ko-
nut Sistemi’nde üst seviyeye çıktığı görülmektedir. Kulla-
nıcı, gecekonduda konutunu kendi planladığı için ihtiyaç-
larını karşılayabiliyor. Toplu konutta ihtiyaçlarının ötesinde 
konfor arayışı içine giriliyor, Sosyal konutta ise ihtiyaçları 
karşılamayan bir kalıba sokuluyor.29

Gecekondular ise kullanıcısı tarafından yapıldığı için ihti-
yaçlarını birebir karşılayabilmektedir. Yeni barınağı, eski ko-
nutu ile benzer özellikler taşımakta, kırsal kültürü yansıtmak-
tadır. Yeni kentli uyum sürecine gecekondularda başlamaktadır. 
Gecekondunun en önemli özelliği esnek olabilmesi, yeni ihti-
yaçlara da yanıt verebilmesidir. Aynı özellik geleneksel Türk 
evinde de görülmektedir. Yeni kültürün getirdiği yeni ihtiyaç-
lar zamanla içinde yaşanan gecekonduyu etkilemektedir. Kul-
lanıcı yeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerektiğinde gece-
kondusunu yeni ekler ile büyütebilmekte, yeni donanımlar ile 
standardını yükseltebilmektedir. Ancak zaman içinde yeni kül-
türe alıştıkça bu konutlar da yetersiz kalmakta ve kullanıcı baş-
langıçta kendisine yabancı gelen kent konutlarına yönelmekte-
dir. Geleneksel Türk evinin plan şemaları incelendiğinde esnek 
bir yapısı olduğu görülmektedir. Mekânların mekân organizas-
yonu içindeki yeri, mekânların boyutları ve eylemlerin mekân-
lara dağılımı bu esnekliği sağlamaktadır.30

28 Hakan Tong, 2001 “Geleneksel Konutların Güncel Kullanıma Uyum Yeteneğinin Değer-
lendirilmesi”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, s: 3

29 Hakan Tong, 2001 “Geleneksel Konutların Güncel Kullanıma Uyum Yeteneğinin Değer-
lendirilmesi”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, s: 4

30 Hakan Tong, 2001 “Geleneksel Konutların Güncel Kullanıma Uyum Yeteneğinin Değer-
lendirilmesi”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, s: 76
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lendirilmesi”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, s: 3

29 Hakan Tong, 2001 “Geleneksel Konutların Güncel Kullanıma Uyum Yeteneğinin Değer-
lendirilmesi”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, s: 4

30 Hakan Tong, 2001 “Geleneksel Konutların Güncel Kullanıma Uyum Yeteneğinin Değer-
lendirilmesi”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, s: 76
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1853-55 yıllarında yapımı tamamlanan Dolmabahçe Sarayı’nın 
etkileriyle, Osmanlı ülkesinde Avrupa tarzı mobilya kullanımının 
hızlandığı görülmektedir. Sini yerine masa, minder, iskemle yerine 
sandalye, koltuk, sandık yerine dolabın benimsenmesinde saray ka-
dar Pera semtinde yaşayan Avrupalılar, Levanten ve gayrimüslim va-
tandaşlar da etkili olmuştur. Osmanlı döneminde açılan sanayi mek-
tepleri, Sanayi-i Nefise Mektebi, Cumhuriyet döneminde Ankara’da 
açılan Gazi Enstitüsü ile Avrupalı ve Avrupa’da eğitim görmüş hoca 
ve ressamlar mobilya konusunda etkili olmuşlardır. Köylerde son yıl-
lara kadar varlığını devam ettiren duvarların ahşap bölmelerine ya-
pılan oyma ve çıkma rafların dolaplara (Anadolu ağızlarında en yay-
gın adlarıyla terek ve sergen) dönüşmesi Türkiye genelinde mobilya 
kullanımının başlangıcı sayılmaktadır. 18.yy’dan itibaren Fransa’da 
yeni malzeme, moda ve adlarla üretilen değişik biçimlerde dolap ve 
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31 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 19, 20
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büyük kentlere yığılmak suretiyle yeni iş alanları aramaya başlamış-
lardır. Böylece ilk kez hazine arazilerinde, başıboş alanlarda gece-
kondu kurulması anlamında “gecekondu” gerçeği ortaya çıkmıştır.32

İstanbul, ülke çapında gecekondulaşma sürecinin çekirdeğini 
oluşturmuştur. İstanbul’un 1975’e kadar ayak değmeyen “müca-
vir alanları” yekpare gecekondularla dolmuşken, 1984’te çıkan ge-
cekondu affı ile eski gecekondu semtleri, yerlerini hızla “gecekondu 
apartman” oluşumuna terk etmeye başlamışlardır. Varsıl kentli ke-
sim kentte apartmanlaşmayla apartman dairesine yönelirken, köy-
den kente göç eden yoksul kesim kendi imkânlarıyla gecekondu ile 
kente adapte olmuştur. Zaman içinde onun da seçimi gecekondu-
dan apartmana geçmek ya da günümüze de yansıyan gecekondu 
apartman olacaktır. “Gecekondu” terimi, yapılmış olanın aşağı yu-
karı bir gece içerisinde yapılıp bittiğini ifade etmek üzere konmuş 
bir terimdir. Gecekondulu vatandaş, gecekondusunu ya başkasına 
ait bir arazi parçası üzerinde yahut kendi arazisi üzerinde imar mü-
saadesi olmadan inşa ettiği için, konutunu, mevcut kanun ve yö-
netmeliklerin “inşa sırasında hemen” yıkılmasını amir hükmünden 
kurtarmak ve “iskân edilmiş olması halinde” ise mahkemelerden 
ve belediye encümenlerinden karar istihsal edilinceye kadar zaman 
kazanmak maksadıyla, alelacele ve çoğul hallerde de yardımlaşmalı 
olarak bir gece içerisinde yapıp tamamlamak zorunda kalmış olan 
bir kimsedir. “Gecekondu” deyimi de, ifadesini bu yapılış şeklin-
den almaktadır. Gecekondu konutlarının işlevi yalnızca kente yeni 
gelenlerin barınma ihtiyacını karşılamak değildir. Bu konutlar aynı 
zamanda gecekondulunun kentte sahip olduğu bir güvenlik meka-
nizmasıdır. Sakinler bu konutları kırsal kaynaklarından artı değer 
yaratarak yatırıma dönüştürmek için kullanmaktadırlar. Ayrıca ge-
cekondunun kırsal yaşam ve değerlerin kentsel mekânda korunma-
sına yönelik bir işlevi de bulunmaktadır. Zaman zaman ailenin ih-
tiyaçlarını karşılamak ya da satmak üzere tarımsal ya da el emeği 
ürünlerin elde edildiği bir işyeri olarak da görülebilmektedir. Bu böl-
geler nüfusu, yurdun hemen bütün illerinden, kaza ve köylerinden 

32 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 33, 34
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kalkıp gelmiş, evlilik, meslek ve yaş statüleri değişik ve büyük ço-
ğunlukla köylü olan heterojen bir topluluktur. Bu bakımdan, gece-
kondu bölgelerinde köysel bir hayat tarzının birçok şekillerine rastla-
mak mümkündür. Şehre gelip yerleştikten sonra birer meslek sahibi 
olmalarına ve ihtisaslaşmaya başlamalarına rağmen gecekondu böl-
gelerinde, ekmeğini kendi pişiren, tavuk ve inek besleyen, bahçesinde 
sebze yetiştiren veya hasat zamanı köyüne gidip hasadını yapan ve 
köyle sıkı irtibat halinde bulunan insanların sayısı oldukça çoktur. 
Gecekondu toplumu, aile küçülmesi bakımından şehirleşmiştir; fa-
kat aile düzeni ve akrabalık bağlarının bir dereceye kadar devam 
etmiş olması bakımından, köysel veya “kutsal” özelliğini muhafaza 
etmektedir. Çevre sağlık şartları kötü, penceresiz veya yeteri kadar 
pencereye sahip olmayan, ışıksız, havasız ve rutubetli, bozuk-düzen 
konutlarda, bir odada aşağı yukarı 5-6 nüfusun barınmak zorunda 
kaldığı ve buna ilave olarak, akrabalık bağlarının hala devam et-
mesi sebebiyle köyden veya ilk yerleşme yerinden sık sık misafirlerin 
gelmekte olduğu göz önünde bulundurulduğunda, gecekonduların, 
beden ve ruh sağlığı yönünden oldukça zararlı oldukları söylenebil-
mektedir. Gecekondu hane büyüklüğü ve yapı düzeni, köysel hane 
büyüklüğü ve yapı düzenine nazaran, küçük ve sadedir ve bu kü-
çülmenin, genel şehirsel eğilime ve Türkiye şehirsel aile küçülmesi 
eğilimine uygun olduğu görülmüştür. Hane nüfusu, şehir ortalama-
sından fazladır. Göçen, zaman içerisinde daha yüksek gelir ve daha 
düzenli koşullar sağladığında, gecekondusuna kullanma mekânını 
arttıran ve kullanma mekânını farklılaştıran eklentiler yapmaktadır. 
Gecekondu sakini, genellikle geldiği köydeki yakınlarından maddi 
destek almaktadır. Kır kesimi ise yüklendiği maliyet karşılığında, 
kendisine kentsel hizmetler için bir kapı açmış olmaktadır. Kente 
göçmüş olan, kırdakiler için kentte iş bulmak isteyenler, kenti gör-
mek isteyenler, eğitim ve öğrenim, tedavi, alışveriş gibi kentsel hiz-
metlerden yararlanmak isteyenler için bir bağlantı, danışma ve du-
raklama noktası haline gelmektedir.33

33 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 35, 36
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GELENEKSEL EVDE OLMAYAN “MOBİLYA”

Kentsel yapılaşmaya yönelen ve büyük aile düzeni yerine çekirdek 
aile düzeninin hâkim olduğu konut tasarımlarında sofa, yavaş ya-
vaş kırsal aile düzenindeki toplayıcı rolünü ve mekân olarak etkili 
gücünü kaybetmiştir. Burada en az yapı alanı içinde en fazla kulla-
nım alanının sağlanmasına yönelik tasarım çabaları vardır. Ayrıca 
çok yönlü yaşama mekânları odaların yerine, oturma-yemek alan-
ları ile yatma-çalışma alanları olmak üzere başlıca iki grupta topla-
nabilecek yaşama ihtiyacına yönelik ünitelere gidilmiştir.34

Konut, Sanayi öncesi dönemde üretim mekânı olma özelliği 
de taşımış olmakla birlikte; sanayi döneminde üretim mekânı 
yeniden konutun dışına çıkmış, buna karşılık konut, pek çok 
kentsel hizmetin ulaştığı bir yer haline gelmiştir.35

Apartmanda farklılaşmış mekânlar hemen ön plana çıkarken, 
gösterişçi tüketimin sergilendiği ve ailenin statü göstergelerinden biri 
olan salon, özellikle 1950’lerden 1990’ların sonlarına kadar evren-
sel bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Ağır ve çok sayıda eşya ile 
dolu bir salon yerleşikliğin bir göstergesi olurken, eşyanın az olduğu 
ve eve doğru dürüst yerleşmediği gecekondu ise göçebeliği çağrıştır-
maktadır. Gecekondu, apartmana göre küçüktür ve bu tür konut-
larda mekânın işlevsel ayrışması fazla gelişmemiştir. Buradan statü 
belirlemede, yaşanılan konutun niteliği kadar konutun donatıldığı 
eşyanın niteliğinin de etkili olduğu anlaşılmaktadır.36

Çekyat, Türkiye’deki hızlı kentleşmenin iç mekânda doğur-
duğu yer sıkıntısına bir çözüm yaratmıştır. Hızlı kentleşmeden kay-
naklanan konut darlığı ile ilgili sıkıntılara çekyat kısmi bir çözüm 
oluşturmuştur. Çekyatın Türkiye’deki varlık sebepleri temel olarak 
dar konutlarda yaşam sorununa kısmen de olsa çözüm oluşturma; 

34 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 28

35 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

36 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 29, 30



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM2 6 4

GELENEKSEL EVDE OLMAYAN “MOBİLYA”

Kentsel yapılaşmaya yönelen ve büyük aile düzeni yerine çekirdek 
aile düzeninin hâkim olduğu konut tasarımlarında sofa, yavaş ya-
vaş kırsal aile düzenindeki toplayıcı rolünü ve mekân olarak etkili 
gücünü kaybetmiştir. Burada en az yapı alanı içinde en fazla kulla-
nım alanının sağlanmasına yönelik tasarım çabaları vardır. Ayrıca 
çok yönlü yaşama mekânları odaların yerine, oturma-yemek alan-
ları ile yatma-çalışma alanları olmak üzere başlıca iki grupta topla-
nabilecek yaşama ihtiyacına yönelik ünitelere gidilmiştir.34

Konut, Sanayi öncesi dönemde üretim mekânı olma özelliği 
de taşımış olmakla birlikte; sanayi döneminde üretim mekânı 
yeniden konutun dışına çıkmış, buna karşılık konut, pek çok 
kentsel hizmetin ulaştığı bir yer haline gelmiştir.35

Apartmanda farklılaşmış mekânlar hemen ön plana çıkarken, 
gösterişçi tüketimin sergilendiği ve ailenin statü göstergelerinden biri 
olan salon, özellikle 1950’lerden 1990’ların sonlarına kadar evren-
sel bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Ağır ve çok sayıda eşya ile 
dolu bir salon yerleşikliğin bir göstergesi olurken, eşyanın az olduğu 
ve eve doğru dürüst yerleşmediği gecekondu ise göçebeliği çağrıştır-
maktadır. Gecekondu, apartmana göre küçüktür ve bu tür konut-
larda mekânın işlevsel ayrışması fazla gelişmemiştir. Buradan statü 
belirlemede, yaşanılan konutun niteliği kadar konutun donatıldığı 
eşyanın niteliğinin de etkili olduğu anlaşılmaktadır.36

Çekyat, Türkiye’deki hızlı kentleşmenin iç mekânda doğur-
duğu yer sıkıntısına bir çözüm yaratmıştır. Hızlı kentleşmeden kay-
naklanan konut darlığı ile ilgili sıkıntılara çekyat kısmi bir çözüm 
oluşturmuştur. Çekyatın Türkiye’deki varlık sebepleri temel olarak 
dar konutlarda yaşam sorununa kısmen de olsa çözüm oluşturma; 

34 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 28

35 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

36 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
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geçmişten gelen oturma, yatma ve depolama alışkanlıklarını destek-
leme ve yatılı misafir ağırlama kültürüne bir anlamda hizmet etme 
olarak ortaya çıkmıştır. Burada çekyat, yaşanılan mekânı “esnekleş-
tirebilme” ve aynı ortamda gündüz oturma, gece ise yatma eylem-
lerine imkân sağlama özelliği ile ön plana çıkmıştır. Türkiye gene-
linde yaygın bir şekilde kullanılan çekyat, Türk yaşam tarzına ve 
kültürüne çeşitli nedenlerden dolayı kolay ve hızlı bir şekilde uyum 
sağlamış, neredeyse her evde kendine bir yer edinmiştir. İsmi ve bi-
çimi zaman içinde değişiklikler göstermiş olsa da, işlevi temel ola-
rak hem oturma grubunun bir parçası olmak hem de gerektiğinde 
evdeki yatak sayısını arttırmaktır. Bunlara ek olarak çoğu çekyat, 
koltuk halindeyken bazası sayesinde depolama görevi de görmekte-
dir. Tüm bu işlevlerin tek bir üründe toplanıyor olması, evlerdeki 
odaların niteliklerinin değişebilmesine olanak sağlamaktadır. Gün-
düz oturma odası olarak kullanılan bir oda, gece çekyatın açılıp ya-
tak haline getirilmesiyle yatak odasına dönüştürülmektedir. Dolayı-
sıyla, evin oda sayısı değişmese de “esnek” hale getirilebilmektedir. 
Daha geniş açıdan bakıldığında ise çekyat, Türkiye’nin bir dönem 
içinden geçtiği sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişimin bir ta-
nığı, hatta bir göstergesi niteliğini taşımaktadır.37

Kırsal yaşamdan kent yaşamına geçişte oturma, yatma ve depo-
lama alışkanlıklarının ve eşyaların yeniden tanımlanması gerekmiş-
tir. Konut alanının darlığı, sosyal çevrenin değişimi ve mekânların 
da değişken özellik kazanmış olması sonucunda oturma, yatma ve 
depolama eylemleri için yeni çözümler aranmıştır. Kente göç aracı-
lığıyla farklı bir kültürel yapı ile karşılaşma sonucunda oturma ve 
yatma eylemleri için ilk aşamada kabullenilen eleman genellikle ‘di-
van’ olmuştur. Divan, dar konutlarda hissedilen kısıtlı hacme sığma 
zorunluluğu, yatıya kalan akraba ve misafirleri iyi şekilde ağırlama 
çabası için oturma ve yatma eylemlerini birleştiren bir çözüm oluş-
turmuştur. Bu gereksinimler sonucu gündüz oturma odasında kul-
lanılan ve oturma işlevine sahip bir eşya olan divan, gece yatak şek-
linde bir işlev kazanmaktadır. Yine divanın yüksek bir oturma alanı 

37 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: xi, 1
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olması nedeniyle altında kalan boşluk bir çeşit depolama alanı ola-
rak kullanılmaktadır. Gündüzleri divanın üzerine genellikle yere ka-
dar uzayan örtüsü örtülmekte ve böylece altında depolanan eşyalar 
da saklanmaktadır. Ayrıca genellikle bir duvara bitiştirilerek kulla-
nılan divanın büyüklüğüne göre birkaç adet geniş minderi bulun-
makta, bu minderler de sırtın dayanacağı duvara yaslanarak, yu-
muşak bir yüzey elde edilmektedir. Divanın oturma alanı standart 
bir kanepeden daha geniş ve yüksektir. Bu yüzden divanda oturan 
kişi genellikle bacaklarını bağdaş kurma veya farklı bir yolla topla-
yarak veya uzatarak oturmaktadır. Geleneksel divan kullanımını ta-
kip eden eşya olarak zamanla ‘kütüphaneli divan’ denilen bir başka 
mobilya kullanılmaya başlanmıştır. Kütüphaneli divan, divan kul-
lanımında sürdürülen oturma ve yatma alışkanlıklarını devam et-
tirmeye müsait yapısının yanı sıra kendisine bitişik bir dolap görevi 
gören bölmeleri, yani kütüphaneyi de içermektedir. Kütüphaneli di-
van, salonlarda oturma elemanı olarak divandan daha ‘şık’ ve ‘mo-
dern’ bir mobilya olarak algılanmasıyla ve istenilen ölçülerde çeşitli 
atölyelerde kolaylıkla yaptırılabilmesiyle kısa sürede birçok eve gi-
rebilmiştir. Gündüz kanepe gece ise kanepenin çekilmesiyle oluşan 
alan ile daha geniş bir yatak olarak kullanılmasının yanı sıra bitişi-
ğindeki dolaplarda ve raflarda çeşitli eşyaların depolanmasına olanak 
sunmuştur. Eriç (1986), kütüphaneli divanın var olma ve kullanılma 
nedenlerini şöyle anlatmaktadır: “Konut dışı ilişkide bulunulan 
çevre, eğitimdeki çocukların varlığı ve yakın çevrede belirli bir 
kültürel etki yaratma endişesi konutta kitap varlığı ve muhafa-
zası sorununu doğurduğundan, ayrı bir kitaplık oluşturmanın 
yanı sıra, aynı divanın bir türevi biraz şekil değiştirmiş ve yeni 
işlev kazanmış şekilde karşımıza çıkmaktadır. Arkası kitaplık 
ve raflı, üzeri sehpa-büfe karakterinde, gündüz kanepe, divan, 
gece çekilerek yatak olan, yatak altı adeta bir sandık veya yük-
lük görevini de gören bu eleman, alt ve orta sınıflarda yaygın 
kullanım alanı bulmuştur. Bu ‘kütüphaneli divan’ bazı hallerde, 
önemli meblağlar ödenerek taksitle alınan lacivert kapaklı, yal-
dızlı ansiklopedi ciltleri konulmak yerine, rafları beyaz örtü-
lerle, dantellerle kaplanarak ve cam, kristal eşya dizilerek, bir 
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büfe havası da kazanabilmektedir.” Günümüzde kütüphaneli di-
van halen maddi kültürümüzün bir parçasıdır.38

Geleneksel oturma, yatma ve depolama alışkanlıkları göz 
önünde bulundurulduğunda çekyat, gündüz oturulan yerin 
gece yatağa dönüştürülmesi ve yatak için gerekli malzemenin 
de hemen aynı yere depolanabilmesi özellikleriyle, bu alışkan-
lıkları tamamen destekler niteliktedir. Esasen çekyat, bu alışkan-
lıkları devam ettirmenin yanı sıra, hayatı bu alışkanlıklardan vaz-
geçmeden kolaylaştırmanın da bir yolu olmuştur. Öyle ki, divan ve 
yüklük kullanıldığında çarşaflara sarılarak taşınan yastık, yorgan 
gibi eşyalar, çekyat kullanıldığında herhangi bir fazladan muhafaza 
ve taşıma gerekmeden depolanabilmektedir. Ayrıca depolama soru-
nunu kendi bünyesinde çözerek, yüklükte olduğu gibi fazladan bir 
alan ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Daha geriye gidilecek olu-
nursa, tüm bu eşya grubunu Türklerin göçebe yaşamı ile ilişkilen-
dirmek dahi mümkündür. Çekyat ve benzeri eşyaların kullanımı 
nihayetinde yerleşik düzen içerisinde kısmi bir göçebe düzen oluş-
turmaktadır. Gecekondulaşma ve konut darlığı olgularıyla bir-
likte geleneksel Türk aile ve akraba anlayışının, misafirperverlik 
gibi kültürel özelliklerin de çekyatın hızla yayılmasında bü-
yük etkisi olmuştur. Burada konutu paylaşan ve buradaki oturma, 
yatma, depolama alanlarını belirleyen aile ve aile özellikleri birinci 
derecede öneme sahip olmaktadır. Temel olarak tek bir Türk ailesi 
tipi bulunmamakta, çeşitli genişlikte, türde ve özellikte Türk aile-
leri bulunmaktadır. Yerleşim yerlerine göre Türkiye’deki aile tür-
leri şöyle kategorize edilmiştir: Kırsal aile, kasaba ailesi, kent-
sel aile, gecekondu ailesi ve yurtdışında yaşayan aileler. Kent 
yaşamı sürdüren aileler çekirdek aile olarak tanımlanmaktadır. 
Çekirdek ailenin özellikleri şöyle sıralanmaktadır: Üye sayısı azdır; 
kadının ve erkeğin yapacağı toplumsal işler, toplumsal normlara ve 
işbölümüne göre belirlenerek ayrılır; geleneksel otorite ilişkileri var-
dır; akrabalık ilişkileri yoğundur. Aile yapısı ve aile bireylerinin sa-
yısı, bu sayıda zaman içinde meydana gelen değişiklikler, çocuk ve 

38 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 38, 39, 40
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yaşlıların bakımı gibi konutun satın alınma veya kiralanma aşama-
sında henüz gündeme gelmemiş konular sebebiyle, konut içi düzen 
ve gereksinim sürekli olarak değişmektedir. Bu durum başta yeterli 
görülen bir konutun bile zaman içinde esnekleşmesine gerek duyul-
masına neden olmaktadır. Örneğin, yeni evli bir çiftin çocuk sahibi 
olması ya da var olan çocuklara yenilerinin eklenmesi, hane nüfu-
sunu arttırırken, konuttaki yerleşim düzenini de değişmek zorunda 
bırakmaktadır. Çocuk, küçükken belli bir yer benimsemediği gibi 
büyüklerle birlikte olabileceği mekânları tercih etmekte, odasının ışı-
ğının ve kapısının açık olmasını, yaşam dönemine özgü korkular-
dan dolayı yeğlemektedir. Yetişkinler ise çocuğun kolay denetlene-
bileceği mekân ve konutları tercih etmektedirler. Çocuk büyüdükçe 
denetim istememekte ve kendine ait, kişiselleştirebileceği bir sınırlı 
alana ihtiyaç duymaktadır. Mahremiyet eşikleri bu dönemde önem 
kazanmaktadır. İlk gençlik dönemlerinde ise evde artık kendini ka-
bul ettirmiş bir bireydir. Bu kez ebeveyn de onu rahatsız etmekten 
çekinmekte, evde tampon bölgelere ve mahrem bölgelere gerek du-
yulmaktadır. Çocukluktan yetişkinliğe doğru ilerleyen süreç en az 
mahremiyet gereksinmesinden en çok mahremiyet gereksinmesine 
doğru bir gelişme olarak nitelenebilir. Olaya aile kavramı açısından 
bakılınca küçük çocuklu bir aile olmaktan, genç çocuklu aile ve 
yaşlı olmaya doğru akan yaşamda en az mahrem mekânlardan en 
çok mahrem mekânlara doğru bir değişim söz konusudur. Bu deği-
şim mümkün olduğunca konut düzenine de yansımaktadır. Burada 
ele alınan orta sınıf ailelerin gelir düzeyi ve konutlarının kısıtlı oda 
sayısı ve büyüklüğü de göz önüne alındığında, çoğu zaman yeni bir 
konuta taşınmanın, en azından kısa süre içinde, mümkün olmadığı 
görülmektedir. İşte bu tip durumlarda konutu baştan aşağı değiştir-
meyecek ancak belli bir oranda ‘esnetebilecek’ çözümler aranmak-
tadır. Örneğin, çocukların belli bir yaşa kadar çekyatta uyumaları, 
hem henüz mahremiyet ihtiyacının gelişmediği yaşlardaki çocuklar 
için gerekli olan yatma alanına bir çözüm olmakta, hem de gün-
düzleri evin bu odasının aktif halde oturma odası, salon ve benzeri 
şekillerdeki kullanımını engellememektedir.39

39 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 42, 43
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39 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 42, 43
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Çekyat, Türk insanının hayatına 1970’li yıllarda girmiş, 
hızlı kentleşme ve konut sorunun en yoğun yaşandığı dönem-
lerde, dar konutlarda yaşayan hane halkları için oturma, yatma 
ve depolama gereksinimlerini tek bir bünyede toplayan, kulla-
nışlı bir ürün olmuştur. Bu özelliğiyle çekyat, hızlı kentleşme-
nin iç mekânda yarattığı sorunlara bir çözüm önerisi niteliği 
taşımış, Türk kültüründe gündelik hayattaki alışkanlıkları da 
destekliyor oluşuyla Türk insanı tarafından çabuk kabullenil-
miş ve hemen hemen her evde kendine bir yer bulmuştur. Pi-
yasaya ilk çıktığında, o zamanlar kullanılmakta olan divan ve 
kütüphaneli divana göre görüntü olarak oldukça ‘modern’ bu-
lunmuş; ayrıca kullanımının da benzer işlevi gören divan ve kü-
tüphaneli divandan daha rahat olduğu fark edilmiştir. Evlere gi-
ren ilk çekyat genellikle karşısında bir divanın ya da kütüphaneli 
divanın durduğu salonda konumlandırılmış, zamanla karşısına bir 
veya daha fazla çekyat alınarak, divan ve kütüphaneli divanın var-
lığına son verilmiştir. Başlarda bir nevi statü göstergesi işlevine sa-
hip olmuş olsa da, kısa zamanda ortalama bir fiyatta satılır hale gel-
mesi, ürünün yaygınlaşmasını sağlamış ve 1980’li-90’lı yıllarda ev 
içindeki yeri, gösteriş amaçlı düzenlenen salon yerine rahatlık ve kul-
lanım amaçlı düzenlenen oturma odası olmuştur. Salon – oturma 
odası ayrımının çok önemli ve revaçta olduğu dönemde, genel-
likle ‘2 oda 1 salon’ diye tanımlanan orta ve alt sınıfa ait ko-
nutlarda, örneğin 4 kişilik bir çekirdek aile yaşıyorsa, oturma 
odası olarak kullanılan oda, aynı zamanda çocukların yatak 
odası işlevini de görmüştür. Bunun gerçekleşmesi ise odaya alı-
nan ve gündüz koltuk, gece yatak görevi gören çekyat ile müm-
kün olmuştur. Genellikle bu süreç, çocuklar büyüyüp şikâyet 
etmeye başlayana ya da çekyatlar eskiyene kadar devam etmiş-
tir. Bu nedenle 1980’lerin çocukları tarafından çekyat, ilk ola-
rak yatma işleviyle değerlendirilmekte; bir yatağa kıyasla, çok 
rahatsız ve kullanışsız bir ürün olarak nitelendirilmektedir. Dar 
konut alanlarını esnekleştirebilme, Türk insanının oturma, yatma ve 
depolama alışkanlıklarıyla yüksek derecede örtüşme ve misafir ağır-
lama durumunda ev sahibine kolaylık sağlama özelliklerinin tümünü 
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içermesinin yanı sıra farklı çeşitlere ve uygun bir fiyat aralığına sa-
hip olmasıyla çekyat, Türkiye’de özellikle düşük ve orta gelirli ke-
sim tarafından halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşük gelir 
grubunun çekyat kullanmasındaki en büyük etken, konut büyük-
lüğü ve hane nüfusu arasındaki orantısızlıktır. Düşük gelir ve eği-
tim düzeyine sahip, kırsal kökenli ailelerde çalışan kişi genellikle 
erkek olmakta, kadın ise evde oturmakta veya gündeliğe gitme, ço-
cuk veya yaşlılara bakma, küçük atölyelerde sigortasız çalışma gibi 
işlerle uğraşmaktadır. Bu grupta hane başına düşen çocuk sayısı ge-
nellikle birden fazla olmakta ve çocuğun kendine ait bir odaya sa-
hip olma ihtimali hemen hemen bulunmamaktadır. Bunun yanı 
sıra memleketten gelen ve uzun süre kalan akrabalar için duyulan 
yer ihtiyacı da çekyat kullanımını desteklemektedir. Tüm bunlara 
ek olarak geçmişten gelen dik oturmama, bağdaş kurma veya otur-
maktan çok uzanma olarak kendini gösteren oturma-yatma alışkan-
lıkları da oldukça etkilidir.40

Orta gelir ve yüksek eğitim düzeyine sahip kesim için misafir 
anlayışı düşük gelir ve eğitime sahip kesimden büyük oranda farklı-
laşmaktadır. Bu kesim genellikle yüksek bir eğitim görmüş ve mes-
lek sahibi olmuş olduğundan aktif olarak çalışmaktadır. Bu nedenle 
bir iş yaşamı ve iş yaşamı çevresi oluşmuştur. İşte bu noktada misa-
fir olarak uzak memleketten yatıya gelen akrabalara çok sık rastlan-
mamakta, misafir ağırlama, genelde bir akşam yemeği çerçevesinde, 
iş arkadaşlarının ya da meslektaşların eve davet edilmesiyle gerçekleş-
mektedir. Ancak tüm bunlara rağmen, konut ve eşya özellikleri hane 
halkının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor olsa da, yatıya misafir gelme ih-
timali her zaman göz önünde bulundurulmakta ve eve eşya alınması 
sırasında ‘yatak olabilen kanepe’ ya da çekyatların tercih edilmesine 
neden olmaktadır. Burada çekyat satın alıyor olmanın verdiği hoşnut-
suzluk ve alt sınıfa dâhil edilme endişesi, kendini ‘koltuk takımına 
benzer’ çekyat alma ya da alınan çekyatın bir şekilde koltuk takı-
mına benzetilmeye çalışılması olarak göstermektedir. Çekyat kullanıl-
maması durumu genellikle çok yüksek gelir grubuna sahip kesimde 

40 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 89
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içermesinin yanı sıra farklı çeşitlere ve uygun bir fiyat aralığına sa-
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görülmektedir; bu kesim apartman dairesi yerine lüks bir semtte ken-
dine ait müstakil bir evde oturan, iki veya daha fazla arabası ve bunun 
yanı sıra yüklü bir miktarda mal varlığına sahip olan kesimdir. Bu-
rada konut darlığı konusundan bahsedilemeyeceği ve oturma, yatma, 
depolama alanlarının zaten ayrı ayrı oluşturulmuş olması gibi neden-
lerden dolayı çekyat kullanımına gerek kalmamıştır.41

Çekyat, ülkenin tarih boyunca yaşadığı ekonomik, sosyal ve kül-
türel değişimin, topluma olan etkilerini küçük bir ölçekte yansıtmak-
tadır. Çekyatın Türkiye’deki konutlardaki yeri hala oldukça sağlam 
görünmekle birlikte, aynı işlevleri gören daha kullanışlı bir ürün or-
taya çıktığında çekyatın da divan ve kütüphaneli divan gibi evleri terk 
edecek olması öngörülebilir bir durumdur. Ancak Türkiye’de toplu-
mun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamında marjinal bir deği-
şiklik olmadığı sürece, çekyatı yaratan ihtiyaçlar dizisi ve dolayısıyla 
çekyat veya benzer bir ürün var olmaya devam edecektir.42

SONUÇ

Bir toplumdaki kültürel üst yapı değişimleri toplumsal değişmeye ne-
den olurken, kültürel alt yapı değişimleri ise yapısal değişime neden 
olmaktadır. Bunların birbirine etkileri ise kaçınılmazdır. Toplumsal 
değişimin mimariyle yakından ilgisinin sebebi fiziki mekâna yansıma-
sıdır. İslamiyet’ten önce Türkler, göçebe yaşam şeklini benimsedikle-
rinden dolayı küçük aile kurgusunda görülmektedir. İslamiyet’le bir-
likte yerleşik düzene geçen Türk ailesinde tarım faaliyetleri başlamış 
ve toprağın işlenmesi için insan gücünün kullanılması ve günlük ya-
şantı içinde kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde değişimler olmuştur. 
Üretimi artırmak için birey sayılarında buna paralel bir artış olmuş 
ve sonunda Osmanlı toplumundaki aile yapısı geniş aileye dönüşmüş-
tür. Tanzimat Fermanı ile başlayan Batılılaşma etkisi ile aile yapısı de-
ğişmeye başlamış ve Cumhuriyetin ilanı ile de bu süreç hızlanmıştır. 

41 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 90

42 Özge Çelikoğlu, 2011 “Çekyatın Öyküsü: Türkiye’de Toplumsal Değişime Tanıklık Eden 
Bir Mobilya”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, s: 92
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Ayrıca kentlerdeki ailelerin de üretimden tüketime geçişleri ile gele-
neksel aile tipi olan geniş aile yerini çekirdek aileye bırakmaya başla-
mıştır. Kişiler arasındaki haremlik ve selamlık gibi ilişkiler de değiş-
meye başlamıştır. Osmanlı’da geleneksel geniş ailenin getirdiği örf ve 
adetler gerek mekân oluşumunda gerekse toplumsal ilişkiler açısın-
dan çok önemlidir. Osmanlı toplumunda ailenin sosyal hayatı konut 
içinde geçmekte ve toplum ile ilişkisi erkek vasıtası ile kurulmaktadır. 
Türkiye toplumunda, çekirdek aile yapılanmasında kadın ve erkekler 
toplum içinde eşit haklara sahiptir. Kadınlar da artık iş hayatına ka-
tılmışlar ve zamanlarının çoğunu işte geçirmeye başlamışlardır. Ay-
rıca Osmanlı toplumunda mahalleler gelir grubu gözetilmeden oluş-
turulurken, günümüzde aynı gelir grubuna hitap eden semtler ortaya 
çıkmıştır. Günümüzde geleneksel konut dokusunu kullanan nüfusun 
sosyal ve ekonomik yapısı bu alanların içinde yer aldığı bölge ve yer-
leşmeye göre değişiklik göstermekteyse de genel kullanıcıların karşı-
laştıkları sorunlar şöyle sıralanabilir: Alt yapı yetersizliği, eskime ve 
kullanım zorlukları ile kişilerin yeni ve modern yapılarda yaşama is-
teğinden kaynaklanan nedenlerle bu yapılarda ev sahibi oranı giderek 
azalmakta ve bunun sonucunda yapılar boş kalmakta ya da düşük ge-
lirli kiracılar tarafından kullanılmakta, yapının onarımı ve bakımına 
önem gösterilmemektedir.43

Geleneksel konutlar ve konut dokuları, eskime, köhneleşme gibi 
nedenlerle değerlerini yitirmekte ve yok olma tehlikesi ile karşı karşı-
yadır. Bu konutların ve dokuların yok olmalarındaki öncelikli etken, 
değişen yaşam kültürüne yanıt verememesi ve kullanıcıların değişen 
ihtiyaçlarını karşılayamamalarıdır.44

Geleneksel konutlarda bazı sorunların yoğunlukla gözlendiği 
belirtilebilir. Bu sorunlar; zaman içerisinde aile yapısında yaşa-
nan değişim, geleneksel konut alanlarında yer alan sosyal do-
natı ve alt yapı yetersizlikleri, yerel nüfusun istihdam yetersizliği 

43 Muhammet Ateş, 2008 “Geleneksel Türk Konutlarının Plan Kurgusu ve Karakteristik 
Özelliklerinin İrdelenmesi, Restorasyon ile Birlikte Yeni İşlev Verilen İstanbul Konak-
larının İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık 
Anabilim Dalı, s: 60, 61 

44 Burak Kaynak, 2014 “Armutlu-Kapaklı Köyü Geleneksel Konut Mimarisi ve Koruma 
Sorunları üzerine Bir İnceleme”, Y. Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, İzmir, s: iv
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sebebiyle alanı terk etmesi, konut kullanıcılarının modern konuta 
ve modern yaşam alanına geçme istekleri, konutta zamanla fark-
lılaşan mekân ihtiyaçları, konutlara yapılan niteliksiz müdaha-
leler ve mülkiyet problemleri şeklinde sıralanabilir.45 Günümüz 
ihtiyaçlarını karşılayamama sorunu, karşımıza çıkan en büyük 
sorunlardan biridir.46

Kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan geleneksel ko-
nut alanları gün geçtikçe tahrip olmakta ve yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmaktadır. Geleneksel konutların kullanıcıları sa-
hip oldukları konutları, günümüz mekân anlayışı, yapım tekno-
lojisi ile üretilen konutlara dönüştürme eğilimindedir. Konuyla 
ilişkili olarak Keleş (2008), “kullanıcıların değişen gereksinim, 
istek ve ilişkilerinin içsel müdahaleleri oluşturduğunu, bu doğ-
rultuda yapılara bilinçsizce müdahalede bulunduklarını, doku 
ile uyumsuz yapıların oluştuğunu ya da alanın terk edilerek çö-
küntü alanı haline geldiğini” belirtmektedir.47

Günümüzde kaybolan birçok özgün niteliği nedeniyle geleneksel 
konutta koruma olgusu ön plana çıkmıştır. Ancak geleneksel ev, gü-
nümüz konfor şartlarına cevap verememektedir. Geleneksel Anadolu 
konutunun güne uyarlanmasında gereksinim duyulan servis sistem-
leri su tesisatı, elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı ve havalandırma/
iklimlendirme tesisatıdır.48 Isıtma, tesisat ve elektrik kablolamaları 
duvar içinden geçirildiğinde orijinal dokuya zarar vermekte ya da dı-
şarıdan dokuya uymayan görüntü vermektedir.49

45 Burak Kaynak, 2014 “Armutlu-Kapaklı Köyü Geleneksel Konut Mimarisi ve Koruma 
Sorunları üzerine Bir İnceleme”, Y. Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, İzmir, s: 2

46 Burak Kaynak, 2014 “Armutlu-Kapaklı Köyü Geleneksel Konut Mimarisi ve Koruma 
Sorunları üzerine Bir İnceleme”, Y. Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, İzmir, s: 120

47 Burak Kaynak, 2014 “Armutlu-Kapaklı Köyü Geleneksel Konut Mimarisi ve Koruma 
Sorunları üzerine Bir İnceleme”, Y. Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, İzmir, s: 124

48 Z. Sevgen Perker, 2010 “Geleneksel Anadolu Konutunun Güne Uyarlanmasında Yapısal 
Bir Model”, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabi-
lim Dalı, s: 135

49 İdris Köprülü, Diyarbakır Deliller Hanının Otel Olarak Düzenlenmesi, Vakıf Haftası 
Dergisi, 1987, sayı: 5, s: 71 (71-83)
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Geleneksel evin özgün kullanımıyla yani konut olarak işlevine de-
vam etmesi halinde restorasyon konusu ve evin günümüze gerek tek-
nik gerek işlevsel yönüyle uyumu gündeme gelir. Geleneksel evler gü-
nümüzde farklı bir işleve dönüşerek kültür turizmi kapsamında turizm 
amaçlı konaklama işlevine de dönüştürülmektedir. 

Konut aynı işlev ile kullanılacak ise günümüz kullanıcı gereksi-
nimlerine yanıt vermesi sağlanmalıdır. Mutfak, banyo ve tuvalet gibi 
ıslak hacimlerin mekânsal koşulları iyileştirilmeli, eğer geleneksel ko-
nut söz konusu mekânlar açısından yeterli değilse gerekli düzenleme 
yapılmalıdır. Islak hacimler konusunda gerekli düzenlemenin yapılması 
iki konu açısından ele alınmalıdır. Bunlardan ilki, mekânsal organi-
zasyon, ikincisi hacimlerin gerektirdiği sistemlerin konuta entegrasyo-
nudur. Konut, günümüz iletişim sistemleri (telefon, internet, bilgisa-
yar vb.) açısından kullanışlı hale getirilmelidir. Yapıya entegre edilen 
tesisat sistemleri geri döndürülebilir nitelikte olmalıdır.50

Konut alanlarının bulunduğu bölgelerde turizmin başlaması, 
konut kullanıcısının kaçmasına ve konut alanlarının rantı daha 
yüksek olan ticaret ve turizm alanlarına dönüşmesine neden ol-
maktadır. Konut işlevinin turizmden zarar görmesi gündeme gel-
mektedir.51

Geleneksel ev, Batılılaşma olgusuyla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara 
günümüzde cevap verememektedir. Bu nedenle kullanıcıları tarafın-
dan terkedilmekte, bakımsızlıktan köhneleşmekte ya da yıkılmakta-
dır. Farklı işlevlerle değerlendirilerek kültür turizmine hizmet verme-
sine çalışılmaktadır.

Batılılaşmanın etkisiyle ortaya çıkan yeni bina tipi apartmanlaşma 
ise, günümüzde köyden kente her yerde uygulanan, tek tipleşen bir 
bina türü haline gelmiştir. Yerel farklılıkları muhatap almayan tek 
tip konut birimleri, insanları tek tip yaşam şekillerine zorlamaktadır.

50 Z. Sevgen Perker, 2010 “Geleneksel Anadolu Konutunun Güne Uyarlanmasında Yapısal 
Bir Model”, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabi-
lim Dalı, s: 164

51 Sırma Turgut, Pınar Özden “Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm 
Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi”, Planlama, 2005/1, s: 49 
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50 Z. Sevgen Perker, 2010 “Geleneksel Anadolu Konutunun Güne Uyarlanmasında Yapısal 
Bir Model”, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabi-
lim Dalı, s: 164

51 Sırma Turgut, Pınar Özden “Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm 
Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi”, Planlama, 2005/1, s: 49 
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İKİ MODERNLEŞME ARASINDA TÜRKİYE’DE 
SİYASAL KÜLTÜR DEĞİŞİMİ

Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın1*

Türkiye modernleşmesi, genel itibariyle Osmanlı ve cumhuriyet mo-
dernleşmesi şeklinde dönemsel olarak kategorize edilebilir. Bununla 
birlikte her iki dönem de kendi içinde pek çok önemli olaya ve dö-
nüm noktasına sahiptir. Bu yüzden Türkiye modernleşmesi hakkında 
farklı ve ikiden fazla kategorileştirme de yapılabilir. Bu yazının başlı-
ğındaki “iki modernleşme” vurgusu, Osmanlı-cumhuriyet dönemsel 
ayrılığına vurgu yapmamaktadır. İki modernleşmenin bir yönünü Os-
manlı’nın on sekizinci asrın son çeyreğinde temelleri atılmaya başla-
nan, on dokuzuncu asırda kurumsallaşmasını sürdüren ve yirminci as-
rın modernleşmesinin aktörlerini üreten devlet merkezli modernleşme 
oluşturmaktadır. Diğer yönünü ise kırsal bölgelerden ve küçük şehir-
lerden büyük şehirlere doğru devam eden hareketlilik üzerinden ge-
lişen iktisadi, siyasi ve kültürel değişim oluşturmaktadır. Bu değişim, 
aynı zamanda Osmanlı’dan cumhuriyete devlet merkezli süregiden 
modernleşmeden nitelik olarak farklıdır. Türkiye modernleşmesinin 
bürokratik bir değişim süreci olması göz önünde bulundurulduğunda 
söz konusu alternatif modernleşmenin bürokratik modernleşmenin dı-
şında, kendi sosyolojik dinamikleri üzerinden açıklanmayı gerektiren 
pek çok farklı yönü vardır. Bu yüzden 1950’li yıllardan itibaren tec-
rübe edilmeye başlanan bu modernleşme tecrübesi, devlet merkezli 
modernleşmenin karşısında konumlandığı gibi kontrolü dışında geliş-
miştir. Türkiye’de yakın dönem siyasetin değişimi bu iki modernleşme 
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tecrübesinin ürettiği sosyolojik arada kalmışlık üzerinden farklı siya-
sal kültürlerin oluşmasına katkı sağlamıştır. 

Osmanlı modernleşmesi, öncelikle devletin kendisini yenilemek ve 
varlığını devam ettirmek amacıyla pek çok önemli radikal reform ger-
çekleştirdiği bir döneme karşılık gelmektedir. Batı Avrupa’dan farklı 
olarak Türkiye’de modernleşme, en temelde ekonomik bir değişim 
sürecinden çok siyasal bir değişim süreci olarak tecrübe edilmiştir. 
Kendi sistemini yenileme yoluna giden devlet, aynı zamanda moder-
nleşmenin öncü kurumu olarak hareket etmiştir. Bu yüzden Türkiye 
modernleşmesi, devletin merkezileşmesi ve kendisini yenilemesi he-
deflerini de içerdiği için yüzyıllardır süregiden siyasal yapının değiş-
mesine sebep olmuştur. Önce devletin merkezileşmesi ve bürokrasinin 
yeni bir hale getirilmesi hedefleri çevresinde adımlar atılmıştır. Siya-
setin en temelde elde bulundurulan gücü muhafaza etmek ya da var 
olan durumdan daha iyi bir duruma ulaşmak amacıyla değişimi ta-
lep etmek için yapıldığı dikkate alındığında, devlet açısından Türki-
ye’de modernleşmenin başından itibaren hem geçmişten gelen gücü ve 
kudreti muhafaza etme, hem de mevcut durumu değiştirme talebini 
içerdiği tespit edilebilir. Öyle ki devlet açısından gücünü ve kudretini 
muhafaza etmenin yegâne yolunun değişimden geçtiği anlayışı yöne-
ticilerde hâkim bir fikir olmuştur. Ancak sonuçta devlet merkezli ve 
devlet kadroları öncülüğünde sürdürülen çabalarda siyasi güç odaklı 
bir modernleşmenin yaşanması da bir başka vakıadır. 

Bürokrasinin yenilenmesi ve zamanla böylece oluşan yeni bürokra-
tik kadrolar, yeni bir siyasal kültürün temsilcileri ve üreticileri olmuş-
lardır. Bu değişimin önemli göstergelerinden birisi, farklı dönemlerde 
birbirinden oldukça farklılaşmış, çok ayrı zihniyetlere sahip nesillerin 
bir arada bulunmasıdır. Tanzimat ve Islahat Fermanlarını ilan eden 
kadrolar, I. Meşrutiyet’i ilan edenlerden; I. Meşrutiyet’i ilan edenler de 
II. Meşrutiyet’i ve Cumhuriyeti ilan edenlerden farklıdır. Nesiller ara-
sında devam eden bu farklılaşmanın bir yandan da modernleşmenin 
farklılaşmasını ve sürekliliğini sağladığını vurgulamak gerekmektedir. 
Farklı dönemlerde farklı zihniyetlerin öne çıktığı görülse bile sonuçta 
Batılılaşma siyasetini devlet merkezli sürdürme noktasında söz konusu 
önemli olayların aktörlerinin hepsinin memur olması da göz önünde 
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bulundurulması gereken başka bir ayrıntıdır. Bu yüzden bizde moder-
nleşme devlet içinde ve siyaset merkezli bir tecrübe olarak gelişmiştir. 

On dokuzuncu asırdan itibaren başlayan ve hızlanan yenilenme, 
her ne kadar bir imparatorluğu ayakta tutma misyonuna sahip olsa 
da, ulus devletleşmeye doğru giden süreci de hızlandırmıştır. Böyle bir 
gelecek, işin başından itibaren hesaplanmış olmasa bile atılan adım-
lar, gerçekleşen reformlar ve yaşanan diğer yapısal değişiklikler ulus 
devletleşmeye doğru gelişme sağlamıştır. Türkiye’de II. Meşrutiyet’i 
ve savaşlar sonrasında cumhuriyeti ilan eden neslin mensupları, farklı 
bir kültürün ve siyasal kültürün temsilcileridir. On dokuzuncu asır 
boyunca devam eden modernleşme, bürokratik kurumları yenilediği 
gibi gerek askeri gerekse sivil bürokraside istihdam edilen kadroları 
da yenilemiştir. Devlet ile millet arasında süregiden bölünme, mille-
tin içinden gelen ancak istihdam edildikleri kadrolara gelene kadar 
edindikleri enformasyon ile milletle aralarında kendiliğinden bir me-
safe oluşan kadrolar eliyle devam etmiştir. Bu sadece kültürel bir bö-
lünme olmanın ötesinde, aynı zamanda siyasal bir sürece bağlı olması 
dolayısıyla siyasal kültür bölünmesidir. 

Önce anayasa vurgusu, ardından da meşrutiyet ve cumhuriyet ta-
lepleri düşünüldüğünde, modernleşme tartışmalarının bir taraftan yeni 
bir toplum sözleşmesi etrafında geliştiği söylenebilir. Devletin kendi 
içindeki siyasal bölünmenin muhatapları, bu tartışmalar etrafında si-
yaset sahnesinde yer almışlar ve mücadele etmişlerdir. Meşrutiyet ve 
cumhuriyet taleplerinin bu rejimlerin temelde demokrasiye dayan-
ması dolayısıyla halkı da hesaba katan bir tarafı olmak durumunda-
dır. Ne var ki Türkiye modernleşmesinin kültürel bölünme üzerin-
den yaşadığı krizin siyasal alana yansıması tam da bu noktada ortaya 
çıkmaktadır. Buna göre, kat edilen modernleşme sürecine halkın ne 
kadar dâhil olduğu ya da sorumluluk üstlenebilecek bir aşamaya ula-
şıp ulaşmadığı meseleleri daima gündemde olmuştur. Gerek meşruti-
yet, gerekse cumhuriyet üzerinden sürdürülen tartışmalar, siyasal re-
jim tartışmaları olmalarına rağmen genelde demokrasinin öncelendiği 
tartışmalar olmamıştır. Görünürde halk için verilen bir mücadele iz-
lenimi ve kamuoyu oluşturulmaya çalışılmışsa da verilen mücadele-
nin devletin kendi içinde bürokratik kadrolar arasında devam ettiği 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM2 7 8

vakıadır. Hem on dokuzuncu asrın sonu hem de yirminci asır açısın-
dan bu tartışmanın siyasal kültürün üretilmesinde ve sürdürülmesinde 
merkezi bir yeri olmuştur. Devlet ile millet arasındaki siyasal kültür 
bölünmesinin en önemli kaynağı, Türkiye modernleşmesinin başın-
dan itibaren süregiden genel kültürel bölünme olarak tespit edilebilir. 
Yönetime milletin hangi ölçüde ve nereye kadar katılacağı önemli bir 
sorun olarak belirmiştir. 

İktidara sahip olanlar açısından demokrasinin Türkiye’de önce-
likli bir mesele olarak görülmemesinin en önemli sebeplerinden birisi, 
milletin demokratik bir kültürü benimsemeye hazır olmadığı tezi et-
rafında anlaşılabilir. Sanayi toplumlarında modernleşmeye bağlı bir 
kitle toplumu üretme projesi, özellikle okullaşma dolayısıyla sağlan-
mıştır. Bizde de modernleşme tecrübesine uzun yıllar idealleştirilen 
bir “yeni nesil” düşüncesi eşlik etmiştir. Yeni nesil ideali, gelişme, kal-
kınma gibi amaçların yanında eğitimli ve çağın medeniyet değerle-
rini benimsemiş bir insan tipine vurgu yapmaktadır. Ne var ki böyle 
bir insan tipinin kadın-erkek demeden bütün topluma hâkim olması, 
uzun yıllar Türkiye modernleşmesinin en önemli ütopyalarından bi-
risi olarak kabul edilebilir. Bir taraftan böyle bir tipin ortaya çıkma-
sına ve üretilmesine direnen bir gelenek ve bu geleneğin mensupları; 
diğer taraftan da bu tipi ortaya çıkaracak misyoner eğiticileri yetiştir-
mek ve topluma yaymak, çözülmesi zor önemli meseleler olarak öne 
çıkmıştır. Bu handikap, önemli bir sosyolojik ve tarihsel krize karşılık 
gelmektedir. II. Meşrutiyet sonrasında başlayan ve cumhuriyet son-
rasında uygulanma imkânı bulan inkılapların temel motivasyonu bu 
ütopya olmuştur. Ancak bu ütopyanın hayata geçirilmesi, doğrudan 
olmasa bile dolaylı bir tepkiyle karşılaşmış ve toplumun belli bir ke-
siminde karşılık bulmuştur. Bu kesimlerden birisi, birkaç nesildir bü-
rokrasi ile bir şekilde bağ kuran ailelerin çocukları ve gençleridir. Di-
ğer kesim ise, aile, köy, mahalle gibi geleneksel değerleri taşıyan aidiyet 
üretici kurumlardan kopan ve özellikle yatılı okullarda kendilerine ak-
tarılan eğitim ve daha sonrasında elde ettikleri memuriyetler ile yeni 
sosyal çevreleri üzerinden bürokratik sisteme devşirilenlerdir. Toplu-
mun kalan kesimleri, geleneksel olarak devam eden sosyalleşme ara-
cıları üzerinden yaşamaya devam etmişlerdir. II. Meşrutiyet’ten cum-
huriyete uzanan ve cumhuriyet boyunca devam eden süreçte devlet, 
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ulus devlet anlayışına uygun bir şekilde bu geleneksel kültürel kesim-
leri daha da fazla nesnesi olarak tanımlamıştır. Üstelik devlet, bu in-
sanların hayatlarına dâhil olacak ve dönüştürecek daha fazla imkâna 
ve araca da sahip olmuştur. Böylece rejim olarak meşrutiyet ya da 
cumhuriyet, Türkiye’de temel felsefesi olan demokrasi dışında, kendi 
modernleşme rejiminin ideal insan tipinin peşinde olmayı daha ön-
celikli bir mesele olarak tanımlamıştır. Cumhuriyeti kuran elit kadro 
açısından demokratik bir siyasal rejime tam anlamıyla geçiş, ideal in-
san ütopyasına bağlı ikincil bir konu olarak tanımlanabilir. 

Türkiye modernleşmesi sürecinde demokrasinin öncelik kazan-
mamasında ve sürekli olarak kesintiye uğramasında ütopik toplumsal 
değişme anlayışının önemli bir rolü olmuştur. Ancak burada özellikle 
sembolik bir modernleşme anlayışının etkisini göz önünde bulundur-
mak gerekmektedir. Türkiye’nin kültürel bölünmesini temsil eden 
farklı kesimler, kılık-kıyafet ve hayat tarzı sembolleri üzerinden ciddi 
bir gerilim yaşamışlardır. Bu gerilim, bütün Türkiye modernleşmesi 
boyunca takip edilebilir. Sembolik modernleşmenin en önemli sonuç-
larından birisi, modernleşmenin asli meselelerinin yüzeysel tartışıl-
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zeminde siyasetle pragmatist bir ilişki halinde devam etmiştir. Böylece 
on dokuzuncu yüzyılın başından itibaren var olan devlet merkezli mo-
dernleşmenin karşısına yirminci yüzyılın ortasında halkın kırlardan 
kentlere, kentlerden de büyük kentlere hareketliliğinin sonucunda olu-
şan alternatif bir modernleşme çıkmıştır. Alternatif modernleşmenin 
Türkiye’de demokrasiye dönüş yıllarına denk gelmesi, önemli bir si-
yasal kültür değişmesinin de yaşanmasına sebep olmuştur. Ulus dev-
let düşüncesine bağlı olarak toplum mühendisliğini temel alan hâkim 
siyasal kültür, karşısında demokrasinin sağladığı bazı avantajları lehine 
kullanma anlayışındaki karşı bir siyasal kültürü bulmuştur. Örneğin, 
demokrasi tarihimiz boyunca tartışılagelen atanmışlar ile seçilmişler 
arasındaki karşıtlık, bu iki farklı siyasal kültür açısından değerlendiri-
lebilecek bir konudur. Türkiye’de siyaset arenası, aynı zamanda bu iki 
modernleşme biçimine ve toplumsal değişmeye bağlı olarak var olan 
siyasal kültürlerin rekabet alanı olarak da görülebilir.

Demokrasiye geçişle birlikte, Türkiye’de siyasal iktidar sahipleri 
halkı daha fazla hesaba katacakları, seçim dönemlerinde de olsa halkla 
daha fazla yüz yüze gelmek zorunda kaldıkları bir döneme girmişler-
dir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticilerinin demokrasiye dö-
nüş sürecinde özellikle katı laiklik anlayışından taviz vererek din ko-
nusunda geniş halk kitlelerinin hoşuna gidecek siyasetlere yatırım 
yapmaları, halka daha ılımlı gelecek siyasetçileri öne çıkarmaları ma-
nidardır. Sadece CHP açısından değil, diğer siyasal partiler açısından 
da benzer kaygıların izlerini sürmek mümkündür. Demokratik rejim, 
siyaset alanında atılan adımlarda “halka hesap verme” gibi daha önce 
çok da öncelik verilmeyen yeni bir anlayışın dikkate alınmasını sağ-
lamıştır. Elbette Türkiye siyasal tarihi açısından değerlendirildiğinde 
tam anlamıyla demokratik bir rejimden bahsedilmesi mümkün değil-
dir. Çünkü daha önce değinilen siyasal kültür bölünmesi, farklı tarzda 
da olsa devam etmiş; özellikle askeri ve sivil bürokratik kurumların 
müdahaleleri dolayısıyla demokratik rejim tam anlamıyla işletilmemiş-
tir. Böyle bir siyasal yapının oluşmasında uluslararası ilişkiler boyutu 
da dikkate alınmalıdır. Sonuçta Türkiye’de süregiden siyasetin sadece 
iç dinamikler üzerinden açıklanamayacağı da meselenin bir başka bo-
yutunu oluşturmaktadır. 
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Siyasetin iktidara ulaşmak ya da iktidardan pay almak için mü-
cadeleye dayanması ve siyasal kültür temsilcilerinin fırsatları ve im-
kânları ölçüsünde bu mücadele için strateji geliştirmeleri göz önünde 
bulundurulduğunda, 1950 sonrası Türkiye siyaseti daha öncekilerden 
farklı değerlendirilmesi gereken bir dönemdir. Önceleri daha çok dev-
letin topluma müdahalesi üzerinden devam eden ve oluşan hâkim siya-
sal kültür, toplumsal değişmeden kaynaklı; siyasetin toplumdan daha 
fazla etkilenmeye başladığı bir farklılaşma yaşamıştır. Kırsal bölge-
lerden ve küçük şehirlerden büyük şehirlere doğru başlayan mekân 
hareketliliği, büyük bir toplumsal değişme sürecini başlatmıştır. Bu 
toplumsal değişme süreci, 1950’lerden bugünlere ekonomiye, eğitime 
ve siyasete yansıyan pek çok farklı tecrübenin yaşanmasına sebep ol-
muştur. Aynı zamanda bu süreç bir transformasyon süreci olarak da 
değerlendirilebilir. Çünkü geri dönüşü olmadığı gibi nesiller arasında 
kültür ve zihniyet açısından önemli farklılıkların oluşmasına sebep ol-
muştur. Başka bir deyişle, Türkiye modernleşmesi boyunca devlet mer-
kezli bir değişme siyasetinin muhatabı olan kesimler, kendi yaşadıkları 
hareketliliğe bağlı olarak büyük değişimleri kendiliğinden tecrübe et-
meye başlamışlardır. Hatta devlet ve bürokratik kurumlar, bu değişimi 
kontrol edememişlerdir. Zamanla bu toplumsal değişimle birlikte, de-
mokratik rejimin de sağladığı ortamda değişimin öznesi haline gelen-
ler, siyasette daha fazla imkân ve fırsat bulmaya başlamışlardır. Kül-
türel değişmeye ekonomik ve siyasal güç sahibi olmak da eklenmiştir.

Sonraki dönemlerde askeri darbelerin ve darbe sonrası dönemlerde 
bürokratik kurumların sivil siyasetin hareket alanını daraltması, si-
yasal kültürün temel bölünmesini yansıtmaktadır. Sivil siyaset karşı-
sında ordunun ve diğer bürokratik kurumların kurumsal kökenlerinin 
Türkiye modernleşmesinin köklerini oluşturduğu göz önünde bulun-
durulmalıdır. Bir yandan demokratik bir rejim olma iddiası ve hal-
kın siyasete katılması, diğer taraftan da uzun zamana yayılan moder-
nleşme dolayısıyla bir kesimin elde ettiği güç birikimi, Türkiye’deki 
siyasal bölünmenin iki farklı yönüdür. Kendisini devletin sahibi ola-
rak gören ve “modern” özneler olarak tanımlayan kesim, diğer kesi-
min yaşadığı değişimi görmezden gelmeyi daha çok tercih etmiştir. 
Bir yandan da kendi yaşadığı değişimlere bağlı iç dinamikleri üzerin-
den değişen kesimin kendi değerler alanını muhafaza etme konusunda 
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gösterdiği duyarlık, bu siyasal kültür bölünmesinde önemli bir siyaset 
üretme kaynağıdır. Farklı taraflar, kendi siyasal meşruiyetlerini tam 
da bu farklılıklar üzerinden tanımlamışlardır. Ancak Demokrat Parti 
dönemi başbakanı Adnan Menderes’in “iktidar olduk ama muktedir 
olamadık” ifadesine atıfla söylenirse; kimin iktidar, kiminse muktedir 
olduğu tartışması bu siyasal kültür bölünmesinin en önemli tartışma-
larından birisi olarak kabul edilmelidir. Daha önce de işaret edildiği 
gibi bu mesele kendisini net bir şekilde atanmış-seçilmiş bölünme-
sinde göstermektedir. Bu bölünmeye bağlı bir diğer önemli mesele de 
muktedir olanın karşıt gördüğü kesimi “iktidar” elde etse bile tanım-
lamaya ve yargılamaya devam etmesidir. Geniş halk desteğini alarak 
iktidara talip olan ya da belli zamanlarda yönetme işini de üstlenen si-
yasal aktörler, daima kendilerini savunma ve muktedirlerin zannettik-
leri gibi olmadıklarını gösterme durumuna itilmişlerdir. Hatta zaman 
zaman bu algıyı kabullenmişlerdir. Tanımı yaparak muktedir özelli-
ğini vurgulayan yine devlet merkezli modernleşme sürecinin asıl ak-
törleri olarak kendilerini gören kesim olmuştur. 

Burada değinilmesi gereken önemli noktalardan birisi, bu iki mo-
dernleşme ayrımı dolayısıyla oluşan siyasal kültür bölünmesinde devle-
tin nasıl algılandığı ve konumlandığı meselesidir. Buraya kadar yapı-
lan tespitlerde bir yandan devlet merkezli, kökeni Osmanlı’ya dayanan 
bir modernleşme ile daha çok halk mobilizasyonuna bağlı kendiliğin-
den modernleşme üzerinde durulmuştur. Halk mobilizasyonuna bağlı 
modernleşmenin devletle mesafeli bir ilişkisi olsa bile sonuçta devleti 
sahiplenen ve yönetmeyi arzu eden bir anlayışa sahip olduğu belirtil-
melidir. Söz konusu siyasal kültür bölünmesinin temelinde devletin var 
olduğu kabul edilse bile alternatif modernleşmenin ürünü siyasal kül-
türün de devleti önemsediği ve merkezi bir konumda gördüğü açıktır. 
Nitekim alternatif modernleşme Türkiye’de yeni zenginler, siyasetçi-
ler, akademisyenler, bürokratlar vb. üretmiş olmasına rağmen, karşı-
sında konumlandığı devlete alternatif bir sivil toplum ve siyaset alanı 
üretmemiştir. Hatta bu kesimin büyük çoğunluğu siyasal kültür mo-
tivasyonunu devlet kaynaklı ötelenme psikolojisinden almasına rağ-
men, devlet konusunda ciddi bir muhalif dil ve siyaset geliştirmemiş-
tir. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi tarihsel olarak devletle 
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kurulan olumlu bağdır. Devleti yücelten ve kabullenen bu anlayış, kül-
türel hafızanın devamlılığı üzerinden anlaşılabilir. 

Türkiye’de iki temel modernleşme dolayısıyla yaşanan siyasal kül-
tür bölünmesinin muhataplarının, karşıtlıklarının yanında birbirlerini 
tamamlayan ya da siyasetin güç ilişkisi üzerinden birbirlerinden fay-
dalandıkları dönemler de olmuştur. Seçim dönemlerinde bir yandan 
iktidar kendi gücünü muhafaza etmek için kendisine göre bazı taviz-
ler verirken, bir yandan da siyasal kültürün diğer kesimi daha fazla 
fayda elde etmek için bu fırsatları kullanmayı bilmiştir. Türkiye’nin 
her tarafında kurulan ve karşılaşılan bu ilişki biçimi, siyasal kültürün 
önemli dinamiklerinden birisi olarak gelişmiştir. Öyle ki bütün siyasi 
tarihimiz boyunca siyasette bulunmayı talep edenlerin bu taleplerinin 
ne kadar samimi ve sahih olduğu tartışma konusu olmuştur. Sivil si-
yaset alanında siyaset yapma iddiasında bulunanların kısa zamanlarda 
eleştirdikleri ve muhalif olduklarını iddia ettikleri taraflara kolayca ge-
çebilmeleri, fırsatçı ve faydacı anlayışın siyasal kültürde kolayca kök 
salmasına sebep olmuştur. Böyle bir siyasal zihniyetin yerleşmesinde 
iki modernleşme anlayışının temsilcilerinin birbirlerini kültürel me-
safeler üzerinden sembollere bağlı olarak algılamalarının payı büyük-
tür. Sivil siyaset, demokrasiye dönüş ile büyük toplumsal değişmeyi 
bir arada karşılamak zorunda kalmıştır. Kaldı ki sivil siyasete dönme 
kararını verenlerin bürokrasi ile bütünleşmiş kadrolar olmaları da bir 
başka önemli ayrıntıdır. Bu ayrıntı, siyasal kültürün karşılıklı olgun-
laşamamasının sebepleri arasında sayılabilir. 

Farklı sosyoloji alt disiplinleri üzerinden yapılan çalışmalarda Tür-
kiye’nin arada kalmışlığı, analiz için sıkça başvurulan ve değinilen bir 
duruma karşılık gelmektedir. Bu bağlamda Batı ile Doğu, köylülük 
ile kentlilik, modernlik ile geleneksellik, dindarlık ile laiklik vb. arada 
kalmışlık durumlarından bahsedilebilir. Türkiye modernleşmesi, çok 
boyutluluğuna rağmen temelde bir siyasal süreç olarak işlediği için bü-
tün bu arada kalmışlık durumlarının bir şekilde siyasal kültürümüzde 
karşılıkları vardır. Zaten kendi içinde karşıtlıkları barındıran ve yeni-
den üreten siyaset, diyalektik bir şekilde Türkiye’deki arada kalmışlı-
ğın hem bir üreticisi hem de sonucudur. Türkiye’nin 1950’lerden iti-
baren halk mobilizasyonuna bağlı gelişen alternatif modernleşmesi de 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM2 8 4

kaynakları ve kendisini yeniden üretmesi açısından siyasetle çok ya-
kından ilişkilidir. Böylece hem genel kültürel bölünme, hem de buna 
bağlı olarak gelişen siyasal kültür bölünmesi de bu alternatif süreç do-
layısıyla anlaşılabilir. Bu konuda yapılacak olan daha lokal ve özel ça-
lışmaların bu genel perspektifi dikkate almaları gerekmektedir.
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lışmaların bu genel perspektifi dikkate almaları gerekmektedir.
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bağımsızlaştıran yeni bir öğrenci kültürünün müstakil bir sosyallik 
alanını belirlemesi, kendine göre dönüştürmesi incelenmiş, mekân 
aidiyeti ve şehirle kurulan bağın içeriği bu düzeyde sorgulanmıştır. 
Konya ve Selçuk Üniversitesi merkezli yürütülen saha çalışmasının 
diğer Anadolu kentlerine dönük genelgeçer bir çıkarım için imkânı 
veya Türkiye genelinde bir inceleme yapmak için bir model önerisi 
sunması bu çalışmanın öncelikli amacıdır. Son yıllarda sayısı hızla 
artan üniversitelerin kampüs mantığı içinde inşa edilmesi, diğer Ana-
dolu kentlerinde uzun vadede benzeri bir değişimi yaratacağı, şehir 
ve öğrenci arasında yeni bir kültürel alışveriş alanı üreteceği varsa-
yılmaktadır. Özellikle Konya gibi tarihsel ve kültürel açıdan zengin 
diğer Anadolu kentlerinde öğrenci ve kent insanı arasında sorunlu 
karşılaşmaların yaşanması, yeni mekânsal kurguların üretilmesi, ti-
cari, sosyal, kültürel açıdan yeni veya benzer tecrübelerin yaşanması 
beklenebilir. Bu durum uzun vadede kent için yeni bir çehre ve ge-
lişim potansiyeli içerirken, diğer taraftan geleneksel kültürel doku-
nun hassasiyetlerini veya özelliklerini de düşünmeyi gerektirebilir. 
Konya’da yaklaşık otuz yıl önce kurulan kampüs yerleşkesinin çev-
resinde ortaya çıkan bu değişim ve dönüşümün yeni bir mekân inşa 
etmek seviyesinde kalmadığı, yeni bir kültürel alt alan açtığı rahat-
lıkla ifade edilebilir. Benzeri bir değişimin henüz kuruluş aşamasını 
tamamlayan veya gelişim gösteren Anadolu kentlerindeki üniversi-
telerde ve kampüs çevresinde de yaşanacağını iddia etmek müm-
kündür. Hatta Konya - Selçuk Üniversitesi ile benzer şekilde Bursa 
– Uludağ Üniversitesi, Eskişehir – Anadolu Üniversitesi, Denizli – 
Pamukkale Üniversitesi, Sivas - Cumhuriyet Üniversitesi vb. çevre-
sinde gelişen Kampüs Mahallelerinde de sosyo-kültürel değişmeler 
gözlenebilir. Yine bu durumun yaratacağı değişim ve dönüşümlerin 
kestirilmesi adına yeni açılan Anadolu’daki üniversiteler için öneri 
ve çıkarımlar gerçekleştirilebilir. 

I. Konya’nın Bosna Hersek Mahallesi: Bir Mahalle Hikâyesi

Konya yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin en geniş sınırlarına sahip 
şehridir. Tarihi dokusu ve kültürel özellikleri ile birleşince bu kadim 
kent, insanı ve kendine mahsus geliştirdiği yaşam alışkanlıklarıyla 
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gözlerin çevrildiği, sesine kulak verilen bir canlı organizma gibi varlı-
ğını sürdürmektedir. Geniş coğrafyası dolayısıyla ilçeleriyle bile farklı 
kültürel özelliklere sahip bir kent olarak Konya kendi içinde bir mer-
kez ve çevre diyalektiğini kısmen yansıtır. İlçelerin anılan karakteri 
ile Konyalı olmak arasında bariz bir fark söz gelimi Akşehirli, Bey-
şehirli, Seydişehirli, Ereğlili, Hadimli, Taşkentli vb. kimlik tanım-
lamalarını üretebilmiştir. Bu tanımların yansıması yalnızca mekân 
ile örtüşen anlamından mülhem değil aynı zamanda gündelik hayat 
kültüründe, inançlarında, eğlence ve siyaset biçimlerinde bile rahat-
lıkla gözlenebilir. Bu anlamda içinde parçalı kültür özelliklerini yan-
sıtan bir şehirdir Konya. Buna karşın kent merkezinin yerel ağızla 
“Goca Gonya” diye tabir edilen kültürel tınısı kendine mahsus kül-
türün belki de en bariz özelliklerini anlamayı kolaylaştırır. Tarihi, 
hakikiliği, yeme içme ve yaşama alışkanlıkları, konuşma ağzı, inanç 
ve değer özellikleri, tarihsel şahsiyetleri vb. gibi ayırt edici özellik-
leriyle anıldığında bir bütünlüklü resim ortaya konulabilir. Öyle ki 
bu resmin belki karakteristik tanımlayıcı öğesi ise son dönemlerde 
“muhafazakâr” olarak tanımlanan inanç ve gelenek bütününde bir 
Anadolu kenti oluşudur. Bu açıdan bakıldığında Selçuklu ve Os-
manlı kültürünün taşıyıcı kolonlarından biri olan kent elbette İs-
lam inancının Türk toplumu ile kompozisyonuna iyi bir örnektir. 

Anılan özelliklerine karşın Konya, Türk modernleşmesi sürecini 
bile kendi içinde dönüştürebilmeyi başarmış kentlerden biridir. Ge-
rek inanç gerekse ekonomik potansiyellerini kendi dinamikleriyle 
geliştirebilen kent bununla birlikte merkeze duyduğu muhtaçlığı da 
asgari düzeye çekmiştir. Mevlana, Konevî, Şems, Nasreddin Hoca 
gibi daha pek çok dinsel figür kent için bir karakter öğesi olarak 
var olmuştur. Tarımsal ve endüstriyel potansiyeller ise kentsel eko-
nominin dinamikleri arasında hep güçlü bir şekilde var olmuştur. 
Bununla birlikte kent, demografik yapısını da neredeyse bütün ola-
rak koruyabilmiştir. Diğer pek çok büyük kente nazaran nüfusun iç 
döngü ile korunduğu, dışarıya verilen ve dışarıdan alınan göç mik-
tarına nazaran ilçeler ve köylerden merkeze taşınan bir nüfus hare-
ketliliğine sahiptir. Her ne kadar kısmi farklılıklar barındırsa da üst 
çatı olarak Konya kültürü bir sosyal doku olarak diğer büyük kent-
lere göre kendi karakteristiğini koruyucu bir rol üstlenmiştir. Buna 
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bir gerekçe olarak ise TÜİK verilerine bakıldığında nüfusun homo-
jenliği dikkat çekicidir. Yani Konya’da yaşayan nüfusun kahir ek-
seriyeti yine Konya doğumludur. Bir başka kentten veya bölgeden 
gelerek Konya’ya yerleşen nüfusun diğer kentlere göre en az olduğu 
kenttir. Bütün bu özellikleri itibariyle bakıldığında Konya’nın din-
dar muhafazakâr bir kent olarak temayüz etmesi şaşırtıcı değildir. 

Tüm bunlara istisnai anlamda bir boyut getiren başlık üniversi-
tedir. Selçuk Üniversitesi, Türkiye’nin kuruluş yılına göre ilk yirmi 
üniversitesi arasında yer almakta ve yaklaşık kırk yılı aşkın bir ta-
rihe sahiptir. Üniversite, kentin kültürel dokusuna dışarıdan en ciddi 
müdahalelerden biri sayılabilir. Zira günümüzde üniversite ve barın-
dırdığı öğrenci sayısı itibariyle Konya ülkemizin önde gelen şehir-
lerinden biri sayılmaktadır. Selçuk Üniversitesi 80’li yılların orta-
larından itibaren Alâeddin Keykubat kampüsünde öğretime devam 
etmektedir. Kampüs alanı şehrin batısına doğru yaklaşık 20 km uza-
ğında İstanbul yolu üzerinde konumlanmıştır. Geniş bir arazi ve kü-
çük köy yerleşimi olan bölge 80’li yılların sonundan başlayarak hem 
kampüs alanının hem de çevresinin imarı ve yapılaşması ile çehresi 
değişmiştir. 1993 yılında Bosna Hersek devlet başkanı Aliya İzzet-
begoviç’in de katılımıyla adı Bosna Hersek Mahallesi olarak ilan edi-
len mahalle bu tarihten itibaren kooperatif tarzı yapılar ile mahalle 
hüviyeti kazanmaya başlamıştır. Geneli işçi ve düşük gelir grubu-
nun ev sahibi olması için düşünülen yapılar zamanla çeşitlenmeye 
ve gelişmeye devam etmiş ve günümüzdeki stüdyo daireler, yurtlar, 
alışveriş merkezleri, diğer binaları ve yapılarıyla gelişim göstermiş-
tir. Kuşkusuz ki bu durum salt mekânsal bir dönüşümü ve fiziki 
bir değişimi işaret etse de kültürel ve sosyal dokuya yansıyan bir bo-
yut da kazanmaktadır. Özellikle öğrencilerin mahalle içindeki sayı 
ve etkinlikleri arttıkça değişim daha açık şekillerde görünürlük ka-
zanmaya başlamıştır. 

Türkiye ve dünyada örneklerine sıklıkla rastlanan alt kültür 
mekânları olarak da adlandırılabilecek yerleşimler bilinmektedir. 
Bunların başında gecekondu mahalleleri, çöküntü mahalleleri, get-
tolar, işçi mahalleleri, göçmen mahalleleri, seçkin/zengin mahalleler, 
etnik kimlik veya dinsel kimlikleriyle anılan yerleşimler, teknoloji 
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üssü olan yerleşimler, kurgu ve güvenlikli mahalleler vb. gibi örnek-
ler sayılabilir. Demografik yapı ile özdeş bir karaktere bürünen bu 
mahallelerin kentsel gelişim seyri içindeki konumu da ayrı ve ayrıksı 
bir yapı üretmek şeklinde olmaktadır. Bu mahalleler, kentin gene-
linden farklı, içe kapalı, kimi zaman suç ile kimi zaman olağanüstü 
güvenlik unsurlarıyla anılan, yabancı ve yerli ayrımının açıkça yapı-
labildiği vb. sosyolojik birimlere dönüşmektedir. Bu çalışmanın ko-
nusu olan Bosna Hersek Mahallesi’ni de bu kapsamda değerlendir-
mek mümkündür. 

Bosna Hersek Mahallesi, Konya merkez Selçuklu ilçesine bağlı 
bir mahalledir. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı resmi verilerine 
göre 39789 kişi ile şehrin en yoğun nüfusa sahip mahallelerinden 
biridir. Ayrıca kayıt dışı ikametler ve öğrenci gibi geçici yerleşmeler 
de dâhil edildiğinde bu rakamın oldukça üstünde bir nüfus oranı 
ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Aynı yılın verilerine göre Konya 
nüfusu 2.130.544, Selçuklu ilçe nüfusu ise 604.706 kişidir. Konya 
ilinin en yoğun nüfusuna sahip Bosna Hersek Mahallesi’nin, Sel-
çuk Üniversitesi dolayısıyla meskûn mahal haline gelişi ve yapılan-
ması diğer mahallelere nazaran daha hızlı bir gelişim göstermiştir. 
Özellikle son on-on beş yılda öğrencilerin yaşam alanı olarak be-
nimsemesiyle mahalle giderek öğrenci odaklı bir yapılanmayı hız-
landırmıştır. Söz gelimi stüdyo daireler, öğrenci yurtları, atıştırma-
lık beslenme alanların artışı, emlakçı, spotçu, büfeci, kafe, eğlenme 
alanları, lokanta gibi pratik ihtiyaçları karşılayan küçük esnafların 
artışı kısaca ekonomik etkinliğin öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçla-
rını karşılayacak şekilde dönüşümüne şahit olunmaktadır. Mahal-
lenin neredeyse doğal bir gelişim seyriyle plansız programsız gelişen 
sosyal organizasyonu dolayısıyla öğrencilerin kent ile olan zorunlu 
bağlarını kesmelerini sağlayacak düzeyde çeşitlendiği ve büyüdü-
ğünü göstermektedir. 

Selçuk Üniversitesi karşısında konumlanan ve neredeyse son 
on yılında yalnızca öğrenci odaklı olarak gelişen ve değişen bir 
mahalle olarak Bosna Hersek Mahallesi bahse konu olan değişimi 
çok boyutlu olarak yaşarken, potansiyel sorun ve imkânları da ba-
rındırmaktadır. Bu çerçevede mahalle, öğrenci mahallesi olarak 
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da anılabilir ancak kampüs ile olan yakınlığı dolayısıyla “Kampüs 
Mahallesi” olarak adlandırılmıştır.

II. Bosna Hersek Mahallesi Araştırması Teorik Çerçeve

Kampüs Mahallesi adını taşıyan bu araştırma makalesi 2015 Mart-Ha-
ziran ayları içinde gerçekleştirilen çok boyutlu saha çalışmasıyla elde 
edilen verilerin kısmi analizini içermektedir. Bosna Hersek Mahal-
lesi’nde yaklaşık dört aylık bir çalışma takvimi ile elde edilen nicel 
ve nitel veriler konuya ilişkin bir çerçeve sunmak ve özgün bazı tes-
pitler yapmak imkânını sunmaktadır. Araştırmada öğrenci ve halk 
ile gerçekleştirilen görüşme ve anket formları kullanılmıştır. Halk 
araştırması için 26 derinlemesine mülakat, ayrıca 1761 anket; öğ-
renci araştırması için ise 24 derinlemesine mülakat, 1332 anket ger-
çekleştirilmiştir. Bu kapsamda halkın ve öğrencilerin görüşleri ayrı 
ayrı değerlendirilmiş, birbirine kıyaslı olarak veriler analiz edilmiş-
tir. Araştırmanın öznesi olan Bosna Hersek Mahallesi’nin, halk ve 
öğrenci için ne anlama geldiği, mekânın nasıl algılandığı ve kulla-
nıldığı, mahallenin ve Konya’nın imajı, mahalledeki değişimin ak-
törleri, ilişki biçimleri, yaşam tecrübeleri, aidiyet duygusu, mahalle-
lilik bilinci vb. gibi başlıklarda incelenmiştir. 

Araştırmanın ortaya koyduğu bir tespit olarak Kampüs Mahal-
lesi tanımlaması ortaya çıkmış, benzeri tecrübelerin diğer Anadolu 
kentlerinde yaygınlaşan kampüs merkezli üniversite anlayışına bağlı 
olarak yaşanacak dönüşüme bir projeksiyon olacağı düşünülmüştür. 
Böylece Anadolu kentlerinin yaşadığı değişim ve dönüşümün üni-
versite ve öğrenci merkezli olarak okunmasına ve değerlendirilme-
sine imkân sağlanacağı iddia edilmiştir. Ayrıca bir alt kültür mekânı 
olarak mahallenin nasıl inşa edildiği, hangi açılardan başat kültürle 
gerilim, çatışma ve farklılaşmalar yaşadığı tespit edilmiş. Aktörle-
rin algıları, gözlemleri, düşünce ve tutumları bu minvalde irdelen-
miştir. Gerek mahallenin kentten uzakta konumlanması gerekse 
başat kültürün dışarıdan gelen kültür öğeleri karşısındaki muhafa-
zakâr duruşu Kampüs Mahallesi kavramsallaştırmasının bir alt kül-
tür mekânına işaret eden boyutta da değerlendirilmesini sağlamıştır. 
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Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışma bir kent araştırması olmak-
tan fazlasına işaret etmektedir. 

2015 Mart-Haziran ayları içerisinde gerçekleştirilen Bosna Her-
sek Mahallesi Araştırması’ndan derlenen bazı verileri içeren bu araş-
tırma makalesinde konuya ilişkin kısmi bir değerlendirme; maka-
lenin bundan sonraki kısmında elde edilen verilerden derlenen bir 
çözümleme sunulacaktır.

III. Kampüs Mahallesi: Öğrenci Algısında Bir Mekânın 
Sosyo-Kültürel İnşası 

Bosna Hersek Mahallesi, Konya’nın fiziki ve idari anlamda yirmi 
ila otuz yıllık bir tarihi olan ancak kurgusu ile gelişimi örtüşmeyen 
yeni yerleşim alanıdır. Bu kısa zaman diliminde kentin en hızlı bü-
yüyen yerleşim alanı olmuştur. Ayrıca belirli bir nüfus karakterinin 
nicelik olarak artışı da kendine ait bir niteliği mahalle üzerinde be-
lirginleştirmiştir. Ülkemizde 1950 ve 1960 yıllarından sonra özel-
likle Konya gibi büyük Anadolu kentlerinde yaşanan nüfus artışıyla 
doğru orantılı kentlerin merkezlerinde yeni yerleşim alanları da or-
taya çıkmıştır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi 
şehirlerde gecekondu yerleşimi dolayısıyla göçlerle oluşan mahalleler, 
herhangi bir Anadolu kentinin veya köyünün adıyla bilinen mahal-
lelerin ortaya çıktığı bilinmektedir. Siirtli, Artvinli, Erzurumlu, Bit-
lisli, Malatyalı vb. gibi hemşehrilerin birlikte yaşadığı bir sosyal ağ 
mekanizması işlevine haiz mahalleler birer alt kültür mekânı olarak 
kendiliğinden inşa edilmiştir. Bu durumun zamanla kentle uyum 
sorunları yarattığı, suç, düzensizlik, içe kapanma, alt yapı sorun-
ları, kentlilik bilincinden ziyade mahallesi ve memleketiyle karak-
terize edilme, kültürel bölünme, kentsel ayrışma ve çöküntü mahal-
lelerinin ortaya çıkması vb. daha pek çok kentsel sorunu gündeme 
getirmiştir. Konya gibi dışarıdan göç almaktan ziyade dışa göç ve-
ren kentlerde durum nispeten daha az sorunla atlatılmış görünüyor. 
Hatta kültürel muhafazakârlığın daha da arttığı, geleneksek karak-
terin korunabildiği bu kentler tersi bir eleştiriyle karşılaşmışlardır. 
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Ancak Anadolu kentlerinin nüfus karakterine etki eden bir diğer 
başlık üniversite olgusudur. Geçici nüfus olması ve belirli bir dö-
nemle sınırlı kalması dolayısıyla etkisi önemsenmeyen ve belki kent 
genelinde görünmez olacağı düşünülen öğrencilerin zamanla yapıya 
ait bir unsur olarak temayüz etmesi, kendine ait bir yaşam alanını 
ve alışkanlıklarını süreklileştirmesi kalıcı etkileriyle öğrencilerin de-
ğerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Kampüs Mahallesi ile vurgusu yapılan ve çerçevesi çizilen bu kül-
türel alanın salt fiziki gerçeklik düzeyinde değil, algılarla da inşa edil-
diği kabul edilmektedir. Üniversite ile bütünleşik bir yapının kentin 
bir kısmını kendine ait bir alan olarak tanzim etmesi, kurtarılmış bir 
alan olarak görmesi, kentin diğer kısımlarıyla irtibat kurma ihtiyacı 
görmeksizin rahat bir hayat yaşaması, özgürce ve dilediğince geliş-
tirdiği alışkanlıkları talep etmesi Kampüs Mahallesi’nin aslına ba-
kılırsa bir kent alt kültürüne işaret ettiğini göstermektedir. Bu ma-
hallenin kültürel sınırlarını belirlemek ve mahalle kültürünü açık 
bir şekilde göstermek için öğrencilerle gerçekleştirilen araştırma ve-
rilerinden bazılarına yer verilecektir. 

Öğrenci Profili

Öğrencilerin Türkiye’nin hemen her bölgesini temsil eden bir çeşit-
liliğe haiz olduğu ancak İç Anadolu bölgesinden gelen öğrencilerin 
sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 
çeşitlilik öğrencilerin aile ve yaşam alanları ile de bir bütünlük gös-
termektedir. Nitekim öğrencilerin büyük bir bölümü yaşamlarını bü-
yükşehir ve şehirde, küçük bir kısmı ise ilçe ve köy yerleşimlerinde 
sürdürmektedir. Aile yapıları itibariyle bakıldığında orta gelir gru-
bunda, babanın işçi veya memur, annenin ise ev hanımı olduğu; eği-
tim düzeyinin babalar için lise ve lisans düzeyinde, anneler için ise 
ilköğretim ve lise düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Barınma konusunda öncelikli tercih öğrenci evleridir. Ek ola-
rak, özel yurt ve devlet yurdu tercihleri de toplam içinde önemli bir 
orana sahiptir. Aile gelir düzeyi ile paralel olarak öğrencilerin aylık 
harçlık ortalamalarının 700 TL civarında olduğu görülmektedir. Bu 
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harçlığın en önemli finans kaynağı ise öğrencilerin aileleridir. Kredi 
ve burs en önemli ikinci harçlık kaynakları olurken, çalışarak kendi 
harçlığını kazanan öğrenci sayısı neredeyse yok denecek kadar az-
dır. Kendi harçlığı üzerinde söz sahibi olmayan gençliğin gelecek 
beklentileri arasında yer alan çalışma koşulları için iyi gelir, yüksek 
statü ve itibar sağlayan bir iş ile tanımlanıyor oluşu ilginç bir tablo 
oluşturmaktadır.

Öğrenci Gündelik Yaşamı ve İlgileri

Üniversite öğrencilerinin gündelik hayat rutinleri arasında belir-
gin birtakım etkinlikler ilk olarak akla gelebilir. Söz gelimi kitap 
okuma, bilimsel etkinliklere katılma, entelektüel ve sanatsal faali-
yetlerde bulunma vb. ancak öğrencilerin bir gençlik alt kültür top-
luluğu olduğu, dolayısıyla ilgilerini besleyen birtakım arzu ve istek-
lerinin de olduğu göz önüne alınırsa bu beklentiler oldukça farklı 
düzlemlerde çeşitlendirilebilir. Öğrencilerin gündelik hayat rutinle-
rinde gerçekleştirdiği etkinliklere bakıldığında, bilgisayar/internet ve 
TV izleme gibi pasif ilgilerin öncelikli tercihler arasında yer alması 
öğrenci kültürüne dair önemli bir vurgu içermektedir. Öncelikler 
arasında yer alan bir diğer başlık ise kız/erkek arkadaşlarla vakit ge-
çirme, arkadaşlarla şehirde gezme veya kafede vakit geçirmedir ki, bu 
durum öğrenci kültürüne ilişkin bir diğer vurguya da işaret etmek-
tedir. Bu çerçevede kitap okuma, spor, sanat, yardımlaşma, mesleki 
faaliyet, STK ve hatta siyasetle ilgili aktif faaliyetler gibi başlıklarda 
öğrencilerin ilgileri dikkat çekici oranda düşmekte, gündelik hayat 
rutinleri içinde esamesi okunmayan etkinliklerden sayılmaktadır.

Üniversite topluluklarına katılım oranları gibi ulusal veya ulus-
lararası faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine katılımın da öğren-
ciler arasında oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Oysa sivil top-
lum örgütleri etrafında bir araya gelen insanların sayısının yüksek 
olması günümüz dünyası için ideal vatandaşlık kurgusunda önemli 
bir göstergedir. Böylece toplumsal duyarlılıkların artacağı, ortak so-
runlara karşı birleşebilecek insanların olacağı, daha güçlü ve etkin 
bir sivil toplum alanının üretilmesi beklenmektedir. Ancak ülkemiz 
resmi rakamları ile benzer olan ve düşük bir ilgi düzeyinde kalan 
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STK üyeliği öğrenciler için bir kültürel alan olmaktan uzaktır. Öğ-
rencilerin ancak yaklaşık beşte biri STK üyesi olduğunu, sınırlı sa-
yıda öğrenci de gönüllü veya destekçi olarak STK çatısı altında ol-
duğunu dile getirmiştir.

Üniversite öğrencilerinin örgütlü olması, kurumsal bir çatı altında 
bir araya gelerek ortak sorunlara duyarlılık geliştirmesi beklentisi kar-
şılanamamış olsa da öğrencilerin sosyal faaliyetlerinin tümüyle olma-
dığı iddia edilemez. Son bir yıl içinde öğrencilerin gerçekleştirdiği 
faaliyetlere bakıldığında ise çeşitlilik daha fazla görülmektedir. Kısa 
vadeli, anlık, eğlenme ve boş zamana yönelik faaliyetlerin öğrenciler 
tarafından tercih edildiği görülmektedir. Öğrencilerin son bir yılda 
katıldığı faaliyetlere bakıldığında gezi, piknik gibi topluca gerçekleş-
tirilen sosyal etkinlikler; bilimsel amaçlı konferans veya sempozyum-
lar; kar savaşı, kutlama gibi coşkulu eğlenceler ön plana çıkmakta-
dır. Yanı sıra seçimlerde oy kullanmak ve üniversite dışı akademik 
dersler/seminerler de öğrencilerin ilgileri arasına girebilmektedir. 

Öğrencilerin Konya Algısı

Öğrenciler ve Konya bazı görüşlere göre iki farklı dünya, birbiriyle 
çatışan iki farklı kutup, bir başka açıdan ise öğrencilere evlatları gibi 
sahip çıkan bir kent olarak görülebilir. Ancak genel kanı birinci gö-
rüşün ağırlık kazandığı yönündedir. Doğrusu bu durum Konya ör-
neğinde ele alınsa da Anadolu’nun diğer küçük ya da büyük kentle-
rinde de benzer şekillerde tecrübe edilen bir konudur. Öğrencilerin 
kentin kültürüne, dinine, ahlâkına, geleneğine, örfüne uymayan 
gençlerden oluştuğu fikri kamuoyunda zaman zaman dillendiril-
mektedir. Bu fikir Konya gibi daha pek çok şehir için geçerliliğini 
koruyan bir görüş olarak sıklıkla dile getirilmekte, taraflar arasında 
açıktan ya da gizliden bir gerilimi beslemektedir. Bununla birlikte 
burada üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biri yapı-
lan görüşmelerin neredeyse %40’ının İç Anadolu bölgesinden gelen 
öğrencilerle gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla çağdaş ve özgürlükçü 
bir toplumsal yapıdan Konya gibi muhafazakâr ve sıkı bir yapıya ge-
len öğrenciler sendromu yoktur. Buna karşın öğrenciler ile yerel halk 
arasında göz ardı edilemeyecek bir gerginlik mevcuttur. Öğrenciliğin 
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algılanışından kaynaklanan bakış açısı; özgürlük ve sorumluluk al-
gısı; alışılagelen yaşam döngüsünün yeniden kurulması ile ilgili zor-
luklar; önyargılar ve beklentilerin yüksekliği ile hayal kırıklıklarına 
dönüşen algılardan mütevellit bir çatışma zemini her daim öğrenci 
ve Konya arasında bir gerilimin sebebi olmaktadır.
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Konya’da olmaktan kesinlikle memnun değilken, dördüncü sınıfa 
gelindiğinde bu oran % 32‘lere kadar düşmektedir. Ancak bölge-
lere göre bakıldığında İç Anadolu ve Karadeniz kökenli öğrenciler 
en yüksek memnuniyet düzeyine sahipken, Güneydoğu Anadolu ve 
Marmara bölgeleri öğrencileri ise en yüksek memnuniyetsizlik dü-
zeyine sahip gruplar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu oranlar me-
zuniyet sonrasında Konya’da kalmayı düşünen öğrencilerin böl-
gelere göre dağılımında da benzerlik arz etmektedir. Öğrencilerin 
Konya insanını nasıl gördükleri sorusuna da olumsuz görüş bildir-
diği görülmektedir. Kendilerine sunulan iki zıt karakter unsurunu 
genel olarak Konya insanı üzerinden değerlendirmeleri istenmiş ve 
öğrenci gözünde Konya insanının olumsuz özellikleri daha fazla ön 
plana çıkmıştır. Özellikle “önyargılı, anlayışsız, soğuk, somurtkan, 
cimri, çıkarcı, hoşgörüsüz” gibi olumsuz özellikler %40 ve üzerinde 
oranlara ulaşmaktadır. Buna karşın öğrencilerin kendileri hakkın-
daki değerlendirmeleri de bir başka ilginç veriyi ortaya koymuştur. 
Öğrenciler, kendileri hakkında her ne kadar iyi niyetli ve yumuşak 
değerlendirmelerde bulunsalar da olumsuz kanaatlere sahip olduk-
ları görülmüştür. Öğrencilerin “baba parası yiyen, sorumsuz, güve-
nilmez, hilekâr ve hatta ahlâksız” olduğuna yönelik yüzde oranları 
dikkat çekici boyutlardadır.

Kuşkusuz öğrenciler ve Bosna sakinleri arasında yaşanan geri-
lim ve çatışma konuları genel bir Konya imajı belirlemede ve önyar-
gıları beslemede önemli bir işleve sahiptir. Bu anlamda öğrencilerin 
Bosna sakinleriyle yaşadıkları çatışma konuları arasında esnafla ya-
şanan alışveriş, evin kullanımı ve kira, yüksek sesli müzik dinleme, 
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kız erkek arkadaşlıkları gibi başlıklar ön plana çıkmıştır. Böylece 
dikkat çekilmesi gereken konular arasında kent ilişkilerinin yer al-
dığı bir kez daha vurgulanmıştır. 

Öğrencilerin Bosna’da mekân kullanım alışkanlıklarına bakıldı-
ğında atıştırmalık alanları, öğrenci evlerini, alışveriş alanlarını, çayevi 
ve kafeleri görmek şaşırtıcı değildir. Oysa Bosna, kültür ve eğitim 
alanları itibariyle de çeşitliliğe sahip bir mekândır. Ancak mahalle-
nin vitrininde öğrencilerin pratik ihtiyaçlarına cevap veren mekân-
lar vardır. Yine ‘mahallenin en belirgin unsurları nelerdir’ şeklindeki 
soruya ise öğrenciler köfteciler, kafeler, yurtlar, yemek alanları, Su-
riyeliler, seyyar satıcılar, serseri tipler, stüdyo daireler, bankalar vb. 
gibi başlıkları dile getirmişlerdir. Öğrenciler için Bosna Hersek Ma-
hallesi’nin dikkat çeken unsurları arasında mahallenin insanları, ço-
cukları, kültür merkezleri, camileri vb. yer almamaktadır. 

IV. Öğrenci Mahallesi Kurmak

Öğrenci Cenneti Bosna

Öğrenciler kendilerini sosyal hayatın tüm alanlarında göstermekte-
dir. Hatta eğitim öğretim dönemleri içinde öğrencilerin varlığı ma-
hallenin hareketlilik kazanmasını sağlarken, sömestr tatili zaman-
larında bölge oldukça tenha ve sakin bir görünüm kazanmaktadır. 
Hal böyleyken öğrencilerin bölgeye ilişkin kanaatlerinin, mekân ve 
insan denkleminde oluşturdukları algıların, değerlendirmelerin, çe-
şitli konularda bölge ile ilgili yargılarının bilinmesi önem arz et-
mektedir. Bu çalışmanın da ana konusu olan mekân insan ilişki-
sini öğrenci gözünden kavramak için bazı tutum ifadeleri ve yargılar 
oluşturulmuştur. 

Her şeyden önce öğrenciler kendilerini bu kurtarılmış bölge içinde 
daha rahat ve iyi hissettiklerini açıkça dile getirmektedirler. Öğren-
cilerin %46,2’si Bosna Hersek Mahallesi’nde kendilerini iyi hisset-
tiklerini, %64,4’ü burada kendilerini özgür hissettiklerini dile getir-
mişlerdir. Bosna Hersek Mahallesi öğrenciler için kendilerini özgür 
hissedebilecekleri bir müstakil mekân haline gelmiştir.
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Genel itibariyle Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşamaktan mem-
nun olduğunu ifade eden öğrenciler çoğunluktadır. Bu durum be-
lirli konularda şikâyetleri olmasına karşın öğrencilerin Bosna Hersek 
Mahallesi hakkındaki kanaatlerinin olumlu yönde olduğunu göster-
mektedir. Öğrencilerin bu mahallede yaşamaktan memnun olmaları-
nın bir sebebi tüm ihtiyaçlarını buradaki imkânlarla karşılayabiliyor 
(%49) oluşlarıdır. Üniversiteye yakın olmasının yanı sıra öğrencile-
rin yaşamlarını sürdürebilecek tüm ihtiyaçların bölgede karşılanı-
yor olması tercih sebebi sayılabilir.

Öğrencilere göre Bosna, Konya’da yaşanılacak en iyi mahalle-
dir. Öğrencilerin %41,1’i Bosna hakkında oldukça net bir olumla-
yıcı ifadeyi onaylamışlardır. Buna karşın öğrencilerin %31,2’si ise bu 
yöndeki yargıya karşı bir görüş bildirmiştir. Bunu besleyen görüş, 
öğrencilerin yaşama tarzına kimsenin karışmayacağına yönelik yar-
gıdır. Öğrencilerin %40,1’i bu mahallede öğrencilerin yaşam tarzına 
karışılmayacağını düşünmektedir. Dahası bu mahallede yaşayan öğ-
renciler siyasi fikirlerini bile özgürce dile getirebileceklerini ifade et-
mektedirler. Öğrencilerin Bosna Hersek Mahallesi hakkındaki kana-
atleri arasında ‘Türkiye’nin en büyük öğrenci mahallesi’ olduğu veya 
‘Konya’nın en gelişmiş mahallesi’ olduğu yönündeki yargılara ilişkin 
olumlu kanaatler öğrenciler tarafından onaylanmaktadır.

Bosna Hersek Mahallesi’nde öğrenciler arasında farklı bir duygu 
bağı geliştiği söylenebilir. Mahallenin bireyi olmak konusunda olumlu 
görüş beyan eden öğrenciler, özel zamanlarda bu duyguyu açığa çı-
karacak etkinlikler gerçekleştirirken, kendi aralarında kısmi ilişki-
ler geliştirebilmektedirler. Mahallenin sakini olarak öğrenciler kendi 
aralarında kutlama, protesto, eğlence, komşuluk vb. birtakım sos-
yal etkileşimler gerçekleştirildiği yönündeki yargılara katıldıklarını 
ifade etmişlerdir.

Bağlılık ve aidiyet duyma değil ancak yaşamdan duyulan mem-
nuniyet söz konusu olduğunda öğrencilerin daha olumlu baktıkları 
görülmektedir. Yani bağlanma ve aidiyet duymanın ötesinde mem-
nuniyet daha gerçekçi bir duygu olarak öğrenciler tarafından benim-
senmektedir. Bu verilere göre öğrencilerde mahalle için beklentilerin 
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karşılanması ve temel ihtiyaçların giderilmesi ile eşdeğerde bir tu-
tum sergilendiğini göstermektedir.

Bosna Hersek Mahallesi kendinden menkul bir değer olarak değil, 
öğrencilere sunduğu imkânlar ve kolaylıklar dolayısıyla tercih edilen 
bir mekândır. Dolayısıyla bu mekâna yüklenilen anlamın bu çerçe-
venin içinde değerlendirilmesi gerekir. Bu düşünceye ilişkin “Bosna 
Hersek Mahallesi olmasa Konya’dan başka bir şehre yatay geçiş ya-
pardım” şeklinde oluşturulan yargıya öğrencilerin %52,9’unun olum-
suz yaklaşması bir göstergedir. Ancak yine de öğrencilerin %25,1’inin 
bu fikre olumlu baktığı da dikkatlerden kaçmamalıdır.

Yine söz konusu aidiyet duymak olduğunda öğrencilerin Bosna 
Hersek Mahallesi’ne memleketleriyle kıyaslanacak ölçüde bağlı-
lık duymadıkları açıktır. Ancak her üç öğrenciden biri için “Bosna 
ikinci evimiz gibidir” şeklindeki tanımlama kabul görmüştür. Öğ-
rencilerin çoğunluğunun (%43,7) “Bosna Hersek Mahallesi benim 
memleketimden sonra ikinci evim gibidir” şeklindeki yargıya katıl-
madığı, ancak önemli bir kısmının (%37,1) bu konuda olumlu bir 
kanaat belirttiği görülmektedir. Aidiyet bağının gelişmemesi, kuru-
lan ilişkilerin uzun soluklu ve güçlü olmadığı gibi varsayımları des-
tekleyen bir diğer veri ise öğrencilerin mahallede yaşayan diğer in-
sanlara ilişkin güçlü bir güven duygusu beslemedikleri hatta diğer 
yargılarda görüleceği üzere güvensizliğin daha yüksek düzeyde ol-
duğu görülmektedir. 

Konya’dan Ayrı ve Farklı Bir Öğrenci Mahallesi

Öğrencilerin genel kanaati mahallenin Konya’nın geleneksel yapı-
sından farklı olduğu, öğrenciler sayesinde mahallenin geliştiği hatta 
mahallenin yegâne getiri kaynağı olarak öğrencilerin görüldüğünü 
düşünmektedirler. Bunların dışında Bosna Hersek Mahallesi öğren-
ciler için Konya’dan ayrı ve arınmış bir mahalle olarak görülmekte-
dir. Mahalle için dillendirilen bu yargı öğrencileri cezbeden unsur-
lardan biri olarak da değerlendirilebilir. 

Bölgenin bir öğrenci yaşam alanı olarak mevcut yerleşimlerin 
hızla öğrenci evlerine dönüşmesine, yeni yapılan stüdyo dairelerin en 
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önemli müşterisinin öğrenciler olmasına ve yurtların sayısının hızla 
artmasına karşın konut ihtiyacının halen önemli olduğu aşikârdır. 
Öğrencilere yönelik konutların inşa edilmesini destekleyen öğrenci-
lerin oranı %63,7’dir. Öğrencilerin yerli halkla yaşadığı sorunların 
giderilmesi, yüksek konut fiyatlarının öğrenci bütçesini etkileme-
mesi ya da çoklu alternatifler talebi konut ihtiyacını önemli kıl-
maktadır. Öğrenciler için barınma halen en önemli ihtiyaçlar ara-
sında görülmektedir.

Şehirden mesafe bakımından uzakta olan Bosna Hersek Mahal-
lesi’nin kültürel olarak da şehirden farklılaştığı diğer sorularda da 
tespit edilmiştir. Ancak Bosna Hersek Mahallesi’nin yalnızca öğren-
cilerin yaşadığı bir bölge haline gelmesi öğrenciler nezdinde kabul 
görmemiştir. Yalnızca öğrencilerin yaşadığı bir mahalle olması öğ-
rencilerin %37,5’i için mümkün görünse de, öğrencilerin %42,9’u 
bu fikre sıcak bakmamışlardır. Bu durum öğrencilerin kapalı devre 
bir toplumsal grup olma endişesini de barındırmaktadır. Zira ön-
ceki sorulardan birinde güvenilmez ve sorumsuz gibi olumsuz yaf-
talarla değerlendirilen üniversite öğrencilerinin içe kapandığında çok 
daha farklı sorunlarla da karşılaşması olası görülmektedir. Bu an-
lamda bir muamma söz konusudur. 

Bosna Hersek Mahallesi: Entrika, Çıkar, Fırsat

Şehirden ve şehir kültüründen izole bir mahallede özgürce yaşadı-
ğını memnuniyetle ifade eden öğrencilerin genel itibariyle bu ma-
hallede yaşayanlarla sorunlu bir ilişki yahut bakış açısı geliştirdiği 
görülmektedir. Öğrencilerin %44,9’u “mahalle insanları öğrencileri 
sevmiyorlar” yargısını onaylamışlardır. Bu durum genel Konya al-
gısı ve imajı ile öğrencilerin mahalle hakkında kanaatlerinin örtüş-
türdüğünü göstermektedir. Bosna halkının öğrencileri sevmemesine 
gerekçe olarak bazı çatışma konularından bahsedilebilir. Ancak öğ-
renciler çatışma konuları dışında bazı hassas meselelerde Konya in-
sanının tavrını ve tarzını da kanıksamış görünmektedir. Söz gelimi 
kız ve erkek öğrencilerin birlikte kalması gibi genel ahlak kuralları 
içinde değerlendirilen konularda gösterilen hassasiyetin öğrenciler 
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farkındadır. Bu mahallede öğrencilerin aynı evde kız-erkek birlikte 
kalması onaylanmaz yargısına katılım oranı %52,1 düzeyindedir. 

Bosna Hersek Mahallesi’nde öğrencilerin kendi aralarında ge-
liştirdikleri komşuluk ilişkilerinin yerli halk ile geliştirilemediği gö-
rülmektedir. Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşayan yerli halk ile öğ-
renciler arasında iyi bir komşuluk ilişkisinden söz etmek mümkün 
görünmemektedir. Zira öğrencilerin %46,5’i komşuluk ilişkilerinin 
olmadığı yönünde görüşe destek vermişlerdir. Öğrencilerden yalnızca 
%21,5’i komşuluk ilişkileri hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir. 
Bu konunun sebep ve sonuçlarını içeren daha detaylı bir analiz için 
Halk Araştırmaları bölümüne bakılabilir. 

Öğrencileri doğrudan ilgilendiren ve sıklıkla dile getirilen şikâ-
yet konularının başında mahallede öğrencilere ilişkin çıkarcı yak-
laşım gelmektedir. Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşayan insanların 
öğrencilerden menfaat elde eden, onlardan geçinen tipler olduğu yar-
gısına öğrencilerin toplamda %57’si katıldıklarını ifade etmişlerdir. 
Bu veri, öğrencilerin önyargı ve olumsuz kanaatlerini açığa çıkart-
mış ve somutlaştırmıştır

Öğrencilerin en fazla çatışma yaşadıklarını ifade ettikleri diğer 
bir sorun esnaflardan duyulan rahatsızlıktır. Bu ifade de bir üstteki 
yargı ile doğrudan ilişkili olan hatta yukarıdaki yargının sağlaması 
niteliğindedir. Buna göre, öğrencilerin toplamda %56,1’i mahalle es-
nafının öğrencilerden haksız kazanç sağladığını düşünmektedir. Bu 
yüksek oran öğrenci ve Konya karşılaşmasında esnafların rolüne iliş-
kin son derece önemli bir veri sunmaktadır.

“Bosna Hersek Mahallesi’nde insani ilişkiler yoktur, çıkar iliş-
kileri vardır” yargısı öğrencilerin %48,4’ü tarafından paylaşılan bir 
kanaati yansıtmaktadır. Diğer bazı sorularda da dile getirilen şikâ-
yet konularından biri olarak çıkar ilişkilerinin insani ilişkileri ge-
ride bıraktığı düşüncesi bu verilerde de açığa çıkmıştır. Öğrencilerin 
en belirgin şikâyet konularından biri olan ve kendilerinin ekonomik 
açıdan sömürüldüğü düşüncesinin en yalın ifadesidir. Bu yöndeki 
düşüncenin zemini güvensizlik ve aidiyet yoksunluğu olarak diğer 
sosyal hayat öğelerine yansımaktadır. Gerçekliği sorgulanabilir olsa 
da öğrencilerin zihninde bir önyargı olarak yer alması bile Bosna 
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Hersek Mahallesi’nin insan imajını göstermesi açısından oldukça 
önemlidir. Bu önyargıların ileri boyutlardaki tezahürü ise ‘öğrenci 
eşittir para’ şeklindeki bir algıya zemin hazırlamaktadır. Mahallede 
parası olmayanın değersiz olacağı kanaati bir anlamda sosyal dış-
lanmanın yahut kabulün şartlarını ortaya koymaktadır. Kısaca ifade 
edildiğinde öğrencilere göre, Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşama-
nın yolu para ile mümkündür. 

Bosna Hersek Mahallesi’nde güven sorunu çeşitli şekillerde dile 
getirilmiştir. İstismar edilmemek için uyanık olmayı salık veren bir 
başka ifadeye öğrencilerin %49,1’i destek vermişlerdir. Bu durum öğ-
rencilerin Bosna Hersek Mahallesi hakkındaki kanaatlerini yansıtma-
nın ötesinde hayata bakış açılarını göstermektedir. Her an dikkatli 
olmak ve olumsuz bir şey olabilir düşüncesinde olmak öğrencilerin 
yaşamları üzerindeki denetim sorununu göstermektedir. Mahallede 
düzen ve otorite sorununun dile getirilmesinin belki de bu özdene-
tim ve güvenlikçi bakıştan kaynaklandığı söylenebilir.

Güvensizliğin bir diğer boyutunda tedirginlik yahut her hare-
keti dikkatle yerine getirme yer almaktadır. Öğrenciler “bu mahal-
lede her konuda çok dikkatli olmak gerekir” yargısına %51,9 ora-
nında destek vermişlerdir. Güvensizliğin yalnızca mahalle ile ilgili 
olmadığı genel bir güvensizlik ve tedbirli olma halinin yaşandığı da 
dikkati çekmektedir. Ancak Bosna Hersek Mahallesi’ne ilişkin dile 
getirilen kanaatlerin olumsuzluk içeren kısımlarında güven sorunu 
kendini açıkça ortaya koymaktadır. 

Bosna Hersek Mahallesi hakkında oluşan şehir söylentilerinden 
birinin gerçek olduğu yüzdelerle görülmektedir. Öğrenciler “Bosna 
Hersek Mahallesi’nde geceleri başka bir hayat yaşanır” (%52) söy-
lemini onaylamıştır. Mahalle ve şehir arasındaki farklılığı vurgula-
yan bir yargı olarak bu söylem farklı konularda da olumsuz düşün-
celerle pekişmektedir.

Bosna Hersek Mahallesi öğrenciler için hem bir imkân hem bir 
tehdit olarak görülmektedir. Zira mahallenin öğrenciler tarafından 
yoğun olarak tercih edilmesine rağmen bazı endişe ve güvensizlikleri 
de barındırdığı açıktır. Bu anlamda “Bosna Hersek Mahallesi’nde 
her türlü entrika döner” yargısını öğrencilerin %56,3’ü onaylamıştır. 
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Bu durumda Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşamanın bir anlamda 
mecburiyet iktiza ettiği sonucu çıkmaktadır. Bölgenin çeşitli imkân-
ları ve öğrencilere yönelik cazip gelen fırsatlarına karşın yine de öğ-
rencilerin kendilerini yeterince güvende hissetmedikleri söylenebilir. 
Öğrenciler mahallede güvenlik ihtiyacının arttığını düşünmektedir-
ler. “Bosna Hersek Mahallesi’nde güvenlik ihtiyacı/sorunu günden 
düne artmaktadır” yargısını öğrencilerin %55,6’sı onaylamaktadır. 
Bu konu mahalle için önem arz eden konulardan biridir. Aslında 
bu durum talep edilen içi boşaltılmış özgürlük alanının çok kısa sü-
rede bir tehdide dönüşme potansiyelinin yansımasıdır. Nitekim Ni-
cel Halk Araştırmaları da bu savımızı destekler veriler sunmakta-
dır. Başka bir ifadeyle, öğrenciler hem toplumun kültürü ile çelişen 
tavır ve tutumları toplumsal kontrolden bağımsız biçimde yaşamak 
isterken, diğer yandan bu sözde özgürlük alanının beraberinde ge-
tirdiği sorunları bir tehdit olarak nitelendirmektedir. 

SONUÇ

Konya, hem şehir merkeziyle geniş, hem de kültürüyle eski bir yer-
leşim yeridir. Orta Anadolu’nun merkezinde yer alan Konya, diğer 
büyükşehirlere nazaran göç dalgalarıyla hızlı nüfus değişimleri ya-
şamamış bir büyükşehirdir. Bu durum kendine mahsus özellikleri 
koruması ve sürdürmesine sebep olmuştur. Bu durumu yakın dö-
nemde değiştiren ise öğrenci yoğunluklu kısa dönemli nüfus hare-
ketlilikleridir. Özellikle Bosna Hersek Mahallesi’ne öğrenci nüfusun 
sirayet etmesiyle mahallenin son onlu yıllarına damga vuran bir de-
ğişim yaşanmaktadır. Öğrenciler bölgeye farklı bir kültürü taşımış, 
yeni form ve anlamlarla şehre dâhil olmuşlardır. Bu süreçte çeşitli 
direnç ve karşı çıkışlar yaşanmıştır. Bu durumun da olası etkisiyle 
üniversite öğrencilerinin sahiplendiği Bosna Hersek Mahallesi’nde 
şehre uzak ve öğrenci yoğunluklu yeni bir yaşam formu inşa edil-
miştir. Böylece öğrenciler için bir imkân yaratılırken, şehir ve ma-
halle arasında da doğal bir mesafenin oluşması kaçınılmaz olmuştur.

Bosna Hersek Mahallesi öğrenciler için pek çok açıdan imkânlarla 
ve kolaylıklarla dolu bir mahalle olarak zaman içinde gelişim gös-
termiş, buna bağlı olarak da öğrenciler bu mahallede yaşamı tercih 
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eder olmuşlardır. Öğrenci kültürü ve ekonomisi olarak da değerlen-
dirilebilir olan bir etkinlik alanı mahallede hızla gelişim göstermiş, 
gerek esnafların farklı iş kollarında doğrudan öğrenci merkezli giri-
şimleri, gerekse öğrencilerin beklentilerini manipüle ederek onların 
mahalleye yerleşmelerini sağlayan aracılar mahalleyi aktif bir piyasa 
haline getirmişlerdir. Özellikle dönem başlarında ve dönem boyunca 
hızlı bir ekonomi piyasası üretilirken, bunun diğer sosyo-kültürel çık-
tıları da söz konusu olmaktadır. Şehirden uzak ve farklı bir yaşam 
döngüsü, kurallar, ilişkiler, beklentiler, talepler hepsi kendine mah-
sus bir yaşama tarzını mahalle için mümkün kılmıştır.
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TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM 
vE AİLE YAPILARI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan*

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, son yıllarda artarak ülke gündemini iş-
gal eden nüfus yapısındaki dönüşümleri aile yapısındaki değişim-
ler çerçevesinde inceleyerek, ortaya çıkan yeni toplumsal ve iktisadi 
riskler için politika önerileri sunmaktır. Bu sunumda, Türkiye’nin 
geçirmiş olduğu toplumsal ve demografik değişimler güncel veriler 
ışığında incelenmektedir. Özellikle son dönemdeki demografik de-
ğişimleri tetikleyip aynı zamanda bu değişimlerden etkilenen temel 
dinamik, aile yapısındaki hızlı dönüşümdür. Bu çerçevede, demog-
rafik geçişin de bir parçası olarak Türkiye’de aile yapısındaki uzun 
soluklu değişimlerin doğum oranlarındaki düşüşe etkileri ve top-
lumsal sonuçları açıklanacaktır. Demografik dönüşüm ışığında ai-
lenin değişimi, Türkiye İstatistik Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, OECD gibi kurumların nüfus ve aile ile ilgili veri set-
leri kullanılarak incelenecektir. Çalışmada, geleneksel aile yapısın-
daki değişim, evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının ötelenmesi, istik-
rarlı ailenin zayıflaması, aile ile ilgili öne çıkan konulardır. Sosyal 
riskler, küreselleşme ve nüfusun yaşlanması dikkate alınarak uzun 
vadeli aile politikaları üretilmesi elzemdir. Bu politikalar belirlenir-
ken sadece çocuk sayısına odaklanmaktan ziyade, ailenin istikra-
rını ve aile içindeki genç, kadın, yaşlı vb. farklı bireylerin sorunla-
rını çözmeye çalışan bütüncül yeni sosyal politikalara ihtiyaç vardır. 

* Yrd. Doç. Dr.



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM3 0 6

Anahtar Kelimeler: Aile, Değişim, Sosyal Politika, Nüfus, Sos-
yal Riskler, Türkiye

Giriş

Toplumsal değişim veya dönüşüm olarak adlandırılan süreç ekono-
mik ve siyasi dinamiklerle iç içedir. Bu çalışmada, Türkiye bağla-
mında demografik değişimin toplumsal değişime etkisi incelenirken 
özelikle aile yapısındaki değişim ve bunun sonuçları üzerine durula-
caktır. Türkiye’deki toplumsal değişimleri inceleyen birçok düşünür 
büyük toplumsal dönüşümleri açıklarken aile yapısındaki değişim-
lere de göz atmıştır (Gökalp, 1995; Fındıkoğlu, 1936; Tolan, 1990). 
Bilindiği gibi aile, siyasetin de gündemini sıklıkla meşgul eden bir 
alandır ve de yüzyıllardır yöneticilerin, dini liderlerin ve fikir adam-
larının gündemini oluşturmuştur. 

Günümüzde çoğunlukla doğurganlık ve dindar nesil bağlamında 
tartışılan aile, daha önceki dönemlerde ulus devlet için ideal vatan-
daş yetiştirmek, devrim değerlerini genç kuşaklara aktarmak veya 
güçlü bir ordu için gerekli gençleri yetiştirmek gibi çok farklı amaç-
larla siyasetin ilgi alanına girmiştir. Bu çerçevede, aile ve özellikle de 
çocuk, devlet için sadece ebeveynlere bırakılamayacak kadar önemli 
bir mesele olagelmiştir. Bir taraftan da aile kurumu toplumsal deği-
şiminin dinamosu olmuş ve birçok sosyal bilimci ve teorisyen tara-
fından incelenmiştir (Ayrıntılı bir çalışma için bkz. Smith, 2009). 
İlk sosyalleşmemizi ailede yaşarız, birçok nesiller arası kültür ve de-
ğerlerin transferi de yine ilk defa ailede gerçekleşir. Bu çerçeveden 
bakıldığında aslında aile yapısının değişimi, demografik dönüşümler 
ve toplumsal değişimler iç içe girmiş, birbirini etkileyen süreçlerdir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri, Nüfus ve Sağlık Araştır-
ması anketleri ve daha önceden konu üzerine yazılmış çalışmalar ışı-
ğında bu çalışma, Türk aile yapısındaki değişimi inceleyecektir. Bu 
çalışmada öncelikle Türkiye’deki demografik değişimlerden kısaca 
bahsedilecektir. Bununla birlikte son yıllarda tartışılmaya başlanan; 
ancak literatürde çok da incelenmeyen nüfus yapısındaki dönüşümler 
okuyucuya sunulacaktır. Daha sonra Türkiye’deki aile yapıları neler-
dir, ne gibi değişiklikler olmuştur gibi sorulara cevaplar aranacaktır. 
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Son olarak uzun vadede uygulanabilecek aile politikası önerileri ge-
tirilerek çalışma tamamlanacaktır. 

TÜRKİYE’NİN DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜ
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dır. Diğeri ise “üstte yaşlanma” olarak adlandırılan sağlık sisteminin 
gelişmesi, hayat standartlarının yükselmesi gibi sebeplerden ötürü 
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insanların ölümlerinin ileri yaşlara ötelenmesinden dolayı daha fazla 
yaşlı insanın hayatta kalmasıdır (Aysan, 2014). 

Altta ve üstte yaşlanma, demografik geçiş sürecinin bir yansı-
masıdır. Demografik geçiş 1950’lerde Notenstein’in sistematik hale 
getirdiği teori ile açıklanır (Notenstein, 1953). Bu yaklaşıma göre 
ilk aşamada yüksek ölüm ve doğum hızlarından dolayı nüfus çok 
fazla artmamaktadır. Nüfus yapısı ise yüksek doğum hızı ve de dü-
şük yaşam beklentisinden ötürü oldukça gençtir. Bu aşama uzun 
asırlar devam ederek, Batı Avrupa’da Endüstri Devrimi’nin başla-
dığı 18. yüzyılın sonuna kadar süregelmiştir. İkinci aşamada ölüm 
hızı çok hızlı bir şekilde düşmüştür. Bunun da temel nedenleri; ha-
yat standartlarının gelişmesi, sağlık sistemindeki olumlu gelişmeler, 
yeni tedavi yöntemlerinin bulunması gibi sanayi devrimiyle neşv-ü 
nema bulan gelişmelerdir. Bu süreçte doğum hızı ölüm hızı kadar 
hızlı düşmemiş ve nüfus artışı hızlı bir biçimde yükselmiştir. Son 
aşamada ise hem ölüm hem de doğum hızı düşmüş ve nüfus dura-
ğan hale gelmiştir. Bu süreç daha geç de olsa Türkiye’de de yaşan-
mıştır. Her ne kadar Türkiye’de bu süreçleri tetikleyen farklı dina-
mikler olsa da, ayrıca Batı Avrupa ülkelerine göre bu geçiş çok daha 
sonra yaşansa da demografik geçiş yaklaşımı kabaca Türkiye’nin nü-
fus yapısını ve değişimlerini açıklayabilmektedir. Bu teoriye birçok 
eleştiri bulunmaktadır. Geçiş teorisinin Batı merkezli olması ve sos-
yolojideki modernleşme teorilerine benzeşmesi temel eleştiri konu-
larıdır. Ancak bir taraftan da kabaca nüfus yapısındaki değişimleri 
açıklamamız açısından önemli bir çerçeve sunmaktadır. 

Ülkemizde demografik geçişin ilk aşaması, yüksek doğum ve 
yüksek ölüm oranlarının olduğu 1945’lere kadarki dönemi kapsar. 
Uzun süren savaşlar, yetersiz sağlık ve eğitim olanakları, salgın has-
talıklar, toplumsal çalkalanmalar bu dönemin demografik şartla-
rını oluşturan siyasal ve ekonomik etkenlerdir. İkinci aşama 1945 
ile 2010’lu yılları kapsar. Bu aşamada ölüm hızı çabucak düşer-
ken doğum hızı daha yavaş düşmüş ve ülke nüfusu hızla artmıştır. 
Üçüncü ve son aşamada ise hem ölüm hem de doğum hızı tarihi-
nin en düşük seviyelerine inmiştir. TÜİK (2013) projeksiyonlarına 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM3 0 8

insanların ölümlerinin ileri yaşlara ötelenmesinden dolayı daha fazla 
yaşlı insanın hayatta kalmasıdır (Aysan, 2014). 

Altta ve üstte yaşlanma, demografik geçiş sürecinin bir yansı-
masıdır. Demografik geçiş 1950’lerde Notenstein’in sistematik hale 
getirdiği teori ile açıklanır (Notenstein, 1953). Bu yaklaşıma göre 
ilk aşamada yüksek ölüm ve doğum hızlarından dolayı nüfus çok 
fazla artmamaktadır. Nüfus yapısı ise yüksek doğum hızı ve de dü-
şük yaşam beklentisinden ötürü oldukça gençtir. Bu aşama uzun 
asırlar devam ederek, Batı Avrupa’da Endüstri Devrimi’nin başla-
dığı 18. yüzyılın sonuna kadar süregelmiştir. İkinci aşamada ölüm 
hızı çok hızlı bir şekilde düşmüştür. Bunun da temel nedenleri; ha-
yat standartlarının gelişmesi, sağlık sistemindeki olumlu gelişmeler, 
yeni tedavi yöntemlerinin bulunması gibi sanayi devrimiyle neşv-ü 
nema bulan gelişmelerdir. Bu süreçte doğum hızı ölüm hızı kadar 
hızlı düşmemiş ve nüfus artışı hızlı bir biçimde yükselmiştir. Son 
aşamada ise hem ölüm hem de doğum hızı düşmüş ve nüfus dura-
ğan hale gelmiştir. Bu süreç daha geç de olsa Türkiye’de de yaşan-
mıştır. Her ne kadar Türkiye’de bu süreçleri tetikleyen farklı dina-
mikler olsa da, ayrıca Batı Avrupa ülkelerine göre bu geçiş çok daha 
sonra yaşansa da demografik geçiş yaklaşımı kabaca Türkiye’nin nü-
fus yapısını ve değişimlerini açıklayabilmektedir. Bu teoriye birçok 
eleştiri bulunmaktadır. Geçiş teorisinin Batı merkezli olması ve sos-
yolojideki modernleşme teorilerine benzeşmesi temel eleştiri konu-
larıdır. Ancak bir taraftan da kabaca nüfus yapısındaki değişimleri 
açıklamamız açısından önemli bir çerçeve sunmaktadır. 

Ülkemizde demografik geçişin ilk aşaması, yüksek doğum ve 
yüksek ölüm oranlarının olduğu 1945’lere kadarki dönemi kapsar. 
Uzun süren savaşlar, yetersiz sağlık ve eğitim olanakları, salgın has-
talıklar, toplumsal çalkalanmalar bu dönemin demografik şartla-
rını oluşturan siyasal ve ekonomik etkenlerdir. İkinci aşama 1945 
ile 2010’lu yılları kapsar. Bu aşamada ölüm hızı çabucak düşer-
ken doğum hızı daha yavaş düşmüş ve ülke nüfusu hızla artmıştır. 
Üçüncü ve son aşamada ise hem ölüm hem de doğum hızı tarihi-
nin en düşük seviyelerine inmiştir. TÜİK (2013) projeksiyonlarına 

TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM vE AİLE YAPILARI 3 0 9

göre gelecek yıllarda ölüm ve doğum oranlarının daha da düşerek 
nüfusun durağanlaşacağı tahmin edilmektedir. 

Özellikle 1960’lı yıllar, nüfus politikalarındaki keskin değişim 
açısından önemlidir. Birleşmiş Milletler nüfus kalkınma programları 
raporlarında yüksek nüfusun kalkınma üzerindeki olumsuz etkileri 
irdelenerek gelişmekte olan ülkelerin hızlı bir şekilde nüfuslarını dü-
şürmeleri gerektiği salık verilmiştir. Bu programlar çerçevesinde ülke-
mizde diğer gelişmekte olan ülkelere benzer bir şekilde nüfus plan-
laması kanunu çıkartılmıştır. Böylelikle doğum kontrol yöntemleri 
daha etkili bir şekilde topluma empoze edilmiştir. Aile planlaması 
ofisleri kurularak bebek ve anne ölümleri azaltılmaya çalışılmıştır. 
Özellikle de gebeliği önleyici yöntemler bu ofisler yardımıyla halka 
öğretilmiştir. Devlet, önceleri doğumu desteklerken 1960’lardan sonra 
antinatalist politikalarla yüksek doğurganlığı engellemeye çalışmıştır. 
1980’lerden sonra ise küreselleşmeyle birlikte toplumun dinamikleri-
nin değişmesi ve belki hızlı şehirleşmeyle yeterli imkânların olmama-
sından da ötürü, evli çiftler kendi doğurganlıklarını bilinçli olarak 
kısmaya başlamışlardır. Yani devletin baskısından ziyade sosyo-kül-
türel değişimle birlikte insanlar daha az çocuk sahibi olmayı tercih 
etmişlerdir. 2000’lerin sonunda, özellikle de 2010’larda AK Parti 
hükümetleri yaşlanan nüfus tehdidini gündeme getirmeye başladı. 
Doğurganlık hızındaki bu düşüş devam ederse çok ciddi ekonomik 
ve sosyal sıkıntılar yaşayacağımız iddia edilip söylem bazında nüfus 
artırılmaya çalışıldı. Son birkaç yıldır ise yavaş da olsa bu söylem 
politika yapımına yansımaya başladı (Kalkınma Bakanlığı, 2015).

Bu süreçteki demografik değişime bakılacak olursa, 1927’de sa-
vaş ve mübadele sonrasında yapılan Cumhuriyet’in ilk nüfus sa-
yımında nüfusun 14 milyona kadar düştüğü görülmektedir. Yük-
sek doğurganlık sayesinde nüfus artarken, kaba ölüm hızı özellikle 
1940’lardan sonra düşmeye başlamıştır. Örneğin, kaba doğum hızı 
1950’de binde 47 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkmıştır. Ardın-
dan ölüm hızı kadar olmasa da düşmeye başlamıştır. Yaklaşık 90 
yıl gibi kısa bir sürede nüfus yaklaşık 6 kat artarak 14 milyon ci-
varından 80 milyon seviyesine ulaşmıştır. Bu nüfus artışındaki en 
temel etken, her ne kadar zaman içinde düşse de yüksek seyreden 
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doğurganlıktır. Mesela, toplam doğurganlık hızı yani ortalama bir 
kadının doğurgan olduğu dönemde veya hayatı boyunca sahip ol-
duğu çocuk sayısına bakıldığında 1950’lerde bu rakam Türkiye’de 
ortalama 6-7 iken, 1960’larda 6’ya düşmüş; 80’lerde 4’e ve 2010’lara 
geldiğimizde ise 2 civarına gerilemiştir. Nüfusun kendi kendini de-
vam ettirebilmesi için yani nüfusun sabit kalıp düşmemesi için, her 
annenin ortalama 2 tane çocuğu olması gerekir. Güney Avrupa, Ja-
ponya ve Güney Kore’de oldukça düşük seyreden doğurganlık hızı, 
bu ülkelerin nüfuslarının uzun vadede önce yaşlanacağı, daha sonra 
da azalmamaya başlayacağını göstermektedir. Yapılan projeksiyonlara 
göre Türkiye’de eğer bu doğurganlık eğilimi devam ederse, toplam 
doğurganlık hızı 2020’de 1,8’e, 2050’de ise 1,6’ya yani Avrupa’nın 
bugünkü seviyesine düşecek ve 2050’lere yaklaşırken ülke nüfusu 
100 milyonu bulmadan 94 milyon civarında en üst seviyesine çıkıp 
ardından düşmeye başlayacaktır. 

Kaynak: Aysan, 2014

TÜİK’in yaptığı projeksiyonlara göre, bu nüfus yapısı değiştiği 
için doğal olarak yaş dağılımı da değişecektir. 0-14 yaş grubunun 



İNSAN vE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM3 1 0

doğurganlıktır. Mesela, toplam doğurganlık hızı yani ortalama bir 
kadının doğurgan olduğu dönemde veya hayatı boyunca sahip ol-
duğu çocuk sayısına bakıldığında 1950’lerde bu rakam Türkiye’de 
ortalama 6-7 iken, 1960’larda 6’ya düşmüş; 80’lerde 4’e ve 2010’lara 
geldiğimizde ise 2 civarına gerilemiştir. Nüfusun kendi kendini de-
vam ettirebilmesi için yani nüfusun sabit kalıp düşmemesi için, her 
annenin ortalama 2 tane çocuğu olması gerekir. Güney Avrupa, Ja-
ponya ve Güney Kore’de oldukça düşük seyreden doğurganlık hızı, 
bu ülkelerin nüfuslarının uzun vadede önce yaşlanacağı, daha sonra 
da azalmamaya başlayacağını göstermektedir. Yapılan projeksiyonlara 
göre Türkiye’de eğer bu doğurganlık eğilimi devam ederse, toplam 
doğurganlık hızı 2020’de 1,8’e, 2050’de ise 1,6’ya yani Avrupa’nın 
bugünkü seviyesine düşecek ve 2050’lere yaklaşırken ülke nüfusu 
100 milyonu bulmadan 94 milyon civarında en üst seviyesine çıkıp 
ardından düşmeye başlayacaktır. 

Kaynak: Aysan, 2014

TÜİK’in yaptığı projeksiyonlara göre, bu nüfus yapısı değiştiği 
için doğal olarak yaş dağılımı da değişecektir. 0-14 yaş grubunun 

TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM vE AİLE YAPILARI 3 1 1

toplam nüfusa oranı 1970’te yüzde 40 iken, 2010’da yüzde 25’e düş-
müş, aktif nüfus dediğimiz 15-64 yaş grubu yani iş piyasasındaki nü-
fus da oldukça yükselerek yüzde 67 seviyesine ulaşmıştır. Ancak bu 
aktif nüfus zamanla düşecektir ki, yaşlılık oranlarındaki artış bunu 
kanıtlamaktadır. Örneğin, ülkemizde yaşlı nüfusunun toplam nüfusa 
oranının 2050’lerde yüzde 20’ye varması beklenmektedir (Şekil 1).

Özellikle 2000’ler sonrasında Türkiye’deki doğurganlık düşü-
şüne baktığımızda 2. Demografik Geçiş teorisi öne çıkar. Kısaca 
özetlersek, bu teori temel olarak doğurganlık hızının düşüşünü açık-
larken, sosyo-ekonomik dinamiklerden ziyade kültürel dinamiklere 
atıfta bulunur; yani ailedeki dönüşümün ve insanların hayatı algıla-
yışının değişmesiyle birlikte doğurganlığın da değiştiğini iddia eder. 
Bu özellikle Batı Avrupa’da 1950 ve 1960’lardan sonra yaşanan bir 
gelişmedir. Kadının eğitim seviyesinin artması ve istihdama katıl-
masıyla birlikte doğurganlık düşmüş, etik otonomi ile (kendini daha 
özel hissetme, toplumdan, aileden, kültürden bağımsızlaşma ve aynı 
zamanda bireyselleşme) insanlar aile ve çevrelerinin mutluluğundan 
ziyade kendi hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmışlardır. Bu kül-
türel ve bireysel değişimler doğurganlığa negatif etki etmiştir. Yine 
aynı süreçte boşanma oranları artmış, evlilikler ileri yaşlara ötelen-
miştir. Türkiye’nin kendine özgü şartları olmakla birlikte bireysel-
leşme, boşanmanın artması, kadının istihdama katılması gibi fak-
törler ülkemiz açısından da aile ve doğurganlığı etkileyen önemli 
gelişmelerdir. Bir sonraki bölümde ailenin dönüşümü, veriler ışı-
ğında ayrıntılı olarak irdelenecektir. 

TÜRK AİLESİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Çalışmanın başında da ifade edildiği gibi aile, siyaset ve dinin mü-
dahale alanında olup, değer sistemleri veya hukuki tanımlar birlik-
teliklerin aile kabul edilip edilmemesinde oldukça önemlidir. Ör-
neğin, Türkiye’de resmi bir nikâh akdi olmayan birliktelikler aile 
olarak kabul edilmezken, Kanada’da iki yıl birlikte yaşayan çiftler 
ailelerin elde ettiği hakları kazanmaktadırlar. Aile yapısındaki de-
ğişimleri incelemeden önce ailenin tanımına kısaca bakmakta ya-
rar var. Geleneksel tanımıyla aile; ortak ikamet, ekonomik işbirliği 
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ve üremenin gerçekleştirildiği bir sosyal gruptur (Murdock, 1949). 
Ancak özellikle Avrupa’da 1970’lerden beri aile kurumunun hızla 
değişmesiyle birlikte klasik çekirdek aile tanımları eleştirilmiş ve 
dolayısıyla tanımlar da oldukça farklılaşmıştır. Beaujot (2000) ge-
leneksel tanımların aksine daha kapsayıcı ve nötr bir tanım gelişti-
rerek aileyi kaynakları paylaşan ve birbiri için kaygılanan insanlar 
olarak ifade eder. Bu tanıma göre tek ebeveynli aileler, aynı evi pay-
laşmayan ancak kan bağı olan bireyler, kan bağı ve evlilik gibi ku-
rumsal bağları olmayan ancak birlikte yaşayan insanlar da aile ku-
rumunu oluşturabilirler. 

Türkiye’de aile ile ilgili çalışmalar beş temel başlıkta incelene-
bilir (ayrıntılı bir çalışma için bknz. Aysan, 2016). Birinci grupta 
ailenin tanımı üzerine odaklanan ve farklı aile türlerini inceleyen 
daha çok tarihsel ve betimsel çalışmalar vardır (Duben ve Behar, 
1991; Fındıkoğlu, 1936). İkinci grup çalışmalar, sosyolojik bir ba-
kışla toplumsal, kültürel ve ekonomik dönüşümler çerçevesinde ai-
leyi inceleyen ve makro ölçekli değişimlere odaklanan çalışmalar-
dır (Vergin, 1987; Tolan, 1990). Bu grubun bir türevi olarak aileyle 
alakalı daha mikro sosyolojik çalışmalar da yapılmıştır (bknz. Ak-
şit, 2010). Üçüncü grupta ise evlilik ve boşanma olgularının neden-
leri ve sonuçları üzerine yapılan sosyolojik çalışmalar vardır (Battal, 
2008; Aytaç ve Rankin, 2009). Dördüncü grup ise daha çok psiko-
lojiden beslenen birey ve kimlik inşası, aile içi sorunlar ve boşanma 
gibi konuları kapsar (Kağıtçıbaşı, 2012). Son grupta ise nüfus mese-
leleri ve özellikle doğurganlık açısından aileye odaklanan demogra-
fik çalışmalar bulunur (Eryurt ve Ergöçmen, 2008; Eryurt ve Koç, 
2012; Aysan, 2016).

Günümüz aile yapısındaki değişimleri anlayabilmek için Os-
manlı’daki aile yapısını incelemekte fayda vardır. Aile yapısındaki 
tarihsel değişimler iki çerçevede incelenebilir. Bunlardan ilki evli-
lik çeşitleridir. Aile, poligami (çok eşlilik) veya monogami (tek eşli-
lik) birliktelikleri yoluyla oluşabilir. Erken 19. yüzyıl dönemi Ana-
dolu şehirlerini inceleyen bir çalışmaya göre evli erkeklerin yaklaşık 
yüzde 10’unun çok eşli olduğu bilinmektedir (Demirel vd., 1992). 
1885 nüfus sayımına göre ise İstanbul’daki evli erkeklerin sadece 
yüzde 2,5’i çok eşli idi (Duben ve Behar, 1991: 148-149). Evlilik 
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çeşidi açısından bakıldığında en azından Osmanlı son döneminde 
tek eşliliğin yaygın olduğu söylenebilir. Evlilik çeşitleriyle ilişkili ola-
rak başka bir önemli husus ise evlenme yaşının sanılanın aksine bir 
hayli yüksek oluşudur. 1885 nüfus sayımına göre, İstanbul’da ka-
dınların ilk evlenme yaşı ortalama 19 iken, bu rakam erkekler için 
22 civarında idi (Duben ve Behar, 1991: 126). 

İkincisi ise hane halkı büyüklüğü açısından aile yapısının ince-
lenmesidir. Tarihi kaynaklar üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki, 
düşünülenin aksine Osmanlı’da hane halkı oldukça küçüktür. Du-
ben’in (2002) yaptığı antropolojik çalışmalar ve Ortaylı’nın (2009) 
Osmanlı dönemi çalışmaları Anadolu’da ortalama hane büyüklü-
ğünün uzun zaman 5 civarında olduğunu gösteriyor. Bu da aslında 
Osmanlı’da da çekirdek ailenin veya çekirdek aileye eklemlenen de-
de-nene gibi yakın akrabalardan oluşan geçici geniş ailelerin hüküm 
sürdüğünü göstermektedir. Peki, geçmiş asırda doğurganlık yüksek 
olmasına rağmen neden haneler ortalama sadece 5 kişiden oluşu-
yordu? Bunun sebebi yüksek ölüm hızında gizlidir. Ölüm hızı çok 
yüksek olduğu için insanların çoğu 50’li yaşlarına gelmeden ölmüş 
oluyordu. Yüksek ölüm, özellikle bebekler arasında yaygındı. Yeni 
doğan çocukların yarıya yakını daha 5 yaşına gelmeden ölmüş olu-
yordu. Erken evlilik de yaygın olduğundan evlenip çocuk sahibi olan 
çocuklar yeni eve taşınmaktaydı, bu sebeplerden ötürü Osmanlı’da 
haneler sanılanın aksine oldukça küçük kalıyordu. 

Duben ve Behar’ın çalışmalarına göre 1907 İstanbul’unda aile-
lerin yüzde 40’ı çekirdek aile iken, yüzde 16’sı geniş aile (geçici ge-
niş aile) ve yüzde 12’si birden çok ailenin aynı evi paylaştığı ataerkil 
geniş aileden oluşmakta idi (1991: 49). Geçici geniş ailelerin oluş-
turduğu yüzde 16’lık grup ise daha çok kocasını kaybetmiş kadı-
nın zorunlu olarak çocuğunun yanına sığınmasıyla oluşan, üç kuşa-
ğın birlikte yaşadığı ailelerdir ki, bu da o dönemdeki ölüm hızının 
yüksek olmasıyla yakından ilgilidir.
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Tablo 1

Aile Yapısı, 1960-2014
  1960 1970 1980 1990 2000 2014
Evlilik durumu (%)
Hiç evlenmemiş 18,3 22,8 25,8 27,4 28,4 27,4
Evli 73,3 70,4 68,1 67,1 65,7 63,8
Boşanmış 0,8 0,7 0,7 0,8 1,2 3,4
Ayrı/bilinmiyor 7,3 6,2 5,5 4,8 4,8 5,4
İlk evlilik yaşı
Kadın 22,9 22 22,1 22 23,2 23,7
Erkek 26,1 26,6 26,2 26,1 26,9 26,9
Aile türü (%)
Çekirdek 59,6 58 63,4 68,2 70,2
Geniş 32,1 33,9 25,5 19,5 12,4
Dağılmış 8,3 8,1 11,1 12,3 17,4

Kaynak: Aysan, 2016; Koç vd., 2015

Tablo 1, ülkemizdeki aile yapısının 1960 ve 2014 yılları arasın-
daki değişimini göstermektedir. Aile türü açısından incelendiğinde 
15 yaş ve üstündeki nüfusun büyük bir kısmının 1960 ve 2014 yılları 
arasında evli olduğu görülmektedir. 1960’ta yüzde 73 ile bu oran en 
yüksek değerine ulaşmış daha sonra zamanla düşerek 2014 yılında 
yüzde 64’e kadar gerilemiştir. Ancak yine de insanların büyük bir 
kısmının Avrupa’nın bazı ülkelerinden farklı olarak evlenmeye de-
vam ettikleri görülmektedir. Bu düşüşle ters orantılı olarak hiç ev-
lenmeyen kişilerin sayısı da 1960’ta yüzde 18 iken ilerleyen yıllarda 
artarak 2014’te yüzde 27 olmuştur. Aile yapısı açısından önemli olan 
başka bir husus ise 1980 sonrası dönemde boşanma oranlarının art-
masıdır. Özellikle 2000 ile 2014 yılları arasında bu oran yaklaşık 3 
kat artarak yüzde 1,2’den yüzde 3,4’e çıkmıştır. Gerek evlenme oran-
larındaki yavaşlama, gerekse boşanma oranlarındaki hızlı yükselme 
son dönemde aile yapısındaki değişim açısından önemlidir. Başka 
bir önemli nokta ise ilk evlenme yaşındaki yükselmedir. 1960’ta ka-
dınlarda 22,9, erkeklerde 26,1 olan ilk evlenme yaşı, 2014’te sıra-
sıyla 23,7 ve 26,9’a yükselmiştir. Yapılan çalışmalara göre evlenme 
yaşını yukarı çeken ve doğurganlığın düşmesine neden olan en te-
mel etkenlerden birisi kadınların eğitim seviyesinin yükselmesidir. 
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Bu noktada eğitimli kadınların evlenme yaşı çok daha yukarılara 
çıkmıştır. Aile türü açısından incelendiğinde 1970 yılında ailelerin 
yaklaşık yüzde 60’ı çekirdek aile iken bu oran 2014’te yüzde 70’e 
çıkmıştır. Geçici geniş ve ataerkil geniş aile formu ise yüzde 32’den 
yüzde 12’ye düşmüştür. Boşanmış, ayrı yaşayan, eşi ölmüş vb. aile 
formlarını kapsayan dağılmış aile ise 1970’lerde yüzde 8 iken ciddi 
bir artış ile 2014’te yüzde 17’ye ulaşmıştır. Koç ve arkadaşlarının 
(2015) yaptıkları daha ayrıntılı analiz bulgularına göre 1978’te ço-
cuksuz çekirdek aile yüzde 8 iken bu oran 2013’te yüzde 18’e çık-
mıştır. Tek ebeveynli aile ise aynı dönemde yüzde 4,8’den yüzde 
5,7’ye çıkmıştır. Tablo 1’de görüldüğü üzere aile dendiğinde ilk ak-
lımıza gelen klasik çekirdek aile bu dönemde hızla değişime uğra-
mıştır. Aslında son dönemde boşanmanın artmasıyla tek ebeveynli 
ailelerdeki artış, nüfusun yaşlanmasının getirdiği tek kişilik (genel-
likle kadın) ailelerin artması, evlenmenin ötelenmesiyle bekâr hane-
lerindeki artış gibi yeni gelişmeler çok farklı aile formlarının oluş-
tuğunu göstermektedir.

Tablo 2
Türkiye’deki Sosyo-ekonomik Değişimler, 1960-2014

  1960 1970 1980 1990 2000 2014
Okur yazarlık (%)

Kadın 25,6 41,8 54,7 72 80,6 93,4

Erkek 53,6 70,3 80 88,8 93,9 98,7
Eğitimli kadınların (lise ve 
üstü) istihdama katılımı (%)

- - - 11,9 24 41,5

Evli kadınların kullandıkları 
doğum kontrol yöntemi (%)
Modern - - 18 31 37,7 47

Geleneksel - - 32 32,3 25,5 26

Kullanmıyor - - 50 36,6 36,1 27

Kaynak: Aysan 2016

Tablo 2’de görüldüğü üzere 1960 ile 2014 yılları arasında hem 
erkek hem de kadınlarda okur-yazarlık oranı artmıştır. Erkeklerde 
1960 yılında bu oran yüzde 53,6 iken 2014 yılında yüzde 98,7’ye 
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çıkmıştır. Ancak asıl büyük artış kadınlarda olmuş, okuma yazma 
bilen kadınların oranı yüzde 25,6’dan yüzde 93,4’e yükselerek er-
keklerin okuma yazma oranlarını yakalamıştır. Yine eğitim seviye-
sinin gelişmesiyle bağlantılı olarak lisans ve lisansüstü eğitim almış 
kadınların istihdama katılımı hızla artmıştır. 1990’da lisans ve daha 
yüksek eğitime sahip kadınların istihdama katılımı sadece yüzde 11,9 
iken 2014 yılında bu oran yüzde 41,5’e ulaşmıştır. Bu süreç zarfında 
eğitim seviyesi ve istihdamdaki yükseliş, doğum kontrol yöntemleri 
üzerine bilginin artmasına ve modern kontrol yöntemlerinin daha 
çok tercih edilmesine neden olmuştur. 1978 ile 2013 arasında yapı-
lan Nüfus ve Sağlık Araştırmaları’na göre evli ve doğurgan kadın-
lar arasında modern doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı yüzde 
18’den yüzde 47’ye kadar çıkmıştır. Aynı dönemde hiçbir doğum 
kontrol yöntemi kullanmayanların oranı yüzde 50’den yüzde 27’ye 
düşmüştür. Ulusal ölçekte 1960’larda başlayan aile sağlığı ve planla-
ması politikalarıyla modern doğum kontrol tekniklerinin ülke gene-
linde yaygınlaşması ve kadının statüsünün yükselmesi Türkiye’deki 
doğum kontrolünü de derinden etkilemiştir (Aysan, 2014). 

DEĞİŞEN AİLE VE YENİ POLİTİKA İHTİYACI

Bu çalışmada da gösterildiği üzere aile çok hızlı bir dönüşümün için-
dedir. Yoğun olarak tartışılan çocuk sayısı ise bu dönüşümün bir so-
nucudur. Başka bir ifadeyle, aile yapısındaki hızlı değişimin sonucu 
olan çocuk sayısındaki hızlı düşüş yöneticiler için tehlike çanlarını 
çaldırırken, asıl dikkate alınması gereken husus aile yapısındaki de-
ğişimdir. Bu değişime bilimsel bir bakış açısıyla yaklaştığımızda öne 
çıkan birkaç nokta var. İnsanlar evlilik yaşlarını ileri yaşlara ötele-
mekteler. Bu da ekonomik ve sosyal dönüşümün bir sonucudur. Ka-
dının da erkekle birlikte eğitim seviyesinin artması ve özellikle genç 
kadınların istihdama katılmasıyla evlilik ileri yaşlara ötelenmiş, ev-
lendikten sonra çalışmaya devam edilmesi hem sahip olunabilecek 
çocuk sayısını düşürmüş, hem de iş-yaşam dengesindeki sıkıntılar 
karı-koca arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu da ai-
leyle ilgili başka bir gelişme olan yeni aile formlarının artmasını te-
tiklemiştir. Boşanmaların artması, yaşlanmanın bir sonucu olarak 
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kadınların istihdama katılmasıyla evlilik ileri yaşlara ötelenmiş, ev-
lendikten sonra çalışmaya devam edilmesi hem sahip olunabilecek 
çocuk sayısını düşürmüş, hem de iş-yaşam dengesindeki sıkıntılar 
karı-koca arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu da ai-
leyle ilgili başka bir gelişme olan yeni aile formlarının artmasını te-
tiklemiştir. Boşanmaların artması, yaşlanmanın bir sonucu olarak 
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yaşlı dul sayısındaki artış, evliliğin ötelenmesi gibi gelişmeler parça-
lanmış veya tek kişilik aile gibi daha önceleri pek de yaygın olmayan 
aile tiplerinin ülkemizde de yaygınlaşmasına neden olmuştur. Diğer 
taraftan gerek hızlı şehirleşme gerekse şehir ortamındaki aile ilişki-
lerinin zayıflaması, geniş ailelerin tüm aile formları içindeki oranı-
nın azalmasına neden olmuştur. Bireyselleşme gibi gelişmelerin hız-
lanmasıyla kuşaklar arası ilişkiler değişmiş, geleneksel olarak güçlü 
aile yapısında halledilebilen (bakım, borç verme vb.) ihtiyaçlar pi-
yasa ve devlet tarafından devralınmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 
Beaujot’un (2000) “kaynaklarını paylaşan ve birbiri için kaygılanan 
insanlar” olarak tanımladığı kapsayıcı aile tanımı öne çıkmaktadır. 

Bu gelişmeler ışığında toplumumuzun değişen dinamikleri yeni 
aile politikalarını ve aile kurumunu destekleyecek nüfus, çalışma 
hayatı, sosyal hizmet ve eğitim gibi aileye yönelik dolaylı politikala-
rın geliştirilmesini elzem kılmaktadır. Bu konuda özellikle son yıl-
larda önemli çalışmalar yapılmış olup bazılarında politika önerileri 
geliştirilmiştir (Eryurt vd., 2013; Koç vd., 2015; Aysan, 2016). Ay-
rıca Kalkınma Bakanlığı (2015) tarafından 2015 yılında “Ailenin ve 
Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı” ilan 
edilmiş, aile ve nüfusa dair çalışmalar yapan ilgili devlet kurum-
ları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde eylem planını 
uygulamaya başlamışlardır. Bu politika önerileri ve eylem faaliyet-
lerini tekrar etmek yerine aileye dair yapılması gereken makro po-
litikaları oluşturabilecek temel çerçeveye dair birkaç hususu belirt-
mekte fayda var.

Bu bağlamda ilk olarak farklı yaş, cinsiyet, sınıf vb. grupların 
sorunlarını çözmeye çalışan mikro politikalardan ziyade, yerel pay-
daşlarla beraber ailelerin değişen ihtiyaçlarını dikkate alan daha kap-
samlı makro politika ve düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bazı acil cevap 
bekleyen belli gruplar için gerekli politikalar uygulamakla birlikte, 
ailenin yeni tehditlere karşı korunması için daha kapsamlı politika-
lara ihtiyaç vardır. Yani sadece fakir, yaşlı, kadın, gençlere dair kı-
sıtlı politikaların ötesinde her aileyi ve içinde barındırdığı her grubu 
olumlu etkileyecek politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Mesela, her 
aileyi yakından ilgilendiren karı-koca ve ebeveyn-çocuk arası ilişkiler 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM3 1 8

daha güçlü nasıl inşa edilebilir, gündelik maddi ve manevi sıkıntı-
lar azaltılarak aile içi dayanışma nasıl güçlendirilebilir gibi her ke-
simi ilgilendiren soru(n)lar üzerine odaklanılabilir.

İkinci olarak, ailenin de canlı bir kurum olduğunu, toplumsal 
ve ekonomik gelişmelere paralel olarak değiştiğini unutmadan, yeni 
şartlar altında ‘aile nasıl güçlendirilebilir’in cevabı verilmelidir. Bu 
da ancak disiplinler arası çalışmalar yürüterek olabilir. Bu dönüşü-
mün toplumsal dinamikleri ve muhtemel sonuçları bireye, siyasete 
ve ekonomiye etkileri gibi çok farklı sorunlar farklı disiplinlerin or-
tak çalışmalarıyla anlaşılabilir. Uzun soluklu boylamsal veriler top-
lanarak ve de derinlikli çalışmalar desteklenerek ailenin dönüşümü 
analiz edilebilir. Bu da ancak TÜİK ve Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı’nın öncülüğünde akademisyenlerin katkılarıyla sağlanabilir. 

Üçüncü olarak farklılaşan aile formları dikkate alınarak değişen 
ve çeşitlenen taleplere cevap verilmelidir. Örneğin, istihdama katı-
lan kadınları da dikkate alarak kaliteli okul öncesi eğitim kurumla-
rının sağlanması, esnek istihdam imkânlarıyla ebeveynlerin çocuk-
lar ve diğer aile üyeleriyle kaliteli zaman geçirebilmeleri, daha uzun 
doğum izinleri gibi uygulamalar doğurganlığı artırıcı ve aile ilişkile-
rini güçlendirici etki sağlayabilir (Del Boca ve Wetzels, 2008). Ben-
zer olarak eşi ölmüş, kendi başına yaşayan birey sayısındaki artış, bu 
aile tipi için de devletin yeni politikalar üretmesini gerekli kılmak-
tadır. Bu örnekler artırılabilir. Ancak yukarıdaki tabloda da görül-
düğü üzere farklılaşan aile formlarını ve bu aile formlarının özel ih-
tiyaçlarını dikkate almak elzemdir.

Son olarak güncel siyasi söylemler üzerine bir şeyler söylene-
bilir. Aile yapısındaki değişimin toplumsal değişimlerin bir yansı-
ması olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede daha çok doğurgan-
lığa odaklanmak ve aile ile olan politikaların doğurganlık üzerinden 
kurulması çok sıkıntılıdır. Yapılması gereken, ailenin kurumunun 
kendisine odaklanıp, günümüz meydan okumalarına karşı aile na-
sıl korunabilir, bunun üzerine kafa yorulmalıdır. 21. yüzyılda eko-
nomik, siyasi, moral vb. aileye farklı yönlerden taarruz varken, aileyi 
nasıl koruyabiliriz; bunun üzerine birkaç politika önerisini getir-
mekte yarar var. Her şeyden önce insanlar ve toplumlar gibi ailenin 
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de değiştiğini unutmamalıyız. Bu nedenle ürettiğimiz çözümler bu-
güne ve bugünün güncel sorunlarına gerçekçi bir biçimde cevap ve-
rebilmelidir. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) 
iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması için çeşitli politika önerileri 
bulunması önemlidir.

Aile kurumu her ne kadar farklı tehditlerle karşı karşıya kalsa 
da klasik bir ifadeyle “acımasız dünyada insanlar için sığınılacak ye-
gâne yer”dir. Bunun önemini unutmadan toplumumuzun yegâne 
güçlü özelliklerinden biri olan sağlam aileyi günümüz gelişmeleri 
ışığında tekrar ele alıp daha da güçlendirmek, toplumsal sorunla-
rın daha kolay çözülmesini sağlayacak ve ülkemizin gelişimine kat-
kıda bulunacaktır.
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TÜRKİYE KENTLEŞME DENEYİMİ vE AİLE: 
EvDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER1*

Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK**

Türkiye kentleşme deneyimi ve aile denildiğinde aslında çok geniş 
iki kavramdan, başlıktan bahsedilmektedir. Bu bildiride söz konusu 
ilişki ev üzerinden ele alınmaktadır. Evde yaşanan dönüşümler ek-
seninde yaşanan hem mekânsal hem de toplumsal değişimi sizinle 
paylaşmaya çalışacağım. 

Türkiye kentleşme deneyimi denildiğinde bazı klişeler söz konusu 
olur. Örneğin 1950’de başlayan hızlı kentleşme şeklinde bir ifadeyi 
sıklıkla duyarız. Bu aslında altı çok da doldurulmuş bir ifade değil-
dir. Birtakım klişelerin, tanımlamaların tartışmaya açılması gerek-
mektedir. Kentle ilgili temel meseleler söz konusu olduğunda belirli 
klişeler, tanımlamalar etrafında değerlendirmelerin yapıldığı görül-
mektedir. Hâlbuki yerleşik hâle gelmiş bu tanımlamaların gerçekten 
böyle olup olmadığını ortaya koymak için çok sayıda araştırmaya ih-
tiyaç vardır. Türkiye’de kentleşme deneyimi ve aile bağlamında ye-
teri kadar araştırma olmadığı için bazı tanımlamalar üzerinden tar-
tışmanın yürütüldüğü söylenebilir. Üzerinde çokça konuşulan ama 
kapsamlı araştırma verilerinin de olmadığı bir alanda konuşmaya 
gayret edeceğim. Burada hem kendi yaptığım araştırmalardan hem 
de diğer araştırmacıların görüşleri çerçevesinde bazı değerlendirme-
ler yapmaya çalışacağım.

* Bu yazı, 25-27 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Toplumsal Değişim Sempozyu-
munda yapılan konuşmanın deşifresinin gözden geçirilmiş hâlidir.

** Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, murat.sen-
turk@istanbul.edu.tr
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Bu bildirinin amacı Türkiye kentleşme deneyiminde ailenin na-
sıl konumlandığını, kentte yaşanan değişimlerden hangi boyutlarda 
ve nasıl etkilendiğini ele almaktır. Peki, bu meseleye yaklaşım na-
sıl olmalıdır? Bir ailenin değişimi var, bir de kentin değişimi var. 
Kentin değişimi ekseninde ele alırken ailenin bizatihi kendi içinde 
farklı süreçlerle yaşadığı değişimleri dikkate almadan bir değerlen-
dirme yapmak aslında kentteki mekânsal değişime çok belirleyici bir 
rol biçmek anlamına gelir. Aslında aile kendi içerisinde farklı sosyo-
lojik ya da ekonomik kültürel gelişmeler ile değişmektedir. Dolayı-
sıyla ailenin değişimini paranteze alarak konuşacağım ama bu deği-
şimlerin de farkında olmak gerektiğini düşünüyorum.

Kentin değişimi konusunda ise makro değişim süreçlerinin far-
kında olarak meseleye yaklaşılmaktadır. Diğer bir deyişle kenti et-
kileyen çok sayıda makro değişimin farkında olarak ama bunları 
eksene almadan değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Aile ve kent-
leşme ilişkisini kentsel müdahaleler ekseninde ele almaya odakla-
narak mekâna bağlı değerlendirmelerde bulunacağım. Peki aile ve 
kentleşme ilişkisinde neden ev önemli? Bunu Uğur Tanyeli’ye (2004) 
atıfla açıklamak istiyorum. Ev; ailenin bir araya geldiği, gündelik ha-
yatında ailenin her türlü ilişkiyi var ettiği, dışarıdan kamusal alan-
dan kendine ayırdığı ve kendini ontolojik olarak konumlandırdığı 
bir mekândır. Eve ilişkin modernleşme sürecinde kamu otoritesi-
nin etkinlik alanı ile toplumsal grupların ve sınıfların tercihlerinin 
kesiştiği bir alan olarak ev, kentte olup bitenleri anlamak açısından 
önemli bir mekân olarak değerlendirilebilir. Peki, hangi kent? Tür-
kiye kentleşme deneyimi ve aile ilişkisini İstanbul üzerinden değer-
lendireceğim. İstanbul, bütün Türkiye kentleşme deneyimine biçim 
veren bir kent. Burada olup biten sadece İstanbul’u değil, İstanbul’un 
dışındaki birçok kenti ilgilendiriyor. Hem örnek alınması bakımın-
dan hem de kentin göç dinamikleri bakımından değerlendirildiğinde 
İstanbul’un kentleşme deneyimi için örnek olarak kabul edildiği söy-
lenebilir. Diğer taraftan Türkiye kentleşme deneyimi İstanbul bağ-
lamında değerlendirilirken farklı dönemlendirmeler kullanılmak-
tadır. Genel olarak Tanzimat’tan 1930’lara; 1930’lardan 1950’lere; 
1950’lerden 1980’lere; 1980’lerden 2000’lere ve 2000 sonrası olacak 
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şekilde bir dönemlendirme yapılmaktadır. Bu bildiride ağırlıklı ola-
rak 1950 ve sonrası gelişmeler ele alınmaktadır. 

Ev aslında yaşama ve var olma mekânıdır. Evin sadece barınma 
işlevi yoktur. Ev giderek yaşama ve var oluş mekânından barınma 
mekânına doğru dönüşmektedir. Artık sadece bir yuva değil, için-
deki yaşama kültürünü kaybetmiş daha çok gecelemek için kullan-
dığımız bir mekân haline geldiğini söylemek mümkündür. Bahsedi-
len dönemlendirme içerisinde bakıldığında 1920’li ve 1940’lı yıllar 
özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde ciddi konut ihtiyacı 
bulunmaktadır. Fakat 1950’lerden ama özellikle 1960’lardan sonra 
gecekondu sorununun daha fazla büyümesi söz konusudur. Kentleşme 
deneyimi içerisinde gecekonduyu ele alırken hep bir sorun olarak ele 
alınması dikkat çekicidir. Daha önce konut yokluğuna sorun der-
ken konutun var olma biçimi de bir sorun hâline gelmiştir. Burada 
konutun mevcut olmaması değil konutun niteliği hakkında bir so-
run tanımlaması ile karşılaşıyoruz. 2000’li yıllarda ise gecekondula-
rın ne kadar insani mekânlar olduğu kent çalışmaları literatüründe 
ağırlık kazanmaktadır. 1960’dan 1990’ların sonuna kadar yapılan 
ve Türkiye kentleşme deneyimini ele alan çalışmalara baktığınızda 
genellikle gecekondu üzerine yapılan araştırmalardan oluştuğu gö-
rülmektedir. Gecekondu araştırmalarının temelinde yeni gelenlerin 
kente nasıl uyum sağlayacağı ve/veya neden adapte olmadığı sorusu 
yer almaktadır. Diğer bir deyişle kente yeni gelenlerin modernleşme 
süreçleriyle ilgilenilmektedir. Bu araştırmalarda gecekondunun hem 
fiziksel olarak hem de toplumsal olarak ihtiyacı karşılamadığını ve 
modern bir kente uygun olmadığı ileri sürülmektedir. 2000 sonrası 
yapılan çalışmalara baktığımızda ise TOKİ toplu konutlarını, rezi-
dansları, kapalı siteleri olumsuz olarak değerlendiren yaklaşımların 
aslında gecekondunun ne kadar insani ve toplumsal açıdan bize uy-
gun evler olduğunu sıklıkla vurguladığı görülmektedir. Dolayısıyla 
konut sorunundan gecekondu sorununa geçen bir süreç vardır. Ba-
rınma problemi varken barınma probleminin dışında yaşama kül-
türü eleştirisi gerçekleşmiştir. Türkiye kentleşme deneyiminde gece-
kondudan apartmana doğru ama bu alt ve orta gelir grupları için bir 
geçişten bahsedebiliriz. 1960’larda başlayan, 1970’lere doğru yap-sat 
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uygulaması ile kentlerdeki konut stokunun değişmeye başladığı gö-
rülmektedir. 

Apartmana baktığımızda Tanzimat döneminden itibaren baş-
layan ve hızla yaygınlaşan bir sürece işaret ettiğini görüyoruz. Fa-
kat apartmana yönelik eleştirilerin 80’li ve 90’lı yıllarda alt gelir ve 
orta gelir grubunun gecekondularının apartmanlaşması sonrası gün-
deme geldiği söylenebilir. Apartman, 1970’lerde yap-sat usulü ile 
başlamadı. Aslında, apartmanların 19. yüzyılın ortalarından itiba-
ren inşa edildiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla 1970’ler sonrası 
hızla gelişen bir apartmanlaşma var ve bu apartmanlaşmanın farklı 
toplumsal gruplar içinde olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle sa-
dece alt ve orta gelir grubu değil, ortanın üstü ve üst gelir grubu-
nun da çok ciddi anlamda apartmanlarda yaşamayı tercih ettiğini 
görüyoruz. Apartmanlaşma ya da gizli/örtük modernleşme süreci as-
lında Türkiye’de ailenin nereden başlayıp nereye geldiğini anlama-
mız açısından bize çok önemli imkânlar sunmaktadır. 

Apartmanlar, Osmanlı Devleti’nin son döneminde kent formunda 
belirgin bir biçimde sahne almıştır. Ancak bu eğilim erken cumhu-
riyet döneminde de devam etmiş, 1950’li yıllardan sonra ise hız ka-
zanmıştır. 1970’lere gelindiğinde ise tarihi kent merkezindeki konut-
ların yap-sat usulü ile, 1980’lere gelindiğinde ise hem merkezde hem 
de kentin dışında orta ve üst gelir gruplarının ve çıkan yasal düzen-
lemelerle ilk kuşak gecekondu sahiplerinin evleri apartmana dönüş-
müştür. Apartmana dönüşmek, kentlerin giderek yüksek, çok katlı 
ve haneli bahçesiz ya da küçük bahçeli binalardan oluşması anlamına 
gelmektedir. Bu süreçle birlikte apartmanlarda oturanların sayısı art-
mış, bu da otomobiller için park yeri sorununu gündeme getirmiştir. 

Apartmanlaşmada hangi sosyal grupta yer alırsa alsın apartman-
laşma olgusu ailenin kendi içerisindeki iletişimini, komşuluk ilişki-
lerini, sokakla ve mahalleyle olan temasını ve doğayla olan müna-
sebetini neredeyse bütünüyle ortadan kaldırmıştır. Apartmanların 
göğe doğru yükselmesini sadece estetik açıdan değil toplumsal iliş-
kilerde yarattığı değişimler açısından ele almak gerektiği söylenebi-
lir. Geleneksel kent formunda mevcut kentlerin hem özel hem de ka-
musal alanda kolaylıkla erişebilecekleri ve temas edebilecekleri doğa, 
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hızla konutlara, üretim ve ticaret alanlarına dönüşmüştür. Böylelikle 
çevreyle olan temas kopmuş diğer taraftan doğal bir çevrenin içinde 
yaşamış olan ve kırdan kente gelerek yaşamını sürdürmeye çalışan-
lar ise gecekondularla bu ilişkiyi devam ettirseler bile 1980 sonra-
sında apartmanların yaygınlaşmasıyla onlar da bahçesiz konuta ge-
çiş yaşamıştır. Bu durum apartmanlaşmanın farklı sosyoekonomik 
ve kültürel yapıda olan toplumsal grupları genel olarak aynı biçim-
lerde etkilediğini göstermektedir. Tüm toplum katmanları açısından 
apartmanlaşma olgusu hem çevreyle olan irtibatın kopmasına neden 
olmuş hem de toplumsal ilişkilerin kendini yeniden üretmesini sağ-
layacak formatı zedelemiştir. Tabi bunun bir müstesna hali bulun-
maktadır. Bu hal, Türkiye kentleşme örneğine özgü bir durumdur: 
Aile apartmanları… Literatüre baktığımızda çok fazla çalışılan ko-
nulardan bir tanesi değil ama Türkiye kentleşmesine özgü yapılar-
dan bir tanesidir. Farklı sosyoekonomik ve kültürel özellikleri olan 
ailelerin yer aldığı apartmanlarda kültürel alışkanlıklar ve yaşam bi-
çimi açısından çeşitli problemler yaşanabilmektedir. Mekânsal ola-
rak birbirine yakın olan bireyler ve aileler birbirlerinden uzaklaş-
makta ve hatta kavgalı duruma gelebilmektedir. Kırda genel olarak 
birlikte yaşayan geniş ailenin kentte hem ekonomik hem de sosyo-
kültürel ihtiyaçları nedeniyle aile apartmanlarının ortaya çıktığını 
söylemek mümkündür. Aile ilişkilerinin kentte de sürmesini sağla-
yan aile apartmanları kentsel mekanda ailenin konumunu göstermesi 
açısından oldukça dikkat çekicidir. Kentleşme deneyimine ilişkin li-
teratürde kentleşmeyle beraber ailenin ciddi anlamda bozulduğu gibi 
bir değerlendirme biçimi bulunmaktadır. Ama aile apartmanlarının 
bize özgü mekanizmalardan biri olarak karşımıza çıktığı görülmek-
tedir. Kentsel dönüşüm süreci ile beraber bu aile apartmanlarının da 
giderek ortadan kalktığını söylemek mümkün. Daha önce aile apart-
manlarında bir arada yaşayan ailelerin 2000’ler sonrasındaki kentsel 
dönüşümle beraber kentin farklı mekânlarına gittiği gözlenmektedir.

Konut, çevresi ile bir bütün oluşturmaktadır. Apartmanlaşmayla 
beraber konutun çevreden kopartılması söz konusudur. Bu türden ko-
nutlarda, bloklar arasındaki boşlukların bakımında, bu yerlerde gü-
venliğin sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Yine bu tür yapılarda 
insanların çevreleri ve komşuları ile ilişkileri kesilmekte, çocukların 
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bahçe ve doğa ile irtibatları ortadan kalkmakta ve aileler kendileri 
dışında geliştirilmiş konutlarda yaşamaya mahkum edilmektedir. Bu 
durum ailelerin çevre bilincinden ve sorumluluğundan uzaklaşmala-
rına neden olmaktadır (Cansever, 1994). Çevreden kopmakla sadece 
bir yeşil alan kaygısı değil aslında insanın kendi yaratılış hikâyesiyle 
de ilişki kurmasını engelleyen yani öteki insanla olan ilişkisini zede-
lediği gibi aslında doğa ile olan ilişkisini de tümü ile sıfırlayan bir 
ilişkiden bahsediyoruz. Rezidans ya da kapalı site inşa ettiğinizde 
ortada yeşil alanlar oluyor ama bu yeşil alanlar sizin sadece tüketi-
minize odaklanmış unsurlar olarak kalıyor; sizin için doğa ile bir 
irtibat kurmanızı sağlayan yapılar olmuyor. Zira bunlar daha çok 
yapay unsurlar taşıyor. Kendi yaratılış hikâyenizi düşünmeniz konu-
sunda yönlendirdiğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla insanın 
çevreden kopartılmasının aslında evde yaşanan değişimlerle beraber 
olduğunu söylemek mümkün; tabi bu apartmanlaşmanın bir tara-
fıyla modernleşmeyle çok net bir ilişkisinin kurulması sonraki ko-
nut tipolojisini de çok önemli bir biçimde etkiliyor. 

1980’li yıllardan itibaren baktığımızda toplu konutların, koo-
peratif yapıların, blokların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. 
Bunların aile yaşamında önemli kopuşları beraberinde getirdiğini 
söylemek mümkün. Toplu konutlar ve bloklar kentsel arazinin de-
ğerli olması nedeniyle kentte çok fazla seçeneği olmayan toplumsal 
grupların seçtiği yapılardır. Toplu konut mekânlarının sosyal ve da-
yanışmacı etkileşimi, komşular ile teması, bahçe kullanımını, ma-
halle ile olan alışverişi ve benzeri ilişkileri bütünüyle değiştirmekte-
dir. Elbette toplu konutlarda aileler ve bireyler yeni bir toplumsallık 
üretebilmektedirler. Ancak bu, geçmiş ile kopuk ve yaşama kültü-
ründen çoğu kez bağımsızdır. Yaşama kültürü ile uyumlu olmayan 
toplumsallığın da arızî taraflarının olduğu ifade edilebilir. 

Toplu konutlar daha çok kamunun ürettiği ya da kamunun teş-
vik ettiği konutlar; lâkin onun dışında 1980’lerin sonunda orta ve 
üst gelir grubunun yaşadığı kapalı sitelerin inşa edilmeye başladığını 
görüyoruz. Sitelerde mimari evlerin yapısı önemli ölçüde değişmiş-
tir. Aslında geleneksel forma yaklaşıldığı söylenebilir ancak söz ko-
nusu sitelerin yüksek duvarlarla bulundukları sokaktan, mahalleden 
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ve hatta kentten ayrı bir mekân oluşturmaları kent içi parçalanmayı 
artırmıştır. Farklı sosyal grupların etkileşim halinde olduğu bir kent 
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mekânlarda ise bütünüyle güvenlik sorunu çözülmüş ancak içinde 
yaşadığı kentlerin toplumuyla teması neredeyse hiç olmayan top-
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gül, Kaplan ve diğerleri, 1999) baktığınızda Türkiye’deki insanların 
%93’ü ve bu kararları veren siyasilerin de neredeyse tamamına yakını 
bahçeli, müstakil, birkaç katlı bir evde oturmayı arzu etmektedirler. 
Hepsinin tercih ettiği şey ise çocuğun böylesine bir ortamda yetiş-
mesidir. Bu kaygı farklı şekillerde analiz edilmesi gereken bir husus. 
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şilerle olan temasını ne kadar önceliyoruz ayrı bir tartışma konusu-
dur. Daha çok çocukların güvenliği nedeniyle tercih edilen bu tür 
konutlar çocukları güvenli kılsa da yapay ve steril bir mekâna hapset-
mekte. Görece doğayla iç içe olan çocukların doğa ile tabii bir ilişki 
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biçimde yapılandırılmıştır; insana bırakılan özgürlük alanının kısıtlı 
olması tabii bir ilişkiye izin vermemektedir. Bunun yanı sıra çocuk-
ların yalnızca kendi gibi olanla teması topluma ve toplumun yaşama 
kültürüne yabancı kalabilen kuşakların yetişmesine neden olabilir. 

Türkiye kentleşme deneyiminde 2000’li yıllarda başlayan kent-
sel dönüşüm ile beraber kentteki sosyoekonomik ayrışma derinleşi-
yor. Kentler parçalı hâle geliyor; evin ve kamusal mekânın anlamı-
nın değiştiğini görüyoruz. Mevcut toplumsal ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin yeni yerleşen alanda üretilememesi söz konusu. Kentsel dö-
nüşüm ile sadece bir makro form ya da fiziksel form değişikliği ol-
muyor aslında, daha önce kurulmuş toplumsal ilişkiler bundan ön-
cesinde akrabalık, hemşehrilik, cemaat ilişkileri gibi bir sürü sosyal 
ilişki ortadan kalkabiliyor.

Sonuç olarak farklı konut tipleri ve bu konut tiplerini tercih eden 
sosyoekonomik gruplardan gelen sakinler hem kendi işlerinde hem 
de kentin bütünü ile mekânsal ve toplumsal ayrışmaya işaret etmek-
tedir. Geleneksel ilişkilerin görece devam ettiği günümüzde büyük 
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problemler olarak bilinmese de mekânsal ve toplumsal ayrışmanın, 
kentleşmenin ve değişimin hızı dikkate alındığında yakın gelecekte 
ciddi sorunlara yol açma potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Ai-
lede yaşanan değişimler aynı evde, binada ve sokakta oturma pra-
tiğini dönüştürmektedir. İstanbul’da yapılan bir araştırmada yaşlı 
bireylerin %60’ı aynı bina, sokak, mahalle ve ilçe içinde oturmak-
tadır. Üç kuşak, yakın mesafede yaşıyor denilebilir. Ama bunun da 
değişme ekseninde olduğunu söylemek mümkündür. Üç kuşağın 
kent içinde hatta farklı kentlerde yaşamaya başladığını söylemek ge-
rekiyor. Bu durum aile içinde birtakım değişimlere yol açmaktadır.

Büyük ebeveynlerin profesyonel mesleklere sahip olan evlatla-
rının çocuklarına bakım konusunda çok önemli bir yer olduğunu 
biliyoruz. 2020-30’lu yıllarda yaşlanacak grupların kendi çocuk-
larına bakmak konusunda hem mekânsal zorluklarla hem de aile-
nin kendi içinde yaşadığı birtakım değişimlerle karşı karşıya kala-
cağı söylenebilir. Konut piyasasındaki değişimler, aile bireylerinin 
aynı apartmanda sokakta, mahallede bulunma biçimlerini dönüş-
türmekte; çünkü giderek kentsel arazi değerli hale gelmektedir. Bu 
sadece İstanbul için geçerli değildir. Kent merkezine yakın yerlerde 
nedense arazi ve konut değerleri o kentin kendi ekonomisi içerisinde 
çok yüksek yerlere tekabül ediyor. Konut piyasasının çok yüksek bir 
seviyede seyretmesi işleri zorlaştırıyor. Aileler ve aile içindeki birey-
ler arasındaki mesafelerin özellikle metropollerde giderek artacağını 
söylemek mümkündür. Özellikle çocuğun bakımında büyük ebevey-
nin rol alması yönündeki eğilim giderek azalmakta, çocukların ev 
dışına bakımının sağlanması giderek yaygınlık kazanmaktadır. Ço-
cuklar bundan böyle dışarıda idare edilen kişiler olacaklardır. Yaşlı 
bireylerin bakımı konusundaki değişimler yaşlıları da evin dışına it-
mektedir. Uzun çalışma süreleri ve kent içi ulaşımda yaşanan güç-
lükler, ebeveynlerin evde bulunmamasına ve/veya daha az vakit ge-
çirmesine neden olabilmektedir. Çocuğun, yaşlının ve ebeveynlerin 
olmadığı bir eve doğru gidiş söz konusudur. Çocuk ve yaşlının bir 
arada olabileceği ev, bina çözümleri henüz bulunmamaktadır. Yaşa-
nılan bir yerden barınılan bir yere dönüşmektedir ev.
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Yaşama pratiği ve kültürü olmayan bir evde iletişimden ve pay-
laşımdan bahsetmek mümkün değildir. Farklı toplumsal grupların 
kesişmediği, bir paylaşım içerisinde ve kullanım içerisinde olmadığı 
bir evde paylaşımın ve iletişimin olması mümkün değildir. İletişim 
ve paylaşım yoksa ortak bir yaşamın oluşması giderek zorlaşmakta-
dır. Ev; kuşakların bir araya geldiği, yaşamaya ve inanca ilişkin de-
ğerlerin aktarıldığı ve yeniden üretildiği bir mekândır. Bu mekânın 
giderek söz konusu değerden, bu inanca hem de yaşama kültürüne 
ilişkin değerden bağımsızlaşmasının söz konusu olduğunu söylemek 
gerekir. Dolayısıyla eve yeniden dönmek için çalışmak gerekmektedir. 
Geçmişte Türkiye kentleşme deneyiminde ailenin kamusal mekânı 
çok fazla kullanmadığı ve deneyimlemediği belirtilmekteydi. Şimdi 
ise ev aslında dışarıda bırakılmış durumda, geçmişte ihmal ettiğimiz 
kamusal mekânı ise çok bilinçsiz bir biçimde tüketiyoruz. Hem evi 
kaybediyoruz bir taraftan hem de kamusal mekânı olması gerektiği 
gibi kullanamıyor ve deneyimleyemiyoruz. Bu durumda hem evin 
hem de kamusal mekânın anlamının ve kullanımının aile açısın-
dan bütünüyle değişmeye başladığı söylenebilir. Ailenin evle ve ka-
musal mekânla ilişkisini ortaya koyacak yeni araştırmalar, bu deği-
şime ilişkin neler yapılması gerektiğine dair ipuçları verebilecektir.
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Giriş

Değişim ve hız, içinde yaşadığımız dünyayı karakterize eden iki 
önemli kavramdır. Değişim hem hızlı olmakta, hem de hız kaza-
nan hayat kırılma alanları geniş değişimler meydana getirmektedir. 
Bilindiği gibi modernite, kendisini gelenekselin karşıtı olarak kur-
makta ve modern-geleneksel dikotomisi üzerinden kendisini inşa et-
mekte ve tanımlamaktadır. Giddens gibi modernliğin devam ettiğini, 
postmodernliğin yeni bir süreç olmadığını savunan Batılı düşünür-
ler de moderniteye kendi kendisini devam ettiren bir süreç olarak 
bakmaktadırlar. Hatta Giddens’ın özdüşünümsel modernite şeklinde 
kavramsallaştırdığı süreç, neredeyse moderniteye kendi içerisinde bir 
gereklilik yüklemektedir. Fakat burada geleneğin ve geleneksel ola-
nın durağanlık, modernitenin değişim kavramlarıyla özdeş tanımı, 
değişimi de metafizik bir içerikle tanımlıyor görünmektedir. Hatta 
dünya ölçeğinde değişimin nötr bir kavram olmaktan ziyade “pozi-
tif” yüklemelere konu olması bu metafizik içeriğe işaret etmektedir. 

Değişim hiç şüphesiz gittikçe artan hızıyla birlikte toplumlarda 
çok farklı boyutlarda kırılganlıklar yaratmaktadır. Ekonomi, siyaset, 
kültür vb. birçok alanda ve bilhassa küreselleşme çağında yaşanan 
değişimlerin, değişen değerler dizgesi çerçevesinde yeni tavır alışları 
beraberinde getirdiği; bununla birlikte hızlı değişimin eski ile yeni 
arasındaki zamansal ve mekansal mesafeyi kısaltarak insanları bir iki-
lemde bıraktığını söyleyebiliriz. Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
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değişmelerin nihayetinde var olan değersel düzenekleri etkilediği bir 
gerçektir. Öte yandan modernlikle birlikte değişen kozmolojinin din 
ile modernlik arasında bir gerilim oluşturduğunu bilmekteyiz. Bu-
nun sonucu olarak “modern toplumsal yaşamdaki konumların çoğu 
dinin günlük yaşam üzerinde yaygın bir etki sağlamasına izin ver-
meyecek biçimde, açık bir uyumsuzluk gösterir. Dinsel kozmoloji, 
deneysel gözlem ve mantıksal düşünceyle yönlendirilir ve düşünsel 
olarak düzenlenmiş bilgiyle değiştirilir ve maddi teknoloji ve top-
lumsal olarak uygulanan kurallara odaklanmış olur.”1

Temel Problem ve Varsayım

İçinde yaşadığımız çağı karakterize eden anahtar kavramları küre-
selleşme, modernlik, postmodernlik gibi belli başlı kelimelerle ifade 
edebiliriz. Bu kavramlar bir yandan dünyanın nasıl değiştiği, diğer 
yandan değişimlerin ne gibi nitelikleri insan ve toplumların önüne 
getirdiği konusunda fikir vericidir. Fakat diyebiliriz ki, üçünün de 
ortak karakteristiği Batı dünyasından çıkarak tüm dünyaya yayıl-
ması ve Ortaçağ’dan farklılaşan bir dünya görüşü ve kozmolojinin 
sonucu olmalarıdır. Postmodernlik, gerek modernliğin bir devamı 
olarak nitelendirilsin, gerekse modernlikten ayrı bir dönem olarak 
değerlendirilsin, netice itibarıyla Rönesans, Reform ve Aydınlanma 
gibi dönemler sonucunda tebellür eden süreçlerdir. Biz bu kavram-
lardan hangisini ele alırsak alalım, netice itibarıyla bir değişimi ve 
dinin temel sorunsal olduğu tartışmalı ve gerilimli alanlara işaret 
ediyoruz demektir. 

Değişimin yansımaları çok farklı alanlarda izlenebilir olmakla 
birlikte, sosyal değişmenin yarattığı ve asıl tartışılması gereken so-
run, dini değer ve anlayışlardaki dönüşümlerde gerçekleşmektedir. 
Bu, bilhassa modernliğin hümanistik, bireyselleşmeci, seküler niteli-
ğinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda değişimin ortaya çıkardığı 
sonuçlardan birisi de sekülerleşmedir. Hiç şüphesiz Batı tarihi dik-
katle gözden geçirildiğinde, sekülerleşmenin onun temel karakteris-
tiğinde varolduğu söylenebilir. Ancak modernleşme bir süreç olarak 
sadece Batı toplumlarıyla sınırlı kalmamış, Batı dışı toplumları da 

1 Anthony Giddens, a.e., s. 107.
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1 Anthony Giddens, a.e., s. 107.

YENİ SEKÜLER vE DİNSEL FORMLAR 3 3 5

geniş bir şekilde etki alanına almıştır. Bu bağlamda “sekülerleşme” 
denilen olgu, Batı dışı toplumlar ve bu arada Türkiye’de de etki-
sini göstermiştir. 

Sekülerlik, Türkiye’de modernleşme süreci ve bu minvaldeki de-
ğişimler ile birlikte daha rahat izlenebilecektir. Birkaç yüzyıllık mo-
dernleşme serüvenimizle birlikte, hiç şüphesiz sekülerlik de iç ve dış 
konjonktürel değişmeler çerçevesinde toplumda yansımalarını bul-
muş ve önemli bir tartışmanın da konusu olmuştur. Bugün içinde 
bulunduğumuz noktada, değişimlere de bağlı olarak sekülerleşmeyi 
farklı boyutlarıyla yaşamaya devam etmekteyiz. Bu tebliğin konu-
sunu da “yeni seküler ve dinsel formlar” başlığı altında sekülerliğin 
bugünkü sosyal hayattaki formları oluşturacaktır. 
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melde iki yaklaşımın varlığını önce belirtmeliyiz. Birincisi, Müslü-
man bir toplumda sekülerleşmenin olmayacağını savunanlar; ikincisi 
ise, modernleşme sürecinde sekülerleştiğimizi düşünenler. Biz ikinci 
görüşü veri kabul ederek yola çıkıyoruz. Fakat bunun neliği ve içe-
riği ayrıca tartışılmalıdır kanaatimizce. Sekülerleşme sürecinde alı-
nan yol, gelinen noktada yeni bazı sosyal formlarla görünür olmak-
tadır. Biz tebliğimiz boyunca, Türkiye’de yaşanan sosyal değişmeler 
ve bu değişim sonucu özelde meydana gelen dini ve seküler sosyal 
formları burada tartışmak istiyoruz. 

Sekülerleşme Süreci ve Değişim

Her şeyden önce değişim çerçevesinde bir sekülerlik tartışması, Tür-
kiye söz konusu olduğunda Osmanlı’dan başlayan modernleşme se-
rüvenini dikkate almayı gerektirmektedir. Sekülerleşme, modernli-
ğin temel bir gerekirliği olarak bu süreçte özel olarak takip edilmeyi 
gerektirir. Biz bu bağlamda Türkiye’de sekülerleşmenin tarihine gel-
meden önce, genel olarak nasıl bir sekülerlik geliştiği ya da seküler-
liğin değişim ve gelişim aşamaları etrafında bazı analizler yapmak 
istiyoruz. Bu analizlerin, bugün yaşanan yeni seküler ve dinsel form-
ların anlaşılmasında önemli olduğu kanaatini taşıyoruz. 
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Sekülerliğin tarihi kökenlerine girmeden, Batı’da Ortaçağ’dan 
modern zamanlara geçişte tebellür eden sekülerlik farklı boyutlarda 
izlenebilmektedir. Ancak sekülerleşme de süreç olarak kendi içeri-
sinde bazı değişimlerden geçmiştir. Öncelikle, Rönesans’tan başla-
yarak, Reform, Aydınlanma gibi süreçler ile Descartes’ın çifte ger-
çeklik alanı, Bacon’ın tabiata dönüş gibi düşünceleri çerçevesinde 
dinin modern zamanlarda bir yandan kurumsal, diğer yandan top-
lumsal ağırlık ve etkinliğini yitirmesi ile sekülerleşme daha yoğun 
olarak modern Batı toplumlarında gözlemlenmiştir. Fakat Batı-dışı 
ülkelerin modernleşme deneyimleri ile sekülerleşmeye düçar olduk-
ları da görülmektedir. Sekülerleşmenin bu safhasında din ile diğer 
kurumların arası ayrılmakta, kutsal ve seküler iki bağımsız ontik 
kategori olmakta ve giderek toplumsal yaşam, dinin etkisi ve nüfu-
zundan kurtulmaktadır. 

Bu anlayış devam ederken, seküler alan bir yandan kutsaldan ba-
ğımsızlaşarak gündelik yaşamı kurmaya çalışmakta, ancak öte yan-
dan kendi içinde bir meşruiyet sorunu yaşamaya başlamaktadır. Zira 
daha önce tüm yaşamın merkezinde din varken, dinin bıraktığı va-
kum “seküler” alanı doldurmakta zorlanmıştır. Dinin her halükarda 
önemli bir meşruiyet kaynağı olması, öyle ki süreç içerisinde seküler 
olanın da dinsel bir içerik/boyut ve dinsel ağırlık kazanmasını sonuç-
lamıştır. Bunun anlamı; seküler olanın da diğer dinler arasında bir 
dinmiş gibi olmasıdır. Olivier Abel’in “laikliği de laikleştirmek la-
zım”2 dediği durum biraz da budur. Öte yandan moda, futbol, mü-
zik gibi seküler sayılan alanların, kendi içerisinde bir dinsellik ka-
zanması da belirttiğimiz problemin bir yansımasıdır. 

Bilhassa postmodernliğin de kendisini göstermesiyle birlikte, gün-
delik hayatta aslında seküler içerikli fakat dinsel görünümlü feno-
menlerde bir artış görülmektedir. Bunlar büyük oranda kendilerini 
büyüsel ve mistik unsurlarla göstermektedirler. Meselâ; Matrix böyle 
bir örnektir. Yine sinema söz konusu olduğunda seküler dinsellikler, 
biraz da eklektik ögelerle birlikte kendisini göstermeye başlar. Hil-
katin ölmesi (parçalanması) zaten baştanbaşa seküler bir durumdur. 

2 Olivier Abel, “Dinlerin Etiği Olarak Laiklik”, Avrupa!da Etik, Din ve Laiklik, Ed. O. 
Abel-M. Arkoun-Ş. Mardin, Çev. S. Dolanoğlu-S. Yılmaz, İstanbul, Metis Yay., 1995, s. 
27 vd.
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Abel-M. Arkoun-Ş. Mardin, Çev. S. Dolanoğlu-S. Yılmaz, İstanbul, Metis Yay., 1995, s. 
27 vd.
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Fakat bu durum, içinde yaşadığımız dünyada kutsallıklar üretimini 
de durdurmamaktadır. Bu anlamda saf seküler bir dünya çok ola-
naklı görünmemektedir. 

Osmanlı’nın son döneminde başlayan modernleşme hareketi, 
dikkatle izlendiğinde kendi içerisinde “seküler” içerikleri de hemen 
deşifre etmektedir. Bu konuda belki en bariz örnek II. Mahmud’un 
getirdiği yenileşmedir. O, devlet ve toplum düzleminde reformlar 
gerçekleştirmiş ve Batılılaşma bu reformlarla kendisini göstermiştir. 
Bilhassa onun zamanında ulemanın devlet katındaki etkinliğinin 
azaltılmaya başlanması3, önemli bir kırılma noktasıdır. Daha son-
raki süreçte eğitim ve gündelik hayatta sekülerleşme, yoğunlaşan 
bir şekilde izlenmiştir. Çeşitli ülkelerden alınan kanunlar ile hukuk 
kodları değişmiştir. Yine Tanzimat Fermanı bu konuda önemli bir 
kırılma noktasıdır ve eşit vatandaşlık statüsünün geri gelmesi, aynı 
zamanda dinin destek verdiği eski hiyerarşik sistemin değişmesi an-
lamına gelmekteydi. Böylece dinin süreç içerisinde eski ağırlık ve et-
kisini yitirdiği bir duruma gelinmiş olmaktaydı.

Cumhuriyet ile birlikte sekülerleşme politikaları resmiyet ka-
zandı. Belki tam bu noktada, laiklik ile sekülerlik arasında operas-
yonel bir ayrım yaparak, laikliğin daha çok Türkiye’de din-devlet 
ilişkileri ve siyasal düzlemde, sekülerleşmenin de gündelik hayat ve 
toplumsal düzlemde bir karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Her ne 
kadar laiklik gündelik toplumsal alana kadar inen bir tartışma ko-
nusu olduysa da, bu operasyonel ayrımın geçerliliğini koruduğunu 
söyleyebiliriz. Buna göre, laiklik 1937’de anayasaya giren bir uygu-
lama olarak, Cumhuriyet’ten sonra işlerlik kazanmıştır. Fakat uy-
gulama anlamında kökenlerini daha da geri götürebiliriz. Seküler-
leşme, Cumhuriyet Dönemi reformları ile birlikte kendisini kuvvetli 
olarak göstermiştir. Böylece gündelik hayat ile dini hayat arasındaki 
ayrım giderek kurumsallaşmıştır.

Fakat süreç içerisinde Türkiye modernleşmesinde dinin yeri hep 
bir tartışmanın konusu olagelmiştir. Bu anlamda Türkiye’de din po-
litikalarının kendi içerisinde yaşadığı süreçler aynı frekansta olmamış; 

3 Avigdor Levy, “Osmanlı Uleması ve Sultan II. Mahmud’un Askeri Islahatı”, Modern çağ-
da Ulema, Ed. Ebubekir Bagader, Çev. O. Bayraktar, İst., İz Yay., 1991, s. 30.
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ancak çok farklı değişimler muvacehesinde sekülerleşme devam et-
miştir. Söz gelimi; 1950 sonrası Menderes iktidarı ile birlikte dinin 
gündelik hayattaki yerine dair daha esnek politikalar geliştirilmekle 
birlikte, “laiklik” temel bir devlet politikası olmaya devam etmiş-
tir. Yine de belirtmeliyiz ki, bilhassa dini ve gündelik hayatın ay-
rışması, bu zamana kadarki süreçte toplumsal hafızada önemli et-
kiler bırakmıştır. 

Esas sekülerleşme konusundaki yoğunluğu 1980 sonrası dönemde 
yaşadığımızı söyleyebiliriz. Özal’ın dışa daha açık modernleşme po-
litikaları, Türkiye’nin gündelik yaşamda Batı’ya entegre olma çabala-
rına eşlik eden ulus-devlet sınırlarının eski katılığını kaybetmesi ve 
nihayetinde küreselleşmeyi burada zikretmeliyiz. Bu minvalde genel 
olarak Türkiye halkının da zihniyet, dünya ile ilişki, dine yaklaşım 
ve gündelik hayatında ciddi bir değişim gözlemlenmiştir. Bu deği-
şimin aynı zamanda belirli oranda bir sekülerleşmeyi de içerdiğini 
belirtmeliyiz. Şu anda yukarıdan yani devlet düzeyinden bir sekü-
lerleşme politikasından ziyade, yurtdışı ile temas, iletişim ve ulaşım 
imkanlarının artması ve teknolojideki gelişmelerle toplumsal düz-
lemde hızlı bir değişim ve sekülerleşme görülmektedir. 

I. Yeni Seküler ve Dinsel Formlar 

Sekülerliğin “ne”liğine dair birçok tartışma yapılmıştır. Bu tartışma-
lar, ortak bazı noktaları ifade etmekle birlikte, sekülerleşmeye dair 
farklı içeriklere de sahiptir. Belki tartışmalı olan noktalardan bi-
risi, sekülerliğin modern batı toplumlarında ortaya çıkan bir sorun 
olarak modern zamanların bir tartışma konusu olduğu iddiasıdır. 
İkinci önemli nokta da, sekülerliğin Müslüman toplumlar için tartı-
şılıp tartışılmayacağıdır. Hiç şüphesiz bu soru(n)lara verilecek cevap-
lar, sekülerliğin içeriği ve ona nasıl bakıldığıyla yakından ilintilidir. 

Sekülerlik, içerik tartışmalarına bakıldığında şu temel nitelik-
leriyle tebellür etmektedir. Birincisi, dünya ve hayata bakıştaki di-
kotomik algılayıştır; kutsal ve seküler gibi. İkincisi, bu bölünmede 
gündelik hayat ve dini hayatın birbirinden ayrışması. Üçüncüsü, top-
lumsal hayatın dini, siyasi, ekonomik açıdan kurumsal paradigma-
tik parçalanması. Dördüncüsü, en temelde dini ve dini olmayanın 
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referanslarının farklılaşması. Beşincisi, gündelik hayatın dini tuta-
maklarının çözünmesi. Hiç şüphesiz modernleşme süreci ile bir-
likte, birey yeniden bir anlam ve referans ihtiyacına itilmiş, dinsel 
“hava”dan ve referanslardan çözünen bireylerin anlam arayışları da, 
bizzat Tanrı’dan boşandırılmış bir kültür ve iklimde anlam kazan-
mıştır. Hiç şüphesiz bireyin ortaya çıkışı, modernleşme gibi süreçler, 
Batı tarihi içerisinde konjonktürel bir içeriğe sahipse de, sekülerli-
ğin içerimlerinin insanlık tarihinde var olan probleme denk geldi-
ğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda sekülerliğin modern zamanlardan 
daha geriye giden bir tarihe doğru problematik alanı oluşturacağını 
belirtmeliyiz. İkincisi de, sekülerliğin belirtilen içerimleri itibarıyla 
genelde Müslüman toplumlarda, özelde Türkiye’de hiç karşılıkları-
nın olmadığı söylenebilir mi? Kanaatimizce hayır. Bu durumda Tür-
kiye’de de bir problem olarak sekülerliğin üzerinde konuşulmasının 
anlamlı olduğunu düşünüyoruz.

Gelinen noktada sekülerliğin, özelde Türkiye’de yeni bir takım 
sosyal formlarla kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Biz bu safhada 
bu yeni sekülerlik biçimlerini üç başlık altında kısaca analiz etmek 
istiyoruz.

1) Dinsellik Kazanan Seküler

Yukarıda sekülerliğin, dünya ve hayata bakıştaki dikotomik ayrımın-
dan bahsetmiştik. Bu ayrımda her bir bölümleme, kendi içerisinde 
ontik bir kategori haline gelmekteydi. Bu bölünmede kutsal ve se-
küler ya da din ve dünya şeklindeki ikiliklerde her biri ayrı bir re-
feransa sahip bir parçalanmayı ifade etmektedir. Özellikle modern 
zamanlara geçişte, Ortaçağ’da kilisenin anlayışına bir tepki olarak 
“din”e bir sınır çizilmesi ve onun kendi sınırlarına çekilmeye zorlan-
ması ile, seküler olan dinden boşandırılarak kurgulanmaya çalışıl-
mıştır. Esasen toplum hayatında böyle bir kurgunun gerçekliğinden 
bahsedilemez. Çünkü din, insanın metafizik ve değersel olduğu ka-
dar dünyevi ve gündelik hayatını da ihata edicidir. Gündelik haya-
tın bu değerlerden ve metafizikten azade olması düşünülemez. Zaten 
bilhassa 20. yüzyılda dünyanın yaşadığı tecrübe de bunu net göster-
miştir. Belki de seküler diye ayrılan alanın dini tutamak arayışları 
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–tabii ki insan hayatının metafizik arayışları şeklinde okumak la-
zım- sekülerin içinde yer alan birçok unsurun dinsel bir içerik, hü-
viyet kazanması ya da başlı başına dinsel form ve havayla ortaya çık-
masını sonuçlamıştır. Moda, müzik, futbol gibi aktivitelerde bunları 
gözlemlemek mümkündür. 

Futbolun nasıl bir dinsel form kazandığına dair daha önce bir 
tartışma yapmıştık. Bu sebeple, onun üzerinde çok detaylı durma-
yacağız. Ancak bugün futbol oyununun spor olmasının çok ötesine 
geçerek âyinsel bir nitelik kazandığını söyleyebiliriz. Öncelikle fut-
bol, insan hayatının bütününe temellük etmeye çalışmaktadır. En 
başta takım tutmamanın bir tuhaflık ya da anormallik olduğu his-
sini yaygınlaştırmakta ve tabiri caizse insan zihninde bunu bir “iti-
kadi başlangıç” noktası olarak kurgulamaktadır. İkincisi, lig maçları 
gibi haftalık, kupa maçları gibi senelik, Avrupa ve Dünya Kupası gibi 
belirli periyotlarla futbol, kapsayıcı bir âyinler serisi gibi durmakta-
dır. Yine özel olarak çıkan spor gazeteleri ve programları, futbolun 
sürekli konuşulmasını ve ajandada kalmasını temin etmektedir. Bir 
âyin havasında geçen futbol karşılaşmaları, “seküler”in pure olarak 
sağlayamadığı metafizik arayışını karşılamaya çabalamaktadır. Gü-
nümüz Türkiye’sinde futbol, eskisine nazaran bu dinsel form olma 
özelliğini artırmış görünmektedir. Söz gelimi; 1980’lerde “futbol”a 
olan dini rezervler artık kalkmış görünmektedir. Daha da ötede 
renkleri, formaları, sloganları ve kazandığı metafizik ile yaygınlı-
ğını artırmıştır.

Müzik bu bağlamda yine ele alınması gereken önemli bir baş-
lığa tekabül etmektedir. Bunu birkaç boyutlu ele alabiliriz. Birincisi, 
bizzat âyinsel bir havada icrası, toplanan seyirciler, seyircilerin ya-
şadığı duygusallıklar ve duygusallıkların adanmışlıkları üzerinden 
kendisini daha net göstermektedir. Konserlerde müzik ve sanatçı ile 
onların ideolojik referans ve içerikleri değişse de, tavırlar farklı ide-
olojik ve dinsel angajmanlarda değişmemektedir. 1970’lerde “dava” 
merkezli gençlik hareketleri ve yaşam, müziği de büyük oranda lüm-
pence değerlendirebiliyordu. 1980’lerden sonra marşlar ilahi, özgün 
müzik ve popun farklı renklerine doğru evrilmeye başladı. Ancak 
her halükarda 2000’li yıllardan itibaren konserlerde alınlarına bant 
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yapıştırıp oynayanların, aynı seküler çizgide birleşen farklı yönelim-
ler olduğunu görebiliriz. Nihayetinde bir alın bantında “Allah” ya-
zarken, bir diğerinde seküler sözcükler yer almakta; ancak bunlar 
aynı anlayışın uzantılarında durmaktadırlar. 

Diğer yandan müziklerin içeriğinde de bir sekülerleşmeden bah-
setmek mümkündür. 1970 ve 1980’lerde Türkiye’de “dava” merkezli 
marşlar, ilahilerin yanı sıra sınıfsal bir karşılığı olan arabesk müzik 
yaygın olarak bulunmaktaydı. Bu yıllarda arabesk müziği ve ona ya-
pılan filmlerin bir merkezi ve toplumsal karşılıkları mevcuttu. Fakat 
süreç içerisinde bu merkez dağılarak popüler müzik oldukça yaygın-
laşmaya başladı. Sözlerindeki tekrar ve anlam bulanıklıkları, sürekli 
coşkunluk üretmeleri, kısa sürede tüketilmeleri ile belirginlik kaza-
nan ve yaygınlaşan popüler müzik, diğer müzik türlerini de marjin-
lere doğru öteleyerek hacmini genişletmiştir. Bilhassa gençliğin duy-
gusal coşkunluğu, dinsel coşma formatında olmakta; farklı ideoloji, 
din ve düşünceden insanları aynı “form”da ve duygusallıkta buluş-
turmaktadır. Hatta son yıllarda bilhassa muhafazakâr şeklinde tes-
miye edilen camialarda, cinsellik içeriklerinin de devreye sokulduğu 
konser türleri ya da gruplar arz-ı endâm etmektedirler. 

Modaya da bu dinsellik formları arasında yer vermek istiyo-
ruz. Moda, bir kere gelip geçiciliğin en temel yansımalarından bi-
risi olarak görünmektedir. Bu bağlamda modayı birkaç boyutlu ola-
rak incelemek gerekir. İlkin, moda defileleri ve onların icra edilme 
biçimleridir. Bu defileler de bir âyin havasında ve ritüelleriyle ger-
çekleşmektedir. Mankenin elbiseyi giyinişi, podyuma çıkışı, pod-
yumda dolaşması, bu arada seyircilerin seçilişi ve oradaki hareket 
tarzları bu âyinin bir parçası olmaktadır. Öte yandan mankenlik 
moda için başlı başına önem taşır. Manken olabilmek ve hatta ka-
labilmek için tanrısal/tanrıçasal, mitolojik bir beden tanımlanmakta-
dır. Bu beden ölçülerinde kalabilmek için “perhiz”ler, “diyet”ler ge-
liştirilir ve bedenin bakımına özel önem verilir. Midelerine kelepçe 
taktıran, pamuk yutan mankenler ile onlara özenen insanlar haber 
bültenlerinin konusudurlar. “Beden üzerine odaklanma”nın tipik 
örneğini biz burada görürüz. Mankenlerin bedenlerinin süslenmesi, 
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tanrısal/tanrıçasal bir niteliğe de bürünür. Manken bedenlerinin, bir 
Tanrı/Tanrıça temsili gibi prototip olarak sunulması da bundandır. 

Defileleri takip etmenin, sınıfsal bir durum olduğundan hare-
ketle, belirttiğimiz sekülerleşme içeriminin dar hacmine işaret edi-
lebilir. Ancak bugün toplumda prototip olarak manken, futbolcu ve 
sanatçıların yansıtılması, hatta onlarda ilahi bir nefhaya bulaşmışlık 
vehmedilmesi önemlidir. Toplumda değişen süreçte “örneklik” oluş-
turmada yaygın etkilerini görmemiz gerekir. Öte yandan çok farklı 
sınıfsal katmanlarda ekonomik durumlara göre modanın tüketimle 
de bağlantılı olarak etkilerini izleyebiliriz. Bu açıdan modanın (bil-
hassa giyimde) yeni kimliksel bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. 

2) Sekülerleşen Dindarlık

Yukarıda daha çok, kutsal/seküler şeklinde belirginleşen dikotomik 
ayrımda, bu mantığa göre “seküler”in içinde kaldığı düşünülen un-
surların dinselleşmesi üzerinde durduk. Yaşanan ikinci önemli de-
ğişim de, dindarlıkların içinin boşalarak sekülerleşmesidir. Aslında, 
böyle bir fenomenin tezahürlerini tespit etmek, o kadar da kolay de-
ğildir. Ancak yine de sekülerleşmenin yukarıda saydığımız nitelikle-
rini gündelik dinselliğin içinde izleyebilmekteyiz. 

Bu bağlamda ilk önemli problemin inanç hayatında kendisini 
gösterdiğini söyleyebiliriz. Öncelikle hayatın merkezinde inancın yer 
alması biraz zayıflamış görünmektedir. Bunun en tipik izlenebildiği 
yer, dindârâne kimliklerdeki dönüşümlerdir. Bu dönüşümler derinli-
ğine analiz edildiğinde, inancın oradaki etkinliğinin çözünmeye uğ-
radığı görülecektir. Bilhassa gündelik hayatta dinin temel kavramları-
nın kullanım dışı kalması ve ajandada yer almaması, hatta toplumsal 
karşılıklarının zayıflaması önemli bir gösterge olarak okunabilir. Di-
ğer yandan toplumda yaşanan bireyselleşme, liberalleşmenin etkileri 
ve değişim süreci, inanç dünyasında ciddi dönüşümlere sebep olmak-
tadır. Bireyselleşme kişiyi toplumda güzergâh içinde tutan bağlar-
dan çözündürürken, insanı bilhassa küreselleşme çağında her türlü 
etkiye açık bırakmaktadır. Birey, kendi kimlik, amaç ve dünyasını 
yeniden tanımlayıp kimliklendirirken, kültürü, kültürün önemli bi-
leşenlerinden dini ve inancı merkezi öge olmaktan çıkarmaktadır. 
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Liberal değerler de, inanca yeniden kendi zaviyesinden bakılmasını 
gündelik hayatın gereklilikleri gibi göstermektedir. Dikkat edilirse 
Türkiye, son 30-40 yıl içerisinde, bilhassa bireyselleşme ve liberal-
leşme bağlamında ciddi bir değişim geçirmiştir. Nitekim bugün, bu 
etkileri inanç ve gündelik yaşamda farklı şikayetlerin konusu ola-
rak dinlemeye devam etmekteyiz. Dinin kendi tanımının merkez-
den uzaklaştırılması ve daha da ötede dinin bireysellik ve liberalizm 
çerçevesinde yeniden tanımlanması, dünyevi ögelerin baskın olduğu 
inancı ve inanç formlarını gündeme getirmektedir. 

İnançla bağlantılı bir nokta da ibadetlerde yaşanan dünyevileşme 
ve içerik boşalmasıdır. İbadetlerin yerine getirilme oranları bu ko-
nuda her zaman fikir vermeyebilir. Hatta bazı ibadetler yükselen ta-
lep haline de gelebilir. Söz gelimi; özellikle son onbeş yılda hac ve 
umre ziyaretlerindeki artışın hem konjonktüre bağlı bir talep, hem 
de hac ve umrenin bir inanç turizmi haline gelmesiyle ilintisi kuru-
labilir. İslam’ın diğer klasik ibadet biçimlerinde de bir içerik zayıf-
laması ortak olarak gözlemlenen husustur. 

Bu içerik zayıflaması iki önemli sonuç üretmektedir kanaati-
mizce. Birincisi, ritüellerde artış ve ikincisi de, muhafazakâr görün-
tülerde artış. Bu ikisi aslında birbirleriyle yakından ilintilidir. Mu-
hafazakârlıktaki artış, hem dinsel giyim biçimlerinin bir form olarak 
kendisini göstermesi, hem halk dindarlığının dindarlık içindeki yeri-
nin artması; tüm bunlarla bağlantılı olarak ritüellerdeki artış ve çe-
şitlenme ile kendisini göstermektedir. Festivalimsi hale gelen Rama-
zan dindarlığı, işlevselleşen ve dünyevileşen dini ögeler, toplumun 
gündelik hayatında izlenebilmektedir. 

Diğer önemli bir nokta da, medyada dini içerikli vazeden pro-
totiplerin sundukları din anlayışıdır. Burada duygu seviyesi yüksek, 
büyük oranda ritüalistik boyutları ağır basan dindarlığı onaylayan 
bir söylem ve anlatım tarzı kendisini göstermektedir. Sonunda “din-
sel sorumluluk”tan herhangi bir bakıye bırakmayan ve anlıksal dinsel 
coşkuyu yükselten bu din anlatımlarının, neticede seküler belirleyi-
ciliği oldukça fazladır. Zira anlıksal olanı yükselttiği için, paramet-
releri yine hâkim değerler tarafından belirlenmektedir. Televizyonun 
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seyredilme oranı kaygısı da, dinin sağlıklı anlatımı ve tartışılması-
nın önüne geçmekte ve dini magazinleştirmektedir.

Bir diğer önemli problem de agnostikleşme eğilimleridir. Ag-
nostisizm, felsefi literatürde Tanrı’nın varlığı ve yokluğu arasındaki 
tartışmada çekimser kalan ve bunun bilinemeyeceğini savunan bir 
yaklaşımdır. Fakat biz burada, agnostikleşme eğilimini farklı bir 
anlamda kullanmaktayız. Tanrı, inanç ve din hakkında hem bilgi 
hem de inanç olarak muğlak, bulanık zihinleri kastetmekteyiz. As-
lında kültürel kuşatıcılık anlamında Müslüman bir toplumda yaşa-
makla birlikte, küresel boyuttaki etkilenmelerle zihin, inanç dün-
yası ve pratikleri arasında yaşanan bocalamalar, bilhassa yeni yetişen 
genç kuşakta daha çok kendisini göstermektedir. Bu noktada inter-
nette paylaşılan bir video bize önemli doneler sunmaktadır. Orada 
“bugün cennete gitmek için ne yaptın” şeklindeki bir soru üzerin-
den geliştirilen sokak röportajlarında bazı cevaplar argümanımızı 
desteklemektedir. Bu soruya gençlerden bir kısmı, “ben inanmıyo-
rum” şeklinde cevap verirlerken, bir genç “benim o durumlar karı-
şık” şeklinde yanıtla öne çıkıyor. Bazı gençler “bira içtim” derken, 
başörtülü genç bir kız ise içki içilen bir ortamda bulunurken “cen-
net için bir şey yapmamıza gerek yok” türünden bir yanıt vermek-
tedir.4 Gençlerin cevaplarında dikkat çeken bir nokta da, bu konuda 
çok rahat tavırlarla konuşmalarıdır. Burada anlatmak istediğimiz so-
run; zihin, inanç ve pratik hayat arasındaki kopuş ve karmaşalardır. 
Anlaşıldığı kadarıyla bu kopuş arasındaki mesafe, seküler söylem, 
ilişki ve paradigmalarla örülmektedir. 

3) Din ve Dünya Arasındaki Bulanıklık:

İslam’ın bir tevhid dini olmasının anlamı; insanı kuşatan farklı bo-
yutların aynı referansa uzantılarının olmasıdır. En bilindik şekliyle 
din ve dünya arasındaki ilişki, “din”in ayrı bağımsız kategori, “dün-
ya”nın ayrı bağımsız kategori şeklinde ayrılması değildir. Dünyada 
kendisinin farkına varan bir varlık olarak insanın, geldiği yer, ölüm-
den sonrası, hakikat vb. ilişkisi, onun “din”e atıfta bulunan boyutla-
rıdır. Ancak hem dünya hem de dinin temel göndergeleri Allah’adır 

4 https://www.youtube.com/watch?v=6hzI1AP66zc, 01.06.2016
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4 https://www.youtube.com/watch?v=6hzI1AP66zc, 01.06.2016
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(cc). Bu birleşiklik bir tevhidi işaret ettiği gibi, referanstaki birlik 
insanı kimlik, kişilik ve hayatında bölünme ve parçalanmaya uğ-
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ibadetler üzerinden bir dindarlık biçimi üretmekte; ancak iş hayatın-
daki ahlakiliği dinsel bir içerikle düşünmemekte, liberalizm ve kapi-
talizmin değerleriyle o alanı inşa etmektedir. Bunun sosyal normlara 
bakış açısından da meydana getirdiği bazı kopuşlardan bahsedilebi-
lir. Dinilik, hukukilik ve ahlakilik arasında modern dönemde yaşa-
nan kopuşun ortaya çıkardığı ciddi problemler vardır. Bunlar kişiyi 
özel alanda ve sadece ibadet hayatında “dindar” yapmakta, ancak iş 
hayatında ve gündelik hayatta bir başka değer devreye girmektedir. 

Bu kopuşun gündelik hayatta da yansımalarını bulmak müm-
kündür. Nitekim ruh ve beden arasında birbirini besleyen ilişkinin 
kaybolması ile modern zamanlar beden üzerine odaklanan dönem 
olmuştur. Giyim kuşamın kazandığı önem, estetik operasyonlar, di-
yetler vb. bedeni öne çıkaran aktüel durumlardır. Her şeyden önce 
bedenin kadın ve erkek için standartları belirlenmektedir. Bu ölçü-
lere uymayan bedenlerin “aforoz”a uğraması söz konusudur. Bu “afo-
roz”, televizyonlarda sağlık ve diyet programlarıyla teyit edilmekte, 
giyim mağazaları ürettikleri elbiselerle “lanetlenmiş bedenler”i dı-
şarıda bırakan üretimler yapmaktadır. Bunun doğal bir sonucu ola-
rak, insanlar bir yandan o bedenlerin içine sığmaya çalışmakta, sığa-
madıklarında ise üretilen araçlar ile (diyet teknikleri, kozmetik vb.) 
ile o beden ölçülerine gelmek için çalışmaktadırlar. Hatta birçok-
ları için bu, hayatın gayesi haline gelmektedir. Diğer yandan giyim 
ve moda, bu bedenin yeniden kimliklendirilmesi için özgül ağırlık-
ları üzerinden anlam kazanmaktadır. 

Beden üzerine odaklanmanın daha farklı yansımaları da dikkat 
çekmektedir. Meselâ; estetik operasyonlar, yağ aldırma operasyonları… 
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Fitness ve zayıflama merkezleri, bu bedenleri kontrol edebilmenin 
ve aslında seküler hedeflere yöneltmenin araçlarıdırlar. En genelde 
problem, bedenin ruh; dolayısıyla dinden bağımsızlaştırılarak sekü-
ler bir yaşam içinde yeniden kimliklendirilmesidir. Böylece dini olan 
ve seküler olan birbirine değmeden insanın parçalanmış kimlikle-
rinde arz-ı endâm etmektedirler.

SONUÇ YERİNE

Bilhassa modern zamanlardan itibaren tartışılan bir problem olan 
sekülerleşme, süreç içerisinde farklı formlarla kendisini ifade etmeye 
devam etmektedir. Her şeyden önce, dünyanın Aydınlanma Çağı’ndan 
bu yana geçirdiği değişim ve Türkiye özelinde Osmanlı’nın son 
döneminden itibaren yaşanan modernleşme süreci ile din ve modernlik 
arasındaki gerilim tartışmanın nirengi noktasıdır. Sekülerleşme de bu 
süreçte konuşulan özel bir problemdir. Şunu kabul etmek lazımdır 
ki, sekülerleşme sadece Batı toplumlarına has değildir ve Türkiye’de 
izlerini takip etmek mümkündür. 

Bu anlamda değişim sürecinde sekülerleşmenin, bazen “seküler” 
bazen de “dinsel” bağlamda aktüel olarak yeni formlarla karşımıza 
çıktığını görmekteyiz. Bu tebliğde üç farklı formda sekülerleşmenin 
analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, ilki; gündelik hayatın 
iki bağımsız alan olarak görülmesi sonucu, seküler alana yerleştirilen 
moda, futbol, müzik ve sanattaki dinselleşme eğilimleridir. İkincisi; 
inanç ve ibadet hayatında oluşan içerik boşalması ile zihin, inanç, 
ibadet ve gündelik hayat arasındaki parçalanmadır. Üçüncüsü ise; 
din ve dünya arasındaki ayrışmanın iş-din, beden-ruh şeklindeki 
yansımaları ile seküler olanın hakimiyetidir. Bu sorunlar, “tevhid” 
kavramının ilmi, sanatsal vb. açılardan bir açımlamanın ve güncelle-
menin konusu olarak tartışılmaya ihtiyacı olduğunu göstermektedir.
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TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE 
SERMAYENİN ULUSLARARASILAŞMASI vE 

DEvLET İŞLEvİNİN KÜRESELLEŞMESİ

Ar. Gör. Samed Kurban

Özet

Nicos Poulantzas, küreselleşme sürecinde devletin işlevlerinde var 
olan değişimi ele alarak, kapitalist ilişkilerin uluslararasılaşması ve 
ulus devlet arasındaki ilişki üzerinde yaptığı değerlendirmeler ile ser-
maye birikimi sürecine işaret etmektedir. Küreselleşme ile birlikte 
ulus devletlerin siyasal, ekonomik, sosyokültürel vb. alanlardaki hâ-
kimiyetini ulusaşırı organizasyonlara ve küresel sermayeye bıraktığı 
yönünde görüşler ağırlıklı olarak dile getirilmektedir. Ulus devlet-
ler, sermayenin yeniden üretimini sağlamak için gerekli olan kamu-
sal işlevleri içselleştirmek yoluyla üstlenerek, sermayenin uluslarara-
sılaşmasına uyum sağlamaktadır.

Poulantzas’ın uluslararasılaşma sürecinde önemli mesafeler almış 
sermayeler için kullandığı, ulusal ve komprador sermaye kavramla-
rının muğlaklığını sebep göstererek ileri sürdüğü yeni bir kavram 
olan “iç burjuvazi”, devletin ve kapitalist sınıfın işlevlerindeki deği-
şimin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Milli ya da kom-
prador sermaye kavramlarına saplanıp kalarak ekonomist bir indir-
gemeciliğe düşmek istemeyen Poulantzas, Amerikan sermayesiyle 
ilişkilerinde emperyalist metropol burjuvazilerinin somut durumu-
nun analizine imkân tanımak için iç burjuvazi kavramını tercih et-
miştir. İç burjuvazi, sermayenin uluslararasılaşması yolunda, serma-
yenin kârının aktarımını yapan bir sermaye grubu olarak tamamen 
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komprador kesimlerle birlikte yaşar. Dolayısıyla kapitalist ulus dev-
letler, egemen sınıfların yanı sıra uluslararası sermayenin de temsil 
edildiği bir güç merkezi hâline gelmiştir. Çünkü, egemen emperyalist 
sermayenin çıkarları için bilfiil “ulusal” formasyon içerisinde, ulusla-
rarasılaşmanın gelişiminin sorumluluğunu (yani hükmettiği iç bur-
juvazi içerisinde karmaşık içselleştirilmesini) bizzat devletler üstlenir.

Sermayenin uluslararasılaşması ve ulus devletin mevcut rolünün 
aşınarak, işlevinin belli sermaye gruplarının daha da değer kazan-
masına yol açan dönüşümü, şüphesiz az gelişmiş ülkelerde sonuçları 
bakımından derin toplumsal ve ekonomik etkiler yaratmıştır. Pou-
lantzas’ın sermayenin uluslararasılaşması sürecinde ulus devletlerin 
durumuna ilişkin yaptığı tespit, Türkiye’ye ilişkin analizlerde önemli 
bir değerlendirmedir. Neoliberal politikaların, Türkiye’de sermaye bi-
rikimi biçimi alarak bunun yeniden üretiminde rol oynamaya baş-
lamasıyla birlikte, Türkiye’de neoliberal otoriter devletin inşası ve iç 
burjuvazinin sermayenin kârının aktarımını yapan grup kimliği, or-
taya konulacak portrenin tuvalini oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Neoliberal otoriter devlet tartışmaları kapsamında, devlet ve ege-
men sınıflar arasındaki ilişki boyutundaki değişimi ifade etmek için 
ifade edilen iç burjuvazi olgusu da Türkiye’de devletin işlevine iliş-
kin önemli ipuçları verir. Türkiye’de uluslararası finans burjuvazisi 
ve yerel burjuvazinin çıkarları arasındaki eklemlenme, sıcak para ha-
reketinin ardındaki çok boyutlu iktidar ilişkisini gözler önüne ser-
mektedir. İç burjuvazi, küresel sermayeye entegrasyon sürecinde kom-
prador burjuvaziyle iç içe yaşamakla birlikte, sermayenin aktarımını 
yapan bir grup kimliğine sahiptir. Türkiye’de yerel burjuvazinin çı-
karlarının uluslararasılaşması, ulus ötesi sermaye grupları ile ortak 
çıkarlar noktasında eklemlenmesinin sonucu olarak görülebilir. Ne-
oliberal politikalara, sermayenin vergi yükünü azaltan ve kamu fi-
nansmanını borçlanmaya dayandıran politikaların da eklenmesiyle, 
kamu borçlanması mekanizması aracılığıyla yerli ve yabancı finans 
sermayesine büyük aktarımların gerçekleştirildiği bir ekonomik yapı 
ortaya çıkmıştır. 1985 yılı itibariyle 30’a yakın yabancı bankanın 
şube açarak ya da temsilcilikleri ile ya da yerli holdinglerle yeni ban-
kalar kurmayı tercih etmesi sermayelerin entegrasyonunu göstermesi 
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açısından önemlidir. Irving Trust bankasının Tütünbank’a ortaklığı 
ve Sabancı grubunun BNP Akbank’ı Fransız BNP ve Dresdner ile 
kurması Türkiye’deki yerel burjuvazinin uluslararasılaşarak iç bur-
juvazi hâline geldiğine örnek olarak verilebilir.

Bu bağlamda, Türkiye’de ulusötesi aktörlerin ve yerel burjuvazi-
nin küresel sermaye etrafında entegrasyonu ve giderek büyüyen bir 
birikim süreci yaratması bu çalışmanın odak noktasını oluşturacak-
tır. Birtakım dinamikler üzerinde yapılan düzenlemeler ile oluştu-
rulan neoliberal otoriter devletin, entegre olmuş bu sınıfların artığı 
paylaşma mücadelesinin sahnesi hâline geldiğini ortaya koymak top-
lumsal dönüşümün anlaşılmasına fırsat verecektir.

Modern Devlet ve Bürokrasi Olgusu

Toplumsal yaşamın her alanında, sürekli olarak karşılaşılan bir orga-
nizasyon olan devlet, zamanın ruhu itibariyle tarihsel bir süreklilik 
içinde gösterdiği gelişimle, toplumun en üst örgütlenme modeli ola-
rak çok önemli bir noktada varlık göstermektedir. Bu noktada üze-
rinde durulması gereken asıl mesele, çeşitli dönemler itibariyle ara-
lıksız bir gelişme gösteren devletin ne ile meşgul olduğu ve yerine 
getirdiği işlevlerin etki alanlarının, bu işlevlerin hangi siyasal-top-
lumsal aktörlerin yararına olduğunun ortaya konulmasıdır. Yapıla-
cak analizlerin, devletin işlevleri ve devletin haricinde yer alan ak-
törler arasındaki ilişkiler açısından ortaya konulabilmesi için, tarihsel 
materyalist perspektiften konuya eğilmek gerekir. Böyle bir bakış 
açısıyla üretim tarzının tarihsel süreçlerin, toplumsal, siyasi ve en-
telektüel hayatın mahiyetini belirlediğini öne süren bir yöntemsel 
yapı karşımıza çıkar. Elbette bu yaklaşım Marksist bir kuram ola-
rak, devlete ilişkin yapılacak değerlendirmelerde temel bir anlatıya 
sahip olmayı sağlar. 

Marksist kuramın temel araçlarından hareket ederek tüm top-
lumsal yaşamın başlıca belirleyicisinin iktisadi etmen olduğunu be-
lirten Eroğul, iktisadi etmenin gerçek belirleyiciliği noktasında si-
yasetin üç işlevinin olduğunu söyler:1

1 Cem Eroğul, Devlet Nedir?; Ankara: İmge Kitabevi, 1999.
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- Toplumun ortak çıkarlarına hizmet

- Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet

- Devletin kendi çıkarlarına hizmet

Siyasetin egemen sınıfın çıkarlarına hizmet etmesi yönündeki 
ikinci işlevin, toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiği yönündeki 
birinci işlevin rahminden doğduğunu söyleyen Eroğul, bunu üre-
tim araçlarının azınlığın denetimine girmesiyle açıklar. Böyle bir 
ilişkide, iktisadi alanda baskının sürekli olması, merkezi olarak ör-
gütlenmiş bir gücü gerektirmektedir.2 Dolayısıyla siyasetin iktisadi 
çıkar ve yönetim ilişkisi evreninde hâkim sınıfın ve devletin çıkar-
larını ortak bir noktada kısmen farklı amaçlarla birleştirdiği görüle-
bilir. Hem egemen sınıfın lehine üretim ilişkilerinin sistemli bir şe-
kilde idamesi, hem de devlet-toplum ilişkisinin sürekliliği açısından 
bir yapısal bağlılık oluşmaktadır. Egemen sınıflar ve devlet arasın-
daki yapısal bağ, tarihsel süreç içerisinde, modern devletin gelişimi 
sürecinde kapitalist üretim tarzı çerçevesinde belirgin bir hâldedir.

Max Weber, devletin gelişimini modern zamanlarda tamamla-
ması sebebiyle, onu modern kavramlarla tanımlamanın doğru ol-
duğunu söyler.3 Bu noktada modern devletlerin yapısal özelliklerini 
ortaya koymak, feodal üretim tarzından kapitalist üretim tarzına ge-
çiş sürecinde, devletin egemen sınıfların tekelinde ve hizmetinde ça-
lıştığı yönündeki temel Marksist değerlendirmelerden, devletin söz 
konusu sınıfların sermaye birikimi için örgütlü bir yapıda işlev gör-
düğü yönündeki neoliberal değerlendirmelere ulaşmayı sağlayacaktır.

Modern devletin en önemli örgütsel ve kuramsal özellikleri ola-
rak; şiddet araçlarının denetimi, bölgesellik, egemenlik, anayasallık, 
kişiler üstü iktidar, kamu bürokrasisi, otorite/meşruiyet ve yurttaşlığı 
sayabiliriz.4 Bütün bu özellikler, modern devletin yapısal özellikleri 
olarak, Weber’in belirttiği gibi modern zamanlarda devleti betimler. 
Weber’in devleti biçimsel özelliklere ağırlık veren bir yaklaşımla ta-
nımlaması onu, devleti amaç ve işlevleriyle tanımlayan düşünürlerden 

2 Eroğul, Devlet Nedir?, s. 93.
3 Max Weber, Bürokrasi ve Otorite; Ankara: Adres Yayınları, 2013, s. 44.
4 Christopher Pierson, Modern Devlet; İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi, 2005, s. 23.
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2 Eroğul, Devlet Nedir?, s. 93.
3 Max Weber, Bürokrasi ve Otorite; Ankara: Adres Yayınları, 2013, s. 44.
4 Christopher Pierson, Modern Devlet; İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi, 2005, s. 23.
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farkı bir yere oturtur.5 Yukarıda ifade edilen devlet ve egemen sı-
nıflar arasındaki yapısal bağın modern devlet organizasyonu içeri-
sindeki sürekliliği ise modern devletin bürokratik örgütlenişi üze-
rinden aşkın bir hâl alır. Çünkü devletin görevlerini ve işlevlerini 
kusursuz ve olabildiğince hızlı bir biçimde yerine getirmesi, kapita-
list piyasa ekonomisinin bir talebi olarak ortaya çıkar.6 Bürokrasi, 
kapitalist bir formasyonun ve formasyonun tüm politik biçimlerinin 
işlemesi için kaçınılmazdır. Bu yüzden Weber’e göre bürokratizm-bü-
rokrasi ve kapitalist üretim tarzı arasında zorunlu bir ilişki vardır.7

Nicos Poulantzas da feodal üretim tarzından kapitalist üretim tar-
zına geçiş sürecinde bürokrasinin fonksiyonunu ortaya çıkarır. Mut-
lakiyetçi devletin kapitalist yapıları tarafından belirlenen rolüyle, bü-
rokrasiyi idealize eder. Burada çeşitli kamu görevlilerinin, iktidarın 
gerçek organlarının, kast üyeleri olarak hak sahiplerinin niteliğini de-
ğil, aşamalı olarak devletin politik fonksiyonlarının niteliğini alması 
söz konusudur.8 Poulantzas’ın modern devletin bürokratik yönüne 
ilişkin değerlendirmesi, feodalizmden kapitalizme geçişte mutlaki-
yetçi devlet örgütlenmesine yaptığı vurgudan kaynaklanır. Çünkü 
kapitalist ulus devletin sermaye birikimindeki rolü, politik nitelik-
teki merkezi bir kamusal iktidarla yerine getirilebilir.9 Siyasal, eko-
nomik ve sosyokültürel dönüşümün, merkezi devlet gücüyle olan bu 
ilişkisi, Poulantzas’ın sermayenin uluslararasılaşması analiziyle belir-
gin bir hal alır. Bu konuya ilerleyen sayfalarda değinilecektir.

Modern Devletin Toplumsal Sınıflarla Kurduğu İlişki

Modern devletin bürokratik organizasyonu ve egemen sınıfın azın-
lık iktidarı arasında bir ilişki kurulması, modern devletin işlevlerin-
deki değişmeyi gözlemlemeye olanak verir. Modern devletin idari dü-
zeninin, toplumdaki sınıflar açısından işlevini değerlendirmek için, 
Marks’ı yapısalcı bir bakış açısıyla okuyan Poulantzas’ın kapitalist 

5 Pierson, Modern Devlet, s. 21.
6 Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet; İstanbul: Belge Yayınları, 1993, s.11.
7 Nicos Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar; Ankara: Epos Yayınları, 2003, s. 

401.
8 Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, s. 189
9 Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, ss. 190-191
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devlet teorisinden hareketle, devlet ve toplumsal sınıflar arasındaki 
ilişki ortaya konulabilir. Erken dönem eserlerinde kapitalistlerin ve 
işçi sınıfının kendi üyeleri arasındaki mücadelenin siyasi birliği olarak 
kapitalist devlet tasavvurunu ortaya koyan Poulantzas, siyasal müca-
delenin ekonomik mücadeleden nispeten özerk olduğunu ortaya ko-
yar.10 Poulantzas’ın kapitalistlerin kendi hegemonyalarını kurmala-
rına izin veren bir güç olarak ifade ettiği devlet analizi, aslında onun 
erken dönem sonrası yaptığı analizler için de önemlidir. Devleti, ne 
herhangi bir sınıf veya sınıf fraksiyonu tarafından manipüle edile-
cek bir araç ne de mutlak özerkliğe sahip kendinde bir özne olarak 
tanımlayan Poulantzas, modern devleti sosyal ilişkide güç mücade-
lelerinin yoğunlaştığı bir alan olarak görmektedir.11 Devlet, egemen 
sınıfların daha ziyade siyasi çıkarlarını temsil etmesi bakımından 
özerk bir konumda olmakla birlikte, egemen sınıfları örgütlemeye 
ve aralarındaki rekabeti azaltmaya yönelik olarak faaliyet gösterir. 
Dolayısıyla sınıf mücadelesinin mekânı olmaktan daha ziyade, ezi-
len sınıflar arasındaki rekabeti artırmasıyla, toplumdaki sınıf mü-
cadelesinin bir ürünü ve biçimlendiricisi olmaktadır.12

Poulantzas, kapitalist devlet ve sınıf mücadelesi ilişkisini açık-
lamada “yalıtıcı etki” olarak tanımladığı bir karakter kullanır. Bu 
karakter, son kertede emek sürecinin yapısıyla belirlenmiş olan po-
litik ve ideolojik yapıların, toplumsal sınıflara dağılan üretim fail-
lerini hukukî ve ideolojik özneler olarak kendi düzeylerine yerleştir-
mesinden ve ekonomik sınıf mücadelesi üzerinde, ilişkilerinin sınıf 
ilişkileri olduğunu bu faillerden gizleyen bir etki yaratmasından kay-
naklanır. Poulantzas bahsettiği karakterin adının, ücretli çalışanlarla 
özel mülkiyet sahibi arasındaki kapitalistler arasındaki rekabet ol-
duğunu söyler.13 Ancak yukarıda ifade edildiği üzere yalıtıcı olgu, 
bir karakter olarak toplumsal sınıfların kendi arasındaki ve devletle 
olan ilişkileri içerisinde yer alır. Bunun anlamı ise üretici sınıflardan, 
egemen sınıflarla olan ilişkilerinin aslında sınıf ilişkileri olduğunun 

10 Martin Carnoy, Devlet ve Siyaset Teorisi; Ankara: Dipnot Yayınları, 2013, s. 132.
11 İsmet Akça, “1980’lerden Bugüne Türkiye’de Siyaset ve Hegemonya: Bir Çerçeve Dene-

mesi”, İktisat Dergisi, Sayı: 515-516.
12 Carnoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, s. 135.
13 Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, ss. 147-148.
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10 Martin Carnoy, Devlet ve Siyaset Teorisi; Ankara: Dipnot Yayınları, 2013, s. 132.
11 İsmet Akça, “1980’lerden Bugüne Türkiye’de Siyaset ve Hegemonya: Bir Çerçeve Dene-

mesi”, İktisat Dergisi, Sayı: 515-516.
12 Carnoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, s. 135.
13 Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, ss. 147-148.

DEvLET İŞLEvİNİN KÜRESELLEŞMESİ 3 5 3

gizlenmesidir. Hukukiliğin ve ideolojinin ekonomik toplumsal iliş-
kiler üzerindeki etkisi, üretici sınıfları bireyselleştirici bir etkiyle sı-
nıf mücadelesinden uzak tutmaktadır.14 Modern kapitalist devletin 
kendisinin, egemen sınıf ve fraksiyonlarının hegemonyasına refe-
ransla kurulması çoğu zaman onların korporatif çıkarlarına karşı 
politik çıkarlarının ve bu düzlemde genel çıkarının hizmetinde ol-
duğunu gösterir.15 Poulantzas, modern devletin egemen sınıfın uzun 
dönemli politik çıkarlarına bu sınıfın kısa dönemli ekonomik çıkar-
larına aykırı düşebilecek eylemlerle hizmet ettiğini dile getirir. Bu-
nun arka planında ise Poulantzas’ın egemen sınıfın sınıf bilincine 
sahip olmadığı için söz konusu sınıfın ufkunun kısa dönemli eko-
nomik çıkarlarla sınırlı kaldığı şeklindeki değerlendirmesi yatmak-
tadır. Böylelikle ekonomik düzeyde bağımsız egemen sınıfın poli-
tik varlığını ve mücadelesini örgütleme işi devletin elindedir. Sonuç 
olarak devletin aslında egemen sınıfların ve fraksiyonlarının, üretici 
bağımlı aktörler üzerindeki hegemonyasının örgütlenmesini sağlama 
işlevini yerine getirdiği söylenebilir.16 Kapitalist devlet, toplumdaki 
sınıflar ve fraksiyonlarının kendi aralarındaki çelişkileri kendi içinde 
yoğunlaştırarak yapısal bütünlüğü sağlayan bir öge konumuyla, sı-
nıf mücadelesinin geçtiği alanı üstyapıyı da içine alacak biçimde ge-
nişletmiş olur.17 Devletin sosyal sınıflar arası ilişkilerde sözü edilen 
işlevleri yerine getirebilmesi için göreli özerkliğe sahip olması gere-
kir. Bu hem burjuvazinin uzun dönemli siyasal çıkarlarını koruya-
bilmek için gereklidir, hem de iktidar bloğunun devlet tarafından 
hâkim kılınması için. Bu sebeple Poulantzas, Bonapartizm’e referans 
vererek, bunun kapitalist devletin genel karakteri olduğunu belirtir.18 
Bu aslında Poulantzas’ın, geç dönem çalışmasında yapısalcı devlet-
ten, kapitalist sınıf fraksiyonlarını birleştirip işçi sınıfını bireyselleş-
tiren devletten bir parça ileri gittiğini gösterir. Çünkü Poulantzas’ın 

14 Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, ss. 148.
15 James Martin, Poulantzas Kitabı Seçme Yazılar; Ankara, Dipnot Yayınları, 2010, s. 133.
16 Gülalp, Kapitalizm Sınıflar ve Devlet, s. 51.
17 Berker Bank, “Poulantzas’ın Kapitalist Devlet Kuramı: Sivil Toplum ve Devlet Arasında-

ki İkiliğin Aşılması”, Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 2, 2012, s. 46.
18 Zafer Yılmaz, “Günümüz Türkiye’sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alter-

natif Bir Çerçeve Denemesi”, Praksis, 9, s. 61.
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erken dönem çalışmasından farklı olarak kapitalist devlet, siyasal ik-
tidara karşı direnilen sınıf çatışması alanı olarak karşımıza çıkar.19

Sermayenin Uluslararasılaşması ve Devletin İşlevinin 
Küreselleşmesi
Nicos Poulantzas, küreselleşme sürecinde, devletin işlevlerinde var 
olan değişimi ele alarak, kapitalist ilişkilerin uluslararasılaşması ve 
ulus devlet arasındaki ilişki üzerinde yaptığı değerlendirmeler ile ser-
maye birikimi sürecine işaret etmektedir. Küreselleşme ile birlikte 
ulus devletlerin siyasal, ekonomik, sosyokültürel vb. alanlardaki hâ-
kimiyetini ulusaşırı organizasyonlara ve küresel sermayeye bıraktığı 
yönünde görüşler ağırlıklı olarak dile getirilmektedir. Poulantzas, 
devletin ulusüstü kurumlara devredildiği düşünülen ekonomik işlev-
leri ile ulus devletler tarafından yürütülen siyasi işlevlerinin birbirinden 
ayrılamayacağını söyler. Ulus devletler, sermayenin yeniden üretimini 
sağlamak için gerekli olan kamusal işlevleri içselleştirmek yoluyla üstle-
nerek, sermayenin uluslararasılaşmasına uyum sağlamaktadır.20

Poulantzas’ın uluslararasılaşma sürecinde önemli mesafeler almış 
sermayeler için kullandığı, ulusal ve komprador sermaye kavramları-
nın muğlaklığını sebep göstererek ileri sürdüğü yeni bir kavram olan “iç 
burjuvazi”, devletin işlevlerindeki değişimin anlaşılması açısından son 
derece önemlidir.21 Milli ya da komprador sermaye kavramlarına sapla-
nıp kalarak ekonomist bir indirgemeciliğe düşmek istemeyen Poulant-
zas, Amerikan sermayesiyle ilişkilerinde emperyalist metropol burjuva-
zilerinin somut durumunun analizine imkan tanımak için iç burjuvazi 
kavramını tercih etmiştir. İç burjuvazi, sermayenin uluslararasılaşması 
yolunda, sermayenin kârının aktarımını yapan bir sermaye grubu ola-
rak tamamen komprador kesimlerle birlikte yaşar.22 Dolayısıyla, kapita-
list ulus devletler, egemen sınıfların yanı sıra uluslararası sermayenin de 
temsil edildiği bir güç merkezi hâline gelmiştir. Çünkü, egemen emper-
yalist sermayenin çıkarları için bilfiil “ulusal” formasyon içerisinde, ulus-
lararasılaşmanın gelişiminin sorumluluğunu (yani hükmettiği iç bur-

19 Carnoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, s. 128.
20 Ümit Akçay, “Sermayenin Uluslararasılaşması ve Devletin Dönüşümü: Teknokratik 

Otoriterizmin Yükselişi”, Praksis, 30-31, s. 21.
21 Akçay, “Sermayenin Uluslararasılaşması ve Devletin Dönüşümü: Teknokratik Otorite-

rizmin Yükselişi”, s. 22.
22 Martin, Poulantzas Kitabı Seçme Yazılar, s. 342.
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nerek, sermayenin uluslararasılaşmasına uyum sağlamaktadır.20

Poulantzas’ın uluslararasılaşma sürecinde önemli mesafeler almış 
sermayeler için kullandığı, ulusal ve komprador sermaye kavramları-
nın muğlaklığını sebep göstererek ileri sürdüğü yeni bir kavram olan “iç 
burjuvazi”, devletin işlevlerindeki değişimin anlaşılması açısından son 
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19 Carnoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, s. 128.
20 Ümit Akçay, “Sermayenin Uluslararasılaşması ve Devletin Dönüşümü: Teknokratik 

Otoriterizmin Yükselişi”, Praksis, 30-31, s. 21.
21 Akçay, “Sermayenin Uluslararasılaşması ve Devletin Dönüşümü: Teknokratik Otorite-

rizmin Yükselişi”, s. 22.
22 Martin, Poulantzas Kitabı Seçme Yazılar, s. 342.
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juvazi içerisinde karmaşık içselleştirilmesini) bizzat devletler üstlenir.23 
Zira Poulantzas, sermaye ihraç edildiğinde, kısa süreli para sermaye ya 
da uzun vadeli üretken sermaye, ihraç edilenin sadece bir şey değil, top-
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mesi açısından önemlidir.
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nin ve üretim biçiminin devamını sağlayarak, sermaye birikimine da-
yalı sistemin yeniden üretilmesi için işlev gördüğü belirtilmelidir. Ulus 
ötesi sermayeyi de içine alarak ilerleyen sermaye birikim sürecinde yer 
alan küresel güç odaklarının hâkim hegemonyası altında, yerel aktör-
lerin hangi hükümete tabi olduğunun ya da hangi siyasal rejimin yü-
rürlükte olduğunun da bu noktada pek bir önemi bulunmamaktadır.25 
Süreç, feodal üretim tarzından kapitalist üretim tarzına geçişin ortaya 
çıkardığı siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimin ötesinde ve nispe-
ten farklı bir zeminde ilerlemektedir. 

Küresel kapitalizme uyarlanma süreci olarak ifade edilebilecek olan 
bu değişim süreci, mali piyasaların serbestleştirilmesi, mali sermayenin 
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alanların devlet tekelinden küresel sermayeye geçişini hedeflemektedir.26 
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, refah devleti modelinin çöküşüyle 
birlikte Keynesyen politikalar sorgulanmaya başlanmıştır. Ulus devlet-
lerin piyasa mekanizmalarının küresel sermayeye entegre edilmeye baş-
ladığı bir değişim yaşanırken, neoliberalizm ve neomuhafazakârlık te-
melleri üzerinde yükselen yeni sağ politikalar, ekonomik ve toplumsal 
yaşamda büyük dönüşümlerin yaşanmasına neden olmuştur. Merke-
zinde ticaretin, yabancı yatırımların ve küresel finansın hızla büyüme-
sinin yer aldığı küreselleşme, neoliberalizmin her şeyi kuşatan ideolojisi 

23 Martin, Poulantzas Kitabı Seçme Yazılar, s. 343.
24 Yılmaz, “Günümüz Türkiye’sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir 

Çerçeve Denemesi”, s. 76.
25 Gülalp, Kapitalizm Sınıflar ve Devlet, s. 75.
26 Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi; Ankara: Tan 

Kitabevi Yayınları, 2009, s. 432.
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kapsamında, kapitalist ulus devletlerin yönetim düzgülerinin uluslara-
rası rekabet ideolojisi çevresinde yeniden düzenlenmesine neden olmuş-
tur.27 Devletin rolü ve mevcut işlevleri yabancı ya da ulus-ötesi sermaye 
lehine, sermayenin belli fraksiyonlarının amansız tekelci ekonomisine 
hiç olmadığı kadar göz yumarak derinleşmiştir.28

Sermayenin uluslararasılaşması ve ulus devletin mevcut rolünün aşı-
narak işlevinin belli sermaye gruplarının daha da değer kazanmasına yol 
açan dönüşümü, şüphesiz az gelişmiş ülkelerde sonuçları bakımından 
derin toplumsal ve ekonomik etkiler yaratmıştır. Vergi ve sosyal yardım 
politikalarındaki değişiklikler, sendikaların çökertilmesi ve emek piya-
sasının düzenlemelerden arındırılması gibi sebepler, sermayeye düşen 
gelir payının emeğin aldığı payın aleyhine büyümesini sağlamıştır.29

Tablo 1.1: Dünya Hiyerarşisinin Tepesindeki 
Servetlerin Büyüme Oranı, 1987-2013

Yıllık Ortalama (Reel) Büyüme Oranı (enflasyondan 
arındırılmış)

1987-2013 
Dönemi

En zengin yüz milyonda birin serveti (a) % 6,8
En zengin yirmi milyonda birin serveti (b) %6,4
Yetişkin başına ortalama servet (dünya) %2,1
Yetişkin başına ortalama gelir (dünya) %1,4
Yetişkin nüfus (dünya) %1,9
GSYH (dünya) %3,3

1987-2013 yılları arasında dünya servetinin en üst dilimleri yıllık %6-7 oranında, 
bu sırada dünyadaki ortalama servet %2,1 ve ortalama gelir %1,4 oranında bü-
yümüştür. Tüm büyüme oranları enflasyondan arındırılmıştır. (1987-2013 dö-
neminde yıllık enflasyon %2,3 seviyesindedir.)
(a) 1980’lerde 3 milyar kişiden 30’u ve 2010’lu yıllarda 4,5 milyar kişiden 45’i
(b) 1980’lerde 3 milyar kişiden 150’si ve 2010’lu yıllarda 4,5 milyar kişiden 225’i

Kaynak: piketty.pse.ens.fr./capital21c30

27 Hugo Radice, “Neoliberal Küreselleşme: İmparatorlukların Olmadığı Bir Emperyalizm 
Mi?”, Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki, AlfredoSaad-Filho ve DeborahJohnston (drl.),İs-
tanbul: Yordam Kitap Yayınları, 2007, ss. 164-165.

28 Martin, Poulantzas Kitabı Seçme Yazılar, s. 434.
29 DeborahJohnston, “Yoksulluk ve Bölüşüm: Yeniden mi Neoliberal Gündemde?”, Neoli-

beralizm Muhalif Bir Seçki, AlfredoSaad-Filho ve DeborahJohnston (drl.),İstanbul: Yor-
dam Kitap Yayınları, 2007, ss. 229.

30 Thomas Piketty, Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital; İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Ya-
yınları, 2013, s. 468
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27 Hugo Radice, “Neoliberal Küreselleşme: İmparatorlukların Olmadığı Bir Emperyalizm 
Mi?”, Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki, AlfredoSaad-Filho ve DeborahJohnston (drl.),İs-
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28 Martin, Poulantzas Kitabı Seçme Yazılar, s. 434.
29 DeborahJohnston, “Yoksulluk ve Bölüşüm: Yeniden mi Neoliberal Gündemde?”, Neoli-

beralizm Muhalif Bir Seçki, AlfredoSaad-Filho ve DeborahJohnston (drl.),İstanbul: Yor-
dam Kitap Yayınları, 2007, ss. 229.

30 Thomas Piketty, Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital; İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Ya-
yınları, 2013, s. 468
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Yukarıdaki tablo 1987-2013 yılları arasında dünya genelinde ser-
vetin gelirden daha hızlı arttığını göstermesi açısından önemlidir. 
1987 yılında en zengin yirmi milyonda birin serveti 1,5 milyardan 
2013’te 15 milyar dolara yükselirken; en zengin yüz milyonda birin 
serveti 1980’lerin sonunda 3 milyar dolar iken, 2010’lu yılların ba-
şında 35 milyar dolara yükselmiştir.31

Sonuç olarak, neoliberalizmin hegemonyası altında ulus devlet-
lerin zaman içinde değişen rolünün sermayenin hareket serbestisinin 
genişlemesi lehine dönüştüğü görülmektedir. Devletin sınıflar ara-
sındaki güçler dengesinin yoğunlaştırıcı bir alanı olarak kavramsal-
laştırılması, egemen sınıfların uzun dönemli çıkarlarının korunduğu 
bir zeminde, sınıf mücadelesinin gizlenerek küresel sermayenin ulus 
devletin işlevlerine yön vermesine sebep olmuştur.

Türkiye’de Egemen Sınıfların Küresel Sermayeyle 
Entegrasyonu ve Devletin Değişen Rolü

Poulantzas’ın kapitalizmin yapısal dinamikleriyle bürokrasiyi ide-
alize ederek yaptığı merkeziyetçi devlet vurgusu, sermayenin ulus-
lararasılaşması ve iç burjuvazi analizi, egemen sınıflar ve kapitalist 
ulus devlet arasında küresel sermayenin şemsiyesi altında farklı bo-
yutlara ulaşan ilişkiye ilişkin açıklamaları, Türkiye özelinde değer-
lendirme yapma fırsatı verir. Şüphesiz Türkiye’de devletin Osmanlı 
bakiyesinin son yüzyılında gösterdiği eğilimin daha yoğun bir şe-
kilde, hâkim sınıflar ile ulus devlet arasında süregelmesi, siyasi ik-
tidarın liberal bir tez olarak sunulan aşkın devlet tasavvuru altında 
sunulması ve küreselleşme sürecinde sermaye birikimine uygun iliş-
kilerin kurulması yapılacak değerlendirmelerde önemli bir çalışma 
zemini sunar. 

Türkiye’de özellikle siyasal kültürü ifade etmek için kullanı-
lan merkez-çevre yaklaşımı çerçevesinde, Osmanlı’dan kalan aşkın 
bir devlet ve zayıf bir toplum mirası tasavvuru iddiası vardır. Şerif 
Mardin’in ileri sürdüğü, Osmanlı İmparatorluğu’nda ihtilaflı grup-
lar arasında sonu uzlaşma ile biten birbirini takip eden çatışmaların 

31 Piketty, Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, s. 468.
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bulunmadığı bu yüzden de bir entegrasyonun ortaya çıkmadığı yö-
nündeki hâkim kanı bunun göstergesidir.32 Böyle bir yaklaşım, Pou-
lantzas’ın ifade ettiği modern devletin sosyal ilişkide güç mücadelele-
rinin yoğunlaştığı bir alan olarak görülmesinin gözden kaçırılmasına 
sebep olacaktır. Çünkü bağımlı sınıflar ve egemen sınıflar arasın-
daki ilişkide, yalıtıcı bir karakterle sınıfsal ilişkinin gizlenmesi söz 
konusudur.

Devlet egemen sınıflar ve fraksiyonlarının aralarındaki ihtilafı 
yoğunlaştırarak yapısal bütünlüğü sağlayan bir öge durumundadır. 
Bunun Türkiye ve Osmanlı bakiyesi için anlamı, devletin kendisi-
nin aslında artığa el koyma mücadelesinin bir alanı olarak düşünül-
düğü zaman ortaya çıkar. Egemen sınıfların kendi arasında ve dev-
letle var olan ilişkilerinin siyasal ve toplumsal yapıda oluşturduğu 
etki bu yüzden irdelenmelidir.33 Bu etkinin bir uygulama örneği ola-
rak Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılın ikinci yarısında iktisadi yapıda 
yaşadığı değişimin hâkim sınıflar nezdindeki yansımasına bakıla-
bilir. Bu dönemde mültezimlerin, askeri sınıf mensubu devlet yöne-
ticilerinin, ulemanın, sarrafların ve tüccarların eliyle onların lehine 
dönemde topraktan bağımsız büyük bir parasal servetin birikmesi 
söz konusudur.34 Elbette bu kesimlerin feodal üretim tarzı çerçeve-
sinde müreffeh bir yaşam tarzı için, bir mücadele alanı olarak dev-
let içinde yoğunlaşmaları, askeri olmayan sınıfın yaşam standartla-
rının sistemli olarak kötüleştiği bir zeminde gerçekleşmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti özelindeki uygulama örneğinde ise ulusal ekonomiye 
geçiş süreci, çıkar ve sınıf farklılığının kabul edilmediği ve farklı ör-
gütlenmelere izin verilemeyen bir çizgide var olmuştur. Ulusal eko-
nomi projesi sermaye birikimi gerektirdiği için emeğin maliyetinin 
minimize edilmesi gerektiği fikri hâkim olmuştur. Bu yüzden sen-
dika kurma ve grev yasağı getirilerek ortaya çıkan çelişkiler solida-
rist politikalar ile giderilmeye çalışılmıştır.

Poulantzas’ın kapitalist devlet-toplumsal sınıflar, sermayenin 
uluslararasılaşma sürecine ilişkin çizdiği tablo, Türkiye için özellikle 
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde anlamlı olmaya başlamaktadır. 

32 Metin Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği; Ankara: Doğu Batu Yayınları, 2010, ss. 41-44.
33 Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, s. 36.
34 Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, s. 123.
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32 Metin Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği; Ankara: Doğu Batu Yayınları, 2010, ss. 41-44.
33 Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, s. 36.
34 Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, s. 123.
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1947-1953 yılları, ekonominin savaş sonrası dışa açılma dönemi ola-
rak sermaye birikiminin sağlanmaya başladığı dönem olarak göze 
çarpmaktadır. Bu dönemde küresel çapta dünya ekonomisinde üret-
ken sermayenin uluslararasılaşmaya ve Üçüncü Dünya’da doğrudan 
sanayi yatırımlarına girişmeye başlandığı bir dönemdir. Türkiye’de 
bu değişim sürecine paralel olarak ağırlıkla tarım ve ticaret serma-
yesinin birikimine dayalı bir modelden, ağırlıklı olarak iç pazara yö-
nelik sanayi sermayesi birikimine dayalı bir modele geçiş söz konu-
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35 Gülalp, Kapitalizm Sınıflar ve Devlet, s. 34.
36 Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi; Ankara: İmge Kitabevi, 2005, ss. 35-

36.
37 Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 2014, s. 18.
38 Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, İstanbul: Yordam Kitap Yayınları, 2013, 

ss. 124-125.
39 Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, ss. 28-29.
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çalışırken, sömürgeci ilkel birikim politikası, boyalı bir şekilde belki 
de daha ağır koşullarla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere daya-
tılmıştır. Böylece kapitalist ulus devlet Türkiye, yerel egemen aktör-
lerin yanı sıra, küresel sermayenin de mücadele alanı olarak bir güç 
merkezi hâline gelmiştir.

Uluslararasılaşma süreci bu devletlerin gücünü aşan bir sü-
reç değildir ve dolayısıyla ulus devletlerin yerini ‘ekonomik 
güçlerin’ alması yahut da etkin bir uluslarüstü devletin (Bir-
leşik Avrupa ve Amerikan süper devleti gibi) ortaya çıkması 
söz konusu değildir… Ulusal devletler hâlâ uluslararasılaşma 
sürecinin düğüm noktalarıdır ve bu süreç özellikle ekonomik 
işlevleri açısından onların sermaye birikimindeki belirleyici 
rolünü artırır: bu da ulusal devletin neden her zamankinden 
daha çok burjuvazinin çeşitli fraksiyonları arasındaki müca-
delenin ayrıcalıklı nesnesi olduğunu açıklamaktadır. Öyle ol-
masaydı, burjuvazilerin ve onları oluşturan fraksiyonların, bu 
ulusal devletlerde hangi tarz rejimlerin hâkim olacağı konu-
sunda kayıtsız olmaları gerekirdi.40

Poulantzas’ın sermayenin uluslararasılaşması sürecinde ulus dev-
letlerin durumuna ilişkin yaptığı tespit, Türkiye’ye ilişkin analiz-
lerde önemli bir değerlendirmedir. Neoliberal politikaların, Türki-
ye’de sermaye birikimi biçimi alarak bunun yeniden üretiminde rol 
oynamaya başlamasıyla birlikte, Türkiye’de neoliberal otoriter dev-
letin inşası ve iç burjuvazinin sermayenin kârının aktarımını yapan 
grup kimliği ortaya konulacak portrenin tuvalini oluşturmaya yar-
dımcı olacaktır.

Poulantzas, feodal devlet biçiminden kapitalist devlet biçimine 
geçişte, devlet egemenliği nosyonunun yavaş yavaş biçimlendiğini 
söyler. Bu nosyonu ise merkezi gücün yerel-ulusal bir birliktelik üze-
rindeki egemenliği ve fiili uygulaması olarak belirtir.41 Akça, bura-
dan hareketle neoliberal otoriter devletçilik olarak adlandırılabilecek 
dönüşümün neoliberal kapitalizmin yapısal eğilimini oluşturduğunu 
söyler. Neoliberal otoriter devlet, faşizm veya diktatörlük gibi devlet 

40 Zafer Yılmaz, “Günümüz Türkiye’sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alter-
natif Bir Çerçeve Denemesi”, s. 76.

41 Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, s. 186.
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40 Zafer Yılmaz, “Günümüz Türkiye’sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alter-
natif Bir Çerçeve Denemesi”, s. 76.

41 Poulantzas, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, s. 186.
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biçimlerinden farklı olarak, liberal-demokrat veya sosyal-demokrat 
devlet formundan nasıl daha otoriter bir devlet formuna kayıldığını 
anlatır.42 1980 sonrası sermayenin yeniden üretiminin sağlanarak, 
yerel egemen güçlerin ve ulusötesi sermaye gruplarının içselleştiril-
mesiyle devlet nezdinden temsilinin sağlandığı Türkiye’de neoliberal 
devlet inşası birtakım dinamiklerin kurgulanmasıyla sağlanmıştır. 
Oğuz, gerçekleştirilen dönüşümün üç temel mekanizma ile gerçek-
leştiğini söylemektedir. Bunlardan birincisi, siyasi partilere ve seçim 
sistemine konan yasal kısıtlamalardır. 1983 yılında kabul edilen %10 
seçim barajı ile siyasal alanın daraltılarak sınıfsal çelişkilerin idare-
sinin etkili bir biçimde siyasal alandan devlet aygıtına aktarılması 
gerçekleşmiştir. İkinci olarak, önemli ekonomik politika kararlarının 
alınması yasama karşısında yürütme lehine güç verilerek, Bakanlar 
Kurulu’nun çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler ile sağlan-
mıştır. Son olarak, yürütme aygıtının iç hiyerarşisinin yeniden dü-
zenlenmesi ile küresel dönüşüme uyum sağlanmıştır. Örneğin, daha 
önce Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Hazine Genel Müdürlüğü ile 
Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Dış Ticaret Genel Sekreterliği ilgili 
bakanlıklardan alınarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adı al-
tında bir araya getirilerek bu müsteşarlık doğrudan Başbakanlığa 
bağlanmıştır.43 Güler, Başbakanlığa bağlanan Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın kurulması ile IMF ve Dünya Bankası’nın para ve 
maliye politikasının uyarlandığına dikkat çekmiştir.44 Güler’in dik-
kat çektiği alternatif bürokrasi yaratılması noktasında bu örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Gene bu çerçevede Türkiye’de 1982 Ana-
yasası ile birlikte yürütmenin güçlendirilmesi ve birtakım kurum-
ların güçlü yürütmeye bağlanması ile birlikte karar mekanizmaları 
merkezileştirilmiştir. Esasen yaklaşık olarak 35 yıldır süregiden baş-
kanlık sistemi tartışmalarının da, 12 Eylül 2010 anayasa değişiklik-
lerinin de neoliberal otoriter devlet tartışmaları kapsamında değer-
lendirilmesi gerekir.

42 Akça, “1980’lerden Bugüne Türkiye’de Siyaset ve Hegemonya: Bir Çerçeve Denemesi”.
43 Şebnem Oğuz, “Türkiye’de Kapitalizmin Küreselleşmesi ve Neoliberal Otoriter Devletin 

İnşası”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz-Aralık 2012, s. 10.
44 Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, s. 112.
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Neoliberal otoriter devlet tartışmaları kapsamında, Poulant-
zas’ın devlet ve egemen sınıflar arasındaki ilişki boyutundaki deği-
şimi ifade etmek için ifade ettiği iç burjuvazi olgusu da Türkiye’de 
devletin işlevine ilişkin önemli ipuçları verir. Türkiye’de uluslararası 
finans burjuvazisi ve yerel burjuvazinin çıkarları arasındaki eklem-
lenme sıcak para hareketinin ardındaki çok boyutlu iktidar ilişkisini 
gözler önüne sermektedir.45 İç burjuvazi, küresel sermayeye entegras-
yon sürecinde komprador burjuvaziyle iç içe yaşamakla birlikte, ser-
mayenin aktarımını yapan bir grup kimliğine sahiptir. Türkiye’de 
yerel burjuvazinin çıkarlarının uluslararasılaşması, ulusötesi sermaye 
grupları ile ortak çıkarlar noktasında eklemlenmesinin sonucu olarak 
görülebilir. Neoliberal politikalara, sermayenin vergi yükünü azaltan 
ve kamu finansmanını borçlanmaya dayandıran politikaların da ek-
lenmesiyle, kamu borçlanması mekanizması aracılığıyla yerli ve ya-
bancı finans sermayesine büyük aktarımların gerçekleştirildiği bir 
ekonomik yapı ortaya çıkmıştır.46 1985 yılı itibariyle 30’a yakın ya-
bancı bankanın şube açarak ya da temsilcilikleri ile ya da yerli hol-
dinglerle yeni bankalar kurmayı tercih etmesi sermayelerin enteg-
rasyonunu göstermesi açısından önemlidir. Irving Trust bankasının 
Tütünbank’a ortaklığı ve Sabancı grubunun BNP Akbank’ı Fransız 
BNP ve Dresdner ile kurması Türkiye’deki yerel burjuvazinin ulus-
lararasılaşarak iç burjuvazi haline geldiğine örnek olarak verilebilir.47

Sonay Bayramoğlu, yönetimi devlet dışı aktörleri kapsayacak şe-
kilde, birlikte yönetme anlamında değiştirme iddiasını ileri süren bir 
kavram olan yönetişim kavramıyla konuya farklı bir boyut kazandır-
mıştır.48 Devletin yerel ve ulusötesi aktörlerin temsil edildiği bir güç 
merkezi olarak kazandığı yeni iktidar sisteminin yeni örgütsel aracı 
merkezde üst kurullar olarak ortaya çıkmaktadır.49 Mevcut devlet 
örgütlenmesi içerisinde bağımsız bir güç merkezi olarak ortaya çıkan 

45 Yılmaz, “Günümüz Türkiye’sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir 
Çerçeve Denemesi”, s. 78.

46 Faruk Ataay, “Türkiye’de Neo-liberalizm ve Parlamenter Siyasetin Krizi”, Praksis, 5, 
2002, s. 204.

47 Yılmaz, “Günümüz Türkiye’sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir 
Çerçeve Denemesi”, s. 80

48 Janset Özen Aytemur, “Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın 
Dönüşümü”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 2005, s. 264.

49 Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, s. 123.
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45 Yılmaz, “Günümüz Türkiye’sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir 
Çerçeve Denemesi”, s. 78.

46 Faruk Ataay, “Türkiye’de Neo-liberalizm ve Parlamenter Siyasetin Krizi”, Praksis, 5, 
2002, s. 204.

47 Yılmaz, “Günümüz Türkiye’sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir 
Çerçeve Denemesi”, s. 80

48 Janset Özen Aytemur, “Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın 
Dönüşümü”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 2005, s. 264.

49 Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, s. 123.
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üst kurullar, Bayramoğlu’na göre Türkiye’de merkezi iktidarın ken-
dilerine kısmen devşirildiği organizasyonlar olarak siyasi iktidarın 
dönüşümüne neden olmuştur. IMF ile 1999 yılında imzalanan is-
tikrar programı çerçevesinde tarım, sosyal güvenlik, kamu maliye 
yönetimi ve vergi politikası ve idaresi alanlarında öngörülen yapı-
sal reformalar ile iktidar alanının zemininin kaydırıldığını söylemek 
mümkündür.50 Ağırlıklı olarak telekomünikasyon, enerji, bankacı-
lık, şeker, tütün ve özelleştirme alanlarında yoğunlaşan üst kurullar, 
özel sektörü temsil eden kurumların destek verdiği kurumlar olarak, 
sermaye sınıfının oluşturmak istediği alternatif bir merkezi iktidarı 
simgelemektedir.51 Bu ise kapitalist devlet ve hâkim sınıflar arasın-
daki ilişkinin, uluslararası finans sermayesinin çıkarlarının Türki-
ye’de mevcut egemen sınıflar içerisinde temsilini kolaylaştırmaktadır.

SONUÇ

Modern kapitalist dünya sistemi içinde, devletin birbirini takip eden 
zaman dilimleri içinde gösterdiği değişim genellikle toplumsal sınıf-
ların bağımlı grupları aleyhinde olmuştur. Özellikle Keynesyen refah 
devleti modelinin hâkim paradigma olmaktan çıkmasıyla, neolibe-
ral politikalar tutarsız ve fırsatçı bir şekilde uygulanmıştır. Poulant-
zas’ın ifadesiyle egemen sınıflarla bağımlı sınıflar arasındaki ilişki-
nin sınıfsal ilişkilerin gizlenmesi temelinde sunulması, yalıtıcı etki 
rekabet ile gerçekleşmiştir. Rekabetin toplumsal sınıflar arasında yı-
kıcı boyutlara ulaşan etkisinde, devletin rolü küresel sermaye yara-
rına gelişim göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Tür-
kiye de, üst akılın tabiri caizse oyun zeminlerinden biri olmuştur. 
Ulusötesi aktörlerin ve yerel burjuvazinin küresel sermaye etrafında 
entegrasyonu giderek büyüyen bir birikim süreci yaratmıştır. Birta-
kım dinamikler üzerinde yapılan düzenlemeler ile oluşturulan neoli-
beral otoriter devlet, entegre olmuş bu sınıfların artığı paylaşma mü-
cadelesinin sahnesi hâline gelmiştir. Oysa ‘refah devleti’ veya başka 
bir ad altında devletin olması gereken işlevi, piyasa kuvvetlerinin 

50 Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dö-
nüşümü, İstanbul: İletişim Yayınları, 2010, s. 291.

51 Bayramoğlu, , Yönetişim Zihniyeti Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşü-
mü, s. 392.
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bu oyununu toplumun sömürülen kesimlerin lehine değiştirmektir. 
Devlet hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm yurttaşların müreffeh bir ya-
şam standardına ulaşması için kıt kaynakları kullanma yoluna gi-
derek, iktisadi güvence sağlama araçları geliştirmelidir. Örgütlü bir 
muhalefetin ve güçlü bir sivil toplumun katılımıyla gerçekleştirile-
cek bir dönüşüm hiç şüphesiz geleceğe ilişkin karamsarlığa kapıl-
mamak için son derece önemlidir.
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ÜRETİM TOPLUMUNDAN TÜKETİM 
TOPLUMUNA GEÇİŞ vE DEĞER DÖNÜŞÜMÜ

Ar. Gör. Suat Alan*1

Özet

Geç modern/post-modern topluma geçiş ile birlikte toplumun temel 
dinamiklerinde önemli değişmeler baş göstermeye başlamıştır. Ka-
pitalizmin ilk ortaya çıktığı dönemlerde üretim kavramı ön planda 
iken, geç modern/post-modern döneme geçiş ile birlikte üretim kav-
ramı yerini tüketim kavramına bırakmıştır. Üretim toplumundan 
tüketim toplumuna geçiş ile birlikte bu yeni toplumda, yeni kavram-
lar da ortaya çıkmıştır. Tüketim toplumunun varlığını sürdürebil-
mesi için kitleleri üretilen ürünleri tüketmeye teşvik etmesi gerekir. 
Bunun için özellikle tüketim toplumunun baş aktörü sayılabilecek 
alışveriş merkezleri ile birlikte, kitle iletişim araçları, reklam, marka, 
moda, kredi kartı gibi yeni argümanlar ortaya çıkmıştır. Bu argü-
manlar aracılığıyla topluma üretilen ürünün tüketilmesi telkin edil-
mektedir. Tüketim toplumunda temel amaç tüketmek olduğu için 
salt maddi nesnelerin tüketimi değil, bir takım değerlerin de tüke-
time sunulduğu görülmektedir. Bu minvalde, tüketim toplumunda 
bedenin tüketilmesi, zamanın tüketilmesi ve mekânın tüketilmesi ön 
plana çıkmaktadır. Özellikle Jean Baudrillard’ın Tüketim Toplumu 
adlı çalışmasında bedenin tüketimine vurgu yapması, John Urry’nin 
Mekânları Tüketmek adlı eserinde mekânın değişen anlamına değin-
mesi ve David Harvey’in zaman-mekân sıkıştırılmasından bahsetmesi, 
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tüketim toplumunda yaşanan değer dönüşümünün hangi boyutlarda 
olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, üretim toplu-
mundan tüketim toplumuna geçiş sürecinde yaşanan değer dönüşü-
münü, tüketim toplumunun temel parametrelerini dikkate alarak ve 
belli ideal tiplerden hareketle ortaya koymaktır. Bu bağlamda, üre-
tim toplumundan tüketim toplumuna geçiş, tüketim toplumunun 
temel parametreleri ve tüketim toplumunda tüketilen değerler baş-
lıkları altında yaşanan toplumsal değişim ve beraberinde gelen de-
ğer dönüşümüne vurgu yapılmaktadır.

Anahtar Kavramlar: Üretim toplumu, tüketim toplumu, be-
den, zaman, mekân

Giriş

Post-modern diye adlandırılan günümüz toplumu tüketim ekse-
ninde şekillenmiştir. Kapitalizmin ortaya çıktığı ilk dönemlerde üre-
tim eksenli bir toplum olduğu için özellikle akademik çalışmaların 
üretim üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Post-modernizm ile bir-
likte yeni bir toplum tipi ortaya çıkmış ve bu yeni toplumun temel 
dinamikleri de değişmiştir. Özellikle üretim kavramı bu yeni top-
lumda yerini tüketim kavramına bırakmış, akademik çalışmalar da 
bu minvalde şekil almaya başlamıştır. Fransız düşünür Jean Baud-
rillard’ın üretimin aynası olarak gösterdiği tüketim, yeni bir döne-
min şekil almasında önemli bir etken olmuştur. Üretim toplumun-
dan tüketim toplumuna geçiş ile birlikte yeni kavramlar ve buna 
bağlı olarak yeni yaşam tarzları da ortaya çıkmıştır. Tüketim top-
lumunda en önemli husus, kitlelere üretilen ürünü tükettirmektir. 
Bunun için de çeşitli yollara başvurulmaktadır. Bir dönemler fabri-
kalarda sömürülen işçiler yerini alışveriş merkezlerinde sömürülen 
tüketicilere bırakmıştır. Tüketim toplumunda alışveriş merkezleri, 
kitle iletişim araçları, reklam, marka, moda, kredi kartı gibi araçlar 
vasıtası ile insanlar tüketime teşvik edilmekte ve sömürülmektedir. 
Tüketim toplumunda temel etken insanları üretilen nesneleri tüket-
tirmeye teşvik etmektir. Tek amaç tüketim olduğu için maddi nes-
nelerin tüketiminin bir sınırı olduğu düşüncesinden dolayı bir ta-
kım değerlerin de tüketime sokulup kapitalist sistemin metası haline 
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geldiği görülmektedir. Tüketim toplumunda özellikle kitle iletişim 
araçları ile insanların tüketimine sunulan beden, özellikle kadın be-
deninin, tüketimi dikkat çekmektedir. Zaman kavramında meydana 
gelen değişim ile birlikte zamanın tüketilmesi de tüketim toplumu 
ile birlikte ortaya çıkan diğer bir husustur. Alışveriş merkezlerinin 
çekiciliği ve tatiller zamanın tüketimi ile birlikte mekânın tüketi-
mine de olanak sağlamıştır. 

Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçiş ve değer dönü-
şümü irdelenirken belli ideal tipler üzerinden yaşanan dönüşümü 
okumak mümkündür. Üretim toplumunda mekânın ideal tipi sanayi 
iken, tüketim toplumunda mekânın ideal tipi alış-veriş merkezleri 
ve tatil yerleri olmuştur. Aynı şekilde üretim toplumunun ideal tip 
bireyi sanayi işçisi iken, tüketim toplumunun ideal tip bireyi turist 
ve alış veriş merkezlerindeki tüketiciler olarak dikkat çekmektedir. 
Yine iki toplumdaki ideal tipleri kadın bedeni üzerinden okumak 
mümkündür. Üretim toplumunun ideal tip kadın bedeni “fiziksel 
olarak güçlü kadın” olarak belirirken, tüketim toplumunda “zayıf 
ve ince kadın” şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, tüketim toplumunda artan bir bi-
çimde görülen tüketimin boyutunu ortaya koymak, bunun yanında 
kitleleri tüketime teşvik etmek için başvurulan yollar ile birlikte ne 
tür değerlerin tahrif edildiğini, ideal tipleri de göz önünde bulun-
durarak, ortaya koymaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde üretim toplumundan tüketim toplumuna geçişte yaşanan 
önemli değişimlere vurgu yapılmaktadır. İkinci bölümde, tüketim 
toplumunun temel parametreleri olarak görülen; alışveriş merkez-
leri, kitle iletişim araçları, reklam, marka, moda, kredi kartları gibi 
kavramlara değinilmekte, bunların tüketimi teşvik edici rolleri tespit 
edilmeye çalışılmakta ve bu yapılırken ne tür değerleri tahrif ettik-
leri irdelenmektedir. Üçüncü bölümde ise tüketim toplumu ve değer 
ilişkisine değinilerek, tüketim toplumunun ne tür değerler üzerinde 
etki yarattığı irdelenmeye çalışılmaktadır. Bu eksende, bedenin tü-
ketilmesi, zamanın tüketilmesi, mekânın tüketilmesi gibi başlıklar 
altında değerlerin tüketimine vurgu yapılmaktadır.
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1. Üretim Toplumundan Tüketim Toplumuna Geçiş

Tarih, sürekli bir devinim içinde ilerlemektedir. Pek çok sosyal bi-
limci tarihin gelişim aşamasını evrimsel bir anlayış ile ele almış ve 
insanlık tarihinin sürekli ilerlediğini savunmuştur. Yaşadığımız dö-
neme yaklaşırken modern ve nihayetinde post-modern dönem nite-
lemesine maruz kalan tarih çizgisinde dikkat çeken husus, insan ey-
lemlerinin zamana göre aldığı dönüşümdür. Bu dönüşümde dikkat 
çeken en önemli ayrıntı, üretim ve tüketim kavramları arasındaki rol 
değişimidir. Zorlu’nun (2006a: 20) da belirttiği üzere, üretim toplu-
munda insanlar üretmek için uğraşırlardı, temel amaç üretmekti. Bu 
dönemki düşünürler insan emeğini ön plana çıkarmaktaydı. Locke, 
Smith ve Marx gibi düşünürler emeği bütün insan etkinlikleri ara-
sında en itibarlı konuma yerleştirmişlerdi. Locke, bütün mülkiyetin 
kaynağının emek olduğunu ileri sürerken; Smith bütün zenginliğin 
kaynağının emek olduğunu ileri sürmüştü. Bunlardan farklı olarak 
Marx, emeği bütün üretkenliğin kaynağı olarak görmüş ve toplum 
sistemini emek üzerine inşa etmişti. Emeğin bu denli önemli gö-
rüldüğü bu dönemde özellikle sanayide kullanılan emek göz bebeği 
olarak görülmekteydi. 

Üretim toplumunda temel etken olarak sanayi işçisi alınmış, iş-
çinin emeği dışındaki emeğe değer verilmemiştir. İnsan emeği fab-
rikalarda bir anlam kazanmaktaydı. Üretim toplumundan tüketim 
toplumuna geçerken öne çıkan araçlar ve mekânlarda ise değişim 
gözlemlenmektedir. Aydemir, bu mekânsal değişim ve dönüşümü 
şu şekilde izah etmektedir: “Üretimin gerçekleştiği fabrikalara karşı 
tüketimin gerçekleştiği mekânlar olarak alışveriş merkezleri tasar-
lanmıştır. Üretim toplumunda fabrikanın anlamının yerini tüke-
tim toplumunda alışveriş merkezleri almıştır” (2007: 286). Mekân 
eksenli bu değişim, aynı zamanda mekânın ideal tipinin sanayiden 
alış-veriş merkezlerine kaydığını göstermektedir.

Bu değişim ile birlikte, akışkan bir yapıya sahip olan kapitaliz-
min etkinlik alanının yoğunluğu, üretimden, üretim araçlarından 
ve fabrikadan; tüketime, tüketim araçlarına ve alışveriş merkezle-
rine doğru kaymıştır (Zorlu, 2006a: 29-30). George Ritzer’ın (2011a: 
211) ifadesi ile “alışveriş merkezleri çağın tanımlayıcı yapısı olarak 
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fabrikanın yerini almıştır.” Üretim toplumunda, Marx’ın ifade ettiği 
şekliyle işçiler fabrikalarda sömürülmekteydi. Bunun yanı sıra, tü-
ketim toplumunda fabrikaların yerini alan alış veriş merkezlerinde 
sömürülen kitleler ise tüketicilerdir. Mekânın ideal tipinin değişim 
göstermesi, mekânda bulunan ideal tip bireyin de değişmesine se-
bep olmuştur. Yukarıda da ifade edildiği üzere, üretim toplumunun 
ideal tipleri sanayi ve sanayi işçisi yerini tüketim toplumunun ideal 
tipleri alış-veriş merkezleri ve tüketicilere bırakmıştır.

Ali Şeriati (1998: 44), dünyanın modern tüketim ve hammadde 
üretim bloğu ile modern üretim ve ihraç bloğu biçiminde iki bloğa 
ayrılmış olması, dünyayı üretim ve tüketim olmak üzere iki kutba 
ayırmıştır demektedir. Her ne kadar dünya üretim ve tüketim olmak 
üzere iki ayrı kutup gibi görülse de üretim ve tüketim birbirinin de-
vamlılığını sağlamakla mükelleftir. “Üretim ve tüketim birbirlerinin 
aracısıdır, biri olmadan diğeri olmaz. Çünkü üretim olmadan tüke-
tim, üretilenin tüketilmediği durumda da yeniden üretimin olması 
söz konusu değildir” (Zorlu, 2006a: 64). Üretim ve tüketimin bir-
birinden ayrı gibi görülmesini sağlayan en önemli şeylerden birisi 
“ekonomi kurumlarının gelişmesiyle birlikte gündelik hayat alanının 
mübadele, iş, işletme, çalışma, üretim ile dostluk, aşk, ev, boş zaman 
ve tüketim olarak ikiye bölünmüş olmasıdır (Zorlu, 2006a: 2). Mo-
dern toplumun en vahşi sistemi olan kapitalizm de üretimi esas ala-
rak yola çıkmış; fakat üretimin, tüketimi körüklemeden devam ede-
meyeceğini anlayınca, tüketimi esas alan bir sistem haline gelmiştir.

 Modernleşme ile birlikte pek çok kavramda olduğu gibi tüke-
tim kavramının içeriğinde de değişmeler olmuş, kavram önceki kul-
lanımlarından farklı bir anlam kazanmıştır. Yeni kazandığı anlam-
larla birlikte tüketim, yaşadığımız dönemi tanımlamada önemli bir 
fonksiyon icra etmiştir (Aydemir, 2007: 272). Genel anlamda bir in-
sanın yemesi, içmesi, giymesi olarak bilinen tüketim kavramı, Ray-
mond Williams’a göre, tahrip etmek, harcamak, israf etmek ve bi-
tirmek anlamına gelirken; aynı kavramı Jean Baudrillard ise daha 
farklı bir tanımlamaya giderek tüketim olgusunun geçirmiş olduğu 
ve şu anda yapılandığı temel niteliklerden hareketle, tüketimi, basit 
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maddi nesnelerin değil, gösterge ve sembollerin tüketilmesi olarak 
tanımlamaktadır (akt. Orçan, 2004: 12).

Tüketimin alabildiğince arttığı, insanların yaşamak için yemek 
yerine yemek için yaşadığı bir dönemde tüketimin artışıyla birlikte 
tüketim toplumu kendiliğinden inkişaf etmiştir. Ali Bulaç (1995: 
87), bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Geçmiş zamanlarda 
insanlar yaşamak için yerlerken, şimdi yemek için yaşamaya başla-
dılar. Böylelikle kapitalizmin yeniden örgütlendiği dünyada yiyici ve 
tüketici yeni bir insan tipi ortaya çıktı.”

Tüketim toplumunun ideal tipi olan bu insan tipiyle beraber 
yeni bir toplum tipi de kendiliğinden inkişaf etmiş oldu ve bu top-
lum tipine de tüketim toplumu adı verildi. 

Tüketim toplumu kavramını Williams, “nesnelerin hızla kullanı-
lıp atılması ve müsrifçe elden çıkartılması (akt. Zorlu, 2006a: 263) 
şeklinde tanımlamaktadır. Tüketim Toplumu (2010: 30) adlı ese-
rinde tüketim toplumu için; “tüketim toplumu sadece bireysel har-
camaların hızlı artışıyla nitelendirilemez, bunun yanı sıra yurttaş-
lar yararına üçüncü kişiler (özellikle yönetim) tarafından üstlenilen 
ve bazıları kaynakların dağılımının eşitsizliğini azaltmayı amaçla-
yan harcamaların artışı da vardır” ifadelerini kullanan Fransız dü-
şünür Jean Baudrillard, üçüncü kişilerin üstlendiği harcamaları da 
beslenme, giyim, konut harcamaları, ulaşım, iletişim, eğitim, kül-
tür, spor ve sağlık olarak belirlemiştir. Baudrillard’ın bu açıklamala-
rından da anlaşılacağı üzere tüketim toplumunda hayatın her alanı 
tüketim nesneleri ile donatılmıştır.

Tüketim toplumu var olmak için nesnelere ihtiyaç duyar, 
daha doğrusu onları yok etmeye ihtiyaç duyar. Nesnelerin 
“kullanım”ı sadece nesnelerin yavaş yavaş kaybolmasına gö-
türür. Nesnelerin şiddetle yitirilmesinde yaratılan değer çok 
daha yoğundur. Bu yüzden yok etme, üretime temel alter-
natif olarak kalır: Tüketim sadece üretimle yok etme ara-
sındaki aracı bir terimdir. Tüketimde, kendisini yok etmede 
aşmaya, dönüştürmeye yönelik derin bir eğilim vardır. İşte 
burası tüketimin anlamını kazandığı yerdir. Mevcut gün-
deliklikte tüketim çoğu zaman yönlendirilen tüketimcilik 
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olarak üretkenlik üzerine bağımlı olmaya devam eder. Bun-
dan dolayı nesneler çoğu zaman gıyaben üretimcilik düze-
ninde yer alırlar ve bu nedenle bollukları bile çelişkili ola-
rak kıtlığı simgeler (Baudrillard, 2010: 46-47).

Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçişi Zygmunt Ba-
uman’ın şu sözleri de tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir: 
“Nasıl atalarımızın toplumu, kuruluş aşamasındaki modern top-
lum, bir ‘üreticiler toplumu’ idiyse, aynı derin ve temel anlamda bi-
zim toplumumuz da bir ‘tüketim toplumu’dur” (2014: 92). Üretim 
toplumundan tüketim toplumuna geçerken insan davranışı ve ya-
pısında da değişim ve dönüşümler gözlemlenmektedir. Üretim top-
lumunda birey fiziksel olarak daha aktif iken; tüketim toplumunda 
birey fiziksel olarak daha pasif, buna karşın zihinsel olarak daha ak-
tif ve meşguldür.

2. Tüketim Toplumunun Temel Parametreleri

Tüketim toplumunda bireyleri ve kitleleri tüketime teşvik etmek için 
bir takım araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlar alış-veriş mer-
kezleri, kitle iletişim araçları, reklam, moda, marka ve kredi kartları 
şeklinde sıralanabilir. Bu kavramların tüketim toplumundaki fonk-
siyonlarını incelemek çalışmayı anlamlı kılacaktır.

2. 1. Alış-Veriş Merkezleri  

Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçerken mekânın ideal 
tipinde bir değişim ortaya çıkmıştır. Üretim toplumunda mekânın 
ideal tipi olan sanayi, tüketim toplumunda yerini alışveriş merkez-
lerine bırakmıştır. Alışveriş merkezleri; tüketicilerin sömürüldüğü 
yerlerdir. Ritzer (2011a: 14), alışveriş merkezleri için tüketim kated-
ralleri ifadesini kullanır ve daha ileri giderek alışveriş merkezleri tü-
ketim dinimizi uygulamak amacıyla “hacca gittiğimiz” yerler haline 
gelmiştir saptamasında bulunur.

Alışveriş merkezlerinin yaygınlık kazanmasıyla birlikte dükkân 
ve bakkalların tükendiği görülmektedir. Bu mekânsal değişimle bir-
likte meydana gelen davranış değişikliğini Orçan (2004: 208) şu 
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şekilde ifade etmektedir: “Mekânların hızlı bir şekilde değişmesi 
davranışların da değişmesini beraberinde getirmiştir… Kırsal ve ta-
rımsal kültüre uygun olan dükkân ve bakkal gibi mekânlar, şehir-
leşmeye, refah düzeyine ve etkileşime bağlı olarak değişmeye baş-
lamış ve tüketim mekânları modernleştiği gibi tüketim ilişkileri de 
değişmiştir.” İnsanların alışveriş merkezlerini tercih etmelerinin bir-
çok nedeni vardır. “Kişiler alışveriş merkezlerine hem ürün ve hizmet 
satın almak hem de bir takım sosyal ve kültürel nedenlerden dolayı 
gitmektedirler. Alışveriş merkezleri ürünler hakkında bilgilenmek, 
buluşmak, boş zamanları geçirmek, kalabalıkları seyretmek ve bu 
alanlarda bulunmaktan hoşlanmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır” 
(Zorlu, 2006b: 176). Görüldüğü gibi alışveriş merkezleri sadece ürün 
satın almak için değil, pek çok nedenden dolayı tercih edilmektedir. 

Alışveriş merkezlerinin açılmasıyla beraber tüketiciler, çok farklı 
ürünleri aynı mekânda bulma olanağına kavuşmuştur. Buralar, sa-
dece ihtiyaçların giderilmesi amacıyla gidilen yerler olmaktan çıka-
rak bireylerin kendilerini anlamlı buldukları, kimliklerini yeniden 
ürettikleri ve adeta soluk alıp verdikleri yerler haline gelmeye başla-
mıştır. Bununla birlikte alışveriş, gereksinimleri karşılayan bir olgu 
olmaktan çıkmış, daha farklı amaçları ve hedefleri taşıyan bir ey-
lemsel pratik haline dönüşmüştür (Duman, 2014: 94).

Hipermarketlerden ve alışveriş merkezlerinden alışveriş yapma 
sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda estetik, hedonist, 
aidiyet ve iletişim gibi öğeleri içeren çok boyutlu sosyal bir aktivite-
dir (Zorlu, 2006a: 261). Alışveriş merkezlerinde bulunmak bir sos-
yal statü göstergesi halini almıştır. Alışveriş merkezlerine gelen in-
sanları tüketime teşvik etmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 
“Müşterilerin günlük olarak aldıkları ürünlerin süper marketin giri-
şine değil, en uzak köşelere yerleştirilmesi içeride daha fazla kalma-
larını ve daha fazla reyonun önünden geçmelerini sağlayarak onla-
rın satın alma davranışını etkilerler. Aynı şekilde süper marketten 
alış veriş yapmadan çıkılan kapıların sayılarını azaltarak satın alma 
etkilenmek istenmiştir” (Zorlu, 2006b: 253). 

Alışveriş merkezlerinin temel amacı satın almayı artırmak değil-
dir. Bu mekânlarda her ne kadar satın alma teşvik edilse de netice 
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itibari ile satın alma isteğe bağlıdır. Bu mekânlar aracılığıyla alış-
veriş sadece satın alma olmaktan çıkmış; eğlence, estetik, imaj ve 
aidiyet gibi unsurlar satın almanın önüne geçmiştir. Alışveriş mer-
kezleri aracılığıyla daha az ürün satın alınırken hizmet ve eğlence 
tüketimi daha da artmıştır. Bu yönüyle alışveriş merkezleri boş za-
man geçirme ve eğlence alanları olarak da işlev kazanmış ve tüke-
time yeni alanlar kazandırmıştır (Zorlu, 2008: 58-71).

Alışveriş merkezleri çocuklar ve gençleri kendisine çekecek albe-
nilere göre tasarlanır. Çocuk ve gençlere verdiği önem, kitle iletişim 
araçlarının bu kitleler üzerinde kurduğu etkiden ileri gelir. Alışveriş 
merkezleri çocuklar açısından ebeveynlere güven verirler. Bu mekân-
lar sokaklardan daha güvenlidir. Denetim konusunda da gerek gü-
venlik görevlileri gerek kameralardan dolayı oldukça işlevseldir. Alış-
verişin bu işlevlerinden dolayı hafta içi çalışan kitleler hafta sonlarını 
genelde bu mekânlarda geçirirler. Alışveriş merkezlerinin yirmi dört 
saat boyunca aydınlık olması zaman mefhumunu da ortadan kal-
dırmakta, böylelikle zaman ve mekânların bir arada tüketilmesine 
olanak sağlanmaktadır (Ritzer, 2011b: 173). Alışveriş merkezlerinin 
içinde özellikle çocukların oyun oynamasına ayrılan alanların ya-
nında çocuk oyuncaklarının satıldığı mekânların bulunması alışveriş 
merkezlerinde sıkça rastlanılan bir durumdur ve bu durum, ürün-
lerin satışının arttırılması uğruna kullanılan yöntemlerin boyutunu 
gösterme adına oldukça dikkat çekicidir.

2. 2. Kitle İletişim Araçları

Kitle iletişim araçları üretilen mesajı, ürünleri ve kültürü kitleselleş-
tiren, topluma ileten ve dağıtan mekanizma işlevi görürler. Birey-
ler ve nesneler arasında arabuluculuk fonksiyonu üstlenen kitle ile-
tişim araçları nesnelerin tüketilmesini sağlayan önemli bir etkendir. 
Bir nesnenin tüketicilere sunumunda kitle iletişim araçları (gazete, 
dergi, radyo, televizyon, internet gibi) önemli bir işlev üstlenirler 
(Zorlu, 2006b: 194-195). Yanıklar’ın (2006: 73) ifadesiyle özellikle 
televizyon yayınlarının başlaması ve televizyonun yaygınlaştırılma-
sıyla beraber, Türkiye’de insanlar her zamankinden daha çok Batı 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM3 7 6

tarzı yaşam biçimlerinin etkisine ve tüketim kültürünün sıcak pro-
pagandasına açık hale gelmiştir. 

Televizyonda yapılan bir yayın herhangi bir ürünün satışına doğ-
rudan etki yapmakta, insanları o ürünü tüketmeye teşvik etmekte-
dir. Zira televizyon hemen hemen her evde bulunmakta ve insanları 
direkt olarak etkileyebilmektedir. Şeriati (1998: 53), “Zevklerin de-
ğişmesinin en büyük faktörü propagandadır” demektedir. Bu propa-
ganda da kitle iletişim araçları ve reklam aracılığıyla yapılmaktadır.

Kitle iletişim araçları; sanatı, dini, felsefeyi, siyaseti ticaretle 
uyumlu hale getirmiştir. Bu koşullarda müzik bile ticari bir müzik-
tir (Zorlu, 2006a: 193). Söz gelimi bir siyasetçinin giydiği takım el-
bisenin markasını kitle iletişim araçları vasıtasıyla halka sunmaları 
bu durumu izaha kâfidir. Kitle iletişim araçları içinde televizyona 
belki de özellikle temas edilmesi gerekmektedir. Zira televizyon, ga-
zete ve dergi gibi yayınlardan farklı olarak sesli yayın yapmakta, rad-
yodan farklı olarak görüntü sunmaktadır. Okuma yazma bilmeyen-
lerin de kolay bir şekilde etkisi altında kaldıkları televizyon Bulaç’ın 
(1995: 60-61) ifadesiyle; modern toplumda insanları sürü halinde ya-
şatmaya, bir arada uyuma sokmaya, onu sistem içinde tutmaya çalı-
şıyor. Muhatapları tek tek insanlar veya küçüklü büyüklü zümreler, 
toplumsal katmanlar değil, ulusal sınırlar içinde yer alan bir ülke 
halkı; milyonlarca insan, hatta dünya. İnsan-insana ilişkilerin duy-
gusal temelini yıkan televizyon, ilk etapta kitlelerin zihnini uyuştu-
rur, onlara tek bir merkezden ortak bir gündem sunar, sonra bütün 
bireysel, şahsi, bölgesel, zümresel farklılıkları yok ederek toplumu 
bir bütün içinde standartlaştırır. Bu olgu, siyasal iktidarların ve Pa-
zar için üretim yapan sermayenin işini kolaylaştıran önemli bir hiz-
mettir! 

2. 3. Reklam

Reklam, kitle iletişim araçları aracılığıyla insanların bilincine hitap 
edecek şekilde nesneler hakkında bildirimlerde bulunur. “Reklam-
lar bir ürüne özel anlamlar yükleyerek mallardan markalar yarat-
maya çalışır. Reklamcılık, hoş gelen imgeler yaratmak için hem gö-
rüntü hem de güzel söz araçlarını kullanarak büyüsünü gerçekleştirir” 
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(Rutherford, 2000: 16). Bir nesneye yüklediği anlamlar ile onun tü-
ketimini artırmayı amaçlayan reklam, bir nevi kitleleri kandırarak, 
herhangi bir nesneyi bünyesinde barındırmadığı özelliklerini barın-
dırıyormuş gibi göstermekte ve o şekilde o nesneyi tükettirmektedir. 

Reklam, kişilerin satın alma eylemlerini önemli ölçüde etkilemek-
tedir. Tüketici, reklam sayesinde bir ürünü nerde, nasıl, ne kadara 
alabileceğini öğrenebilmektedir. Yine bir ürünün kişi için ne kadar 
önemli ve gerekli olduğu bilgisini de reklamlardan öğrenmektedir. 
Ancak bu bilgilerin doğruluğu tartışmalıdır. Reklamlarda özellikle 
kadınların cinsel obje olarak kullanılmaları tüketimi artıran diğer 
bir etkendir. Otomobil lastiği reklamında kadın bedeninin sergi-
lenmesi, tıraş kolonyasında ve bıçağında kadın bedeninin sergilen-
mesi, kadının reklamın metası haline geldiğini gösteren örnekler-
dendir (Duman, 2014: 101). 

Reklamın öncelikli amaçlarından birisi, müşterinin ilgisini ve 
dikkatini çekerek onda satın alma arzusunu uyandırmak ve onu 
tüketim ağına düşürmektir. Bir ürünün satışı için reklamının ya-
pılması neredeyse zorunluluk halini almıştır. Tüketim toplumunda 
kapitalizmin hayatın her karesinde yer edinmesi beraberinde rekla-
mın vazgeçilmezliğini de getirmiştir. Evde, bahçede, okulda, işye-
rinde, sokakta, caddede, binaların duvarlarında, otobüslerin, tram-
vayların, taksilerin, vitrinlerin, billboardların her alanında reklam 
panoları görmek mümkündür (Duman, 2014: 102).

Reklamın bir diğer amacı, hiç yoktan ihtiyaçlar ortaya çıkararak 
bireyleri tüketime yöneltmesidir. Bu anlamda reklam, ihtiyaç olma-
yan ürün ve hizmetleri zorunlu ihtiyaçlarmış gibi sunmakta ve tü-
keticide sahte ihtiyaçlar uyandırarak tüketimin hacmini arttırmak-
tadır (Orçan, 2004: 289). Reklamlar tüketimi tetikleyen önemli 
birer araçtırlar. Bu marifetlerini kitle iletişim araçları aracılığıyla 
sağlamaktadırlar. Corrigan, genel olarak reklamın etkisini şu şe-
kilde özetlemektedir:

ü Tüketicileri ürünlerin makul olduğuna ikna etmek, reklam-
lar aracılığıyla, “yetersiz” tüketicilerin derdine devalar yara-
tılır.
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ü Bireyler üzerinde değil, bir sosyal oluş halindeki tüketicilere 
odaklanır.

ü Sınıf toplumunu kitle toplumuna dönüştürür.

ü Kişiliği, nesneleşmiş kişiliğe dönüştürür.

ü Kişilerin seçim yapmaları için ürünler sunar (akt. Zorlu, 
2006b: 200).

2. 4. Moda

Moda, taklide dayanan, geçici yenilikler yaratan bir sanat ve “anlık 
yaşamayı” ifade eden bir kavramdır. Modanın ruhunu yenilik, fark-
lılık ve taklit yansıtır (Duman, 2014: 107). İnsan, yapısı gereği sü-
rekli yenilik ve değişiklik peşinde olmuştur. Dolayısıyla bugün onu 
tatmin eden, yarın bu işlevini yerine getirmeyebilir.

Üretim, ulaşım ve haberleşmeye paralel olarak 17. yüzyılda gazete 
ve reklamın doğuşu ve 19. yüzyıla gelindiğinde modern reklamcılı-
ğın başlamasıyla modern tüketimin yeni imkânlara kavuşması (Or-
çan, 2004: 10) ile birlikte üretilen ürünlerin sadece belli bir kesime 
değil, geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasına imkân tanınmış olundu. 
Moda genelde büyük şehirlerde yayılıyorken, reklamcılığın gelişme-
siyle birlikte “büyük şehirlerde yaşamayanların da en son modalar-
dan haberdar olmaları mümkün olmuştur” (Yanıklar, 2006: 40). 
Moda bir malın tüketilmesinde önemli fonksiyonlar üstlenmiştir.

Moda, zevklerdeki değişime bağlı olarak stilde ortaya çıkan de-
ğişimi ifade eder (Orçan, 2004: 268). Bu yönüyle “moda; kıyafetten 
mobilyaya, kozmetikten aksesuara, dekorasyondan bakım ürünlerine 
kadar hayatın her alanına sirayet etmiş, kitleleri peşinden sürükle-
yerek yenilik adıyla beğeni ve tarz üreten çok önemli bir olgu ha-
line gelmiştir” (Duman, 2014: 107). Bu bağlamda, kılık kıyafetten 
müziğe, ev döşemesinden otomobile, değer yargılarından sanat eser-
lerine kadar maddi ya da manevi değişim değerine sahip her ürün, 
başka insanlarla paylaşılabilen her mal, hizmet, duygu, düşünce mo-
dalaşabilir veya moda dışı kalabilir.
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Tüketim toplumunda telkin ve propaganda önemli birer argü-
mandır. Modada telkinin önemi çok güçlü olarak hissedilir. Birey, 
bir taraftan kitleden ayrı düşmemek için onun giydiğini benimserken; 
kendi yakın çevresinden de ayrı kalmamak için en yakın çevresin-
den başlayarak aldığını alması, giydiğini giymesi yolunda telkinlerde 
bulunur. Telkin en fazla kadın ve çocuklar arasında görülmektedir. 
Çocuklar hemcinslerine “senin yok ya” diye telkinde bulunurlarken, 
kadınlar “çok kullanışlı, çok güzel, almalısın” sözleriyle hemcinsle-
rine telkinlerde bulunurlar (Barbarosoğlu, 2009: 62).

Geleneksel toplumlarda tüketim, normalliği ve ayniliği önceler-
ken, modern toplumlarda sıra dışılık ve farklılığı önceler. Bu farklı-
lığa olanak sağlayan kent kültürü ve modadır (Orçan, 2004: 268). 
Geçici yenilik olan moda, tüketimi sürekli yenileyen bir hüviyete bü-
rünmüştür. Her sezon değişen moda trendleri bireylerin yeni ürün-
ler (moda olan ürünler) almasını sağlamaktadır. Tüketim döngüsü 
bu şekilde moda aracılığı ile varlığını sürdürmektedir.

2. 5. Marka

Marka bir ürünün kimliğidir. Üretici, ürün arzını gerçekleştirir-
ken tüketicinin tarzı ve beğenisini dikkate almak zorundadır. Bu-
nun için de öncelikle hem ürün farklılaşmasına gidilmekte hem de 
benzer ürünlere farklı marka isimleri ve etiketleri yapıştırılmaktadır. 
Marka pazarlamacılığı kitlesel tüketimin gerçekleştirmesi için mal-
lar, farklı isimler ve semboller altında üretilmekte ve piyasaya sunul-
maktadır (Duman, 2014: 104).

Gösterişçi tüketimin yaygınlık kazandığı alanlarda marka kav-
ramı da önem kazanmaktadır. Marka bir nesnenin simgesel olarak 
sunulmasını sağlar. “Önceden kişiler markalar yaratırken günümüzde 
markalar kişiler ve kültürleri biçimlendirmektedir” (Orçan, 2004: 
290). Bu duruma bağlı olarak, marka toplumdaki itibarın sağlan-
masında da önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.

İnsanların nesnel yoksulluk durumlarında bile malları satın alır-
ken onların yalnızca kullanım değerlerini değil, kendileri için ne an-
lama geldiğini ve hangi mesajları taşıdıklarını göz önüne alırlar. Marka 
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ya da son moda elbiseleri giymenin getireceği düşünülen toplumsal 
prestij, bazı durumlarda sahip olunan kıt kaynakların sağlık gibi daha 
önemli alanlardaki akılcı kullanımına tercih edilebilir (Yanıklar, 2006: 
129). Yani bireyin alacağı bir takım elbisenin simgesel değerine ver-
diği önemi, daha hayati öneme haiz sağlık ihtiyaçlarına vermemesi bu 
duruma verilebilecek en açık örnektir. Toplumdaki statüsünü arttıran 
ne olursa olsun onu tüketmek bireye haz vermektedir. Fiyatı önemli 
değildir, önemli olan onun markasıdır. Günümüzde giyinmek; arzu, 
yaşam tarzı ve istek gibi kavramlar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Bireyler aynı işlevi gören iki otomobilden daha pahalısına sahip 
olmakla ek bir değer de satın almış olduklarını düşünürler. Bu ek de-
ğer bir güç gösterisi olarak düşünülür. Bu açıdan bakılınca bir ürün, 
hem doğal işlevini yerine getirmek, hem de gösterişçi tüketim ama-
cıyla tüketilebilmektedir. Bu durum gösteriyor ki tüketim nesneleri 
sadece işlevini yerine getirince değil, pahalı ve sergilenebilir olunca 
övünmeye değer olurlar (Zorlu, 2006a: 163-164). Günümüzde fi-
yat da artık eski işlevini yitirmiştir. Marka olan bir ürünün fasonu 
daha uygun bir fiyata bulunup alınabilmektedir. Burada önem ka-
zanan ürünün gösterge değeridir. Değişim değeri (fiyatı) gösterge 
değerinin (markası) gölgesinde kalmıştır.

Baudrillard (2004: 59), “zengin adam tüketim biçimiyle, tarzıyla 
farklılaşır, ayırt edilir. O gösterişten ağırbaşlılığa geçerek, nicelik-
sel gösterişten farklılığa, paradan kültüre geçerek ayrıcalığını mut-
lak olarak korur” demektedir. Baudrillard’ın ifade ettiği bu durum 
gösterge değeri (marka) olan özellikle giyim ürünlerinde etkili değil-
dir, zira orta halli bireyler de aynı gösterge değerine sahip bir ürünü 
daha düşük fiyata alabilmektedir. Markanın tüketim toplumunda 
üstlendiği fonksiyon, bireyleri tüketime sevk etmede üstlendiği fonk-
siyondan ileri gelir. Tüketim toplumunda, özellikle gösterişçi tüke-
timde, ön plana çıkan nesnenin simgesel değeridir ve bu çoğu za-
man markalar aracılığıyla kendisini ifade etme şansı bulmaktadır.

2. 6. Kredi Kartları

Bakkaldan alınan bir ürünün veresiye yazdırılıp aybaşında ödemesi-
nin yapıldığı veya ödemesinin aksatılabildiği dönemden, kredi kartı 
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ile yapılan taksitli alışverişin yapıldığı ve ödemenin her türlü tahsil 
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Bu yönüyle kredi kartları pratik bir işleve de sahiptir. Kredi kart-
larının bu pratik işlevi insanlara daha fazla tüketim olanağı sağla-
makta ve bu durumda insanların gelecekteki gelirlerinin de belli öl-
çüde ipotek altına alınmasına sebep olmaktadır (Orçan, 2004: 250).

Tüketim toplumunda kredi kartı kullanımını cazip hale getiren 
pek çok neden sayılabilir. Her şeyden önce kredi kartları güvenli ve 
pratiktir. Tüketimi kolaylaştıran ve psikolojik doyumu sağlayan bir 
araçtır. Ağırlığı olmadığı için kolay taşınabilen, internetten alış ve-
riş yapmaya olanak sağlayan bir enstrümandır. Bu işlevlerinin yanı 
sıra insanları alışverişe sevk eden, harcadıkça puanlar kazandıran bir 
araçtır. Tüm işlevleri ile birlikte düşünüldüğünde günümüzde kredi 
kartı olmadan alışveriş yapmanın oldukça güçleştiği görülmektedir 
(Duman, 2014: 98).

Yanıklar (2006: 78), kredi kartının tüketim üzerindeki etkisi 
ve kredi kartı ile ilgili bankaların kullandığı yöntemleri şu şekilde 
açıklamaktadır: Kredi kartının kendisi bir araçtır ve yasal düzenle-
melerin yetersizliği, bankaların kişilerin gelirlerinin çok üzerinde li-
mitler vererek kişileri harcamaya teşvik etmeleri ve ödenmeyen borç-
lara karşılık yansıtılan tefeci tarzı yüksek faiz oranları nedeniyle 
yakın geçmişte gazetelerdeki haberlerde sıklıkla rastlandığı gibi, tü-
ketici açısından önemli sorunlara yol açtığı da gerçektir. Ancak ki-
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durumu “taksitin yükü altına giren insan geleceğine bağlanmıştır. 
Taksit ödeme dışında bir şey yapmaz. İnsan, gerçek hayatı bitmeden 
önce gerçek hayatını tamamlamıştır. Ben eğer on sekiz sene taksitle 
ev satın alırsam gelecek on sekiz sene artık benim malım değil evin 
malıdır. On sekiz yıl ömür vermişim ev satın almışım” şeklinde ör-
neklendirerek açıklamaktadır. Birey yapacağı tüketimde dengeyi sağ-
layamayıp taksitin yükü altına girdiğinde olumsuz neticeler doğa-
bilmektedir. Kredi kartı borcu yüzünden doğan intihar olaylarının 
sıkça yaşanması bu durumun bir göstergesidir.

İnternetin yaygınlık kazanmasıyla birlikte sanal alışveriş de yay-
gınlık kazanmıştır. Böyle bir alışverişte nakit para da işlevini yitir-
miştir. Sanal alışverişte nakit paraya gerek kalmadığı gibi alışveri-
şin belli bir zamanı da yoktur. Orçan (2004: 238), sanal tüketim 
veya siber alışveriş denilen bu tarz bir alışveriş için “sanal tüketim 
ya da siber alışveriş internet iletişimiyle yapılan tüketimdir. Söz yok 
hatta ses yok sadece görüntü ve yazı var, ürün reklamı, kredi kartı 
ve kodlamalar var. Kredi kartlarını kullanma sınırımız kredi kart-
ları ve bireysel irademiz kadardır. Sipariş vermede, taleplerin arzuya 
dönüşmesi yeterlidir. Her türlü alışveriş, hiç nakit para kullanmadan 
yapılabilmektedir. Ayrıca siparişin vakti de yoktur. İnternete bağlana-
rak günün herhangi bir dakikasında veya uykunuzun arasında kal-
kıp alışveriş yapabilirsiniz” ifadelerini kullanmaktadır.

3. Tüketim Toplumu ve Tüketilen Değerler

3. 1. Bedenin Tüketilmesi

Tüketilen şeyler arasında diğer nesnelerden daha güzel, daha kıy-
metli, daha eşsiz-tüm diğer nesneleri özetlemesine rağmen otomobil-
den bile daha fazla yan anlamlarla yüklü-bir nesne vardır: Bu nesne 
‘beden’dir (Baudrillard, 2010: 163). İnsanın en önemli, en vazgeçeme-
diği, en fazla değer verdiği varlığı hiç şüphesiz bedenidir. Ona aittir, 
onun mahremidir, ondan habersiz o mahreme kimse dokunamaz/dı.

Tüketim toplumunda beden, kapitalizm ve kapitalist aktör ve 
sektörler tarafından bir tüketim alanı olarak görülmektedir. Yerel 
ve uluslararası ilişkilerde; güzellikte, eğlencede, zevk tatmininde, 
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yemede, içmede, sağlıkta, askerî alanda vs. hep beden muhatap alın-
maktadır. Silah tüketiminden ilaç sanayine, sanayi kuruluşlarından 
kozmetik sanayine kadar her alanda bedenin tüketildiğini belirten 
Okumuş şu ifadelere yer vermektedir:

Günümüz modern toplumların kapitalist düzeni içinde be-
denler, tüketilmektedir. Tüketim uğruna, kapitalistlerin ka-
zanması uğruna bedenler ufalanmakta, biçilmekte, altüst 
edilmektedir. Silah tüketimine bakıyorsunuz, insanlar doğ-
rudan veya dolaylı yollarla öldürülmektedir. İlaç sanayine ba-
kıyorsunuz, kapitalizmin kazanması uğruna canlı bedenler 
üzerinde denemeler yapılmaktadır. Belli tıbbi malzemelerin 
tüketiminde yine bedenlerin kullanıldığını görmekteyiz. Ka-
pitalizmin devamında en önemli faktörler olan fabrikalarda, 
sanayi kuruluşlarında, çeşitli iş yerlerinde insanların beden-
leri çok ucuza tüketilmektedir. Cinselliğin çılgınca öne çıka-
rıldığı modern toplumlarda kadın ve erkeğin bedenleri üze-
rinden insan pazarlanmakta, büyük paralar kazanılmaktadır. 
Bedenlerin pazarlanması adına kozmetik sanayinin devasa 
boyutlarda malzeme üretmesi ve bedenler, farklılaştırılarak 
tüketilmektedir. İnsanlar çalışma zamanlarında ve boş za-
manlarında yemeye ve içmeye özendirilerek bedenleri tüke-
tilmektedir. Özellikle obezite sorunu, bugün bazı ülkelerde, 
hassaten Amerika’da en büyük sorunlardan biri haline gel-
miştir. Fakat bunu da sağlık sektörü tüketime, hizmete dö-
nüştürmüş bulunmaktadır (2009: 8).

Baudrillard (2010: 169), “Günümüzde her yerde bedenin ‘ye-
niden keşfi’ni ve tüketimini, güzellikle birlikte yöneten cinsellik-
tir” demektedir. Bedenin tüketilmesi denince akla gelen ilk şey hiç 
şüphesiz cinselliktir. Pek çok şeyde olduğu gibi cinselliğe bakışta da 
zamanla değişmeler olmuştur. Çalışır (2011: 12), “Modern zaman-
lardan önce cinsellik, kutsallıkla eşdeğerdi (tabu değil), ama şimdi 
fastfood kültürün bir parçasıdır” derken bu gerçeğe vurgu yapmak-
tadır. Cinsellik günümüzde artan bir biçimde tüketim kültürünün 
bir ürünü haline gelmiştir.

Bedenin tüketilmesine etki eden diğer bir faktör güzelliktir. 
Özellikle tüketim toplumunda güzellik kavramı incelikten bağımsız 
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düşünülemez. Başka çağlarda yağ ve şişmanlık güzelliğin ölçüsü sa-
yılabiliyordu. Tüketim toplumunda ise güzellik hem etin yadsınma-
sını hem de modanın yüceltilmesini ifade eden modellerin ve man-
kenlerin sıska ve etsiz olmalarını gerektirmektedir (Baudrillard, 2010: 
180). Bu durum, yaşanan toplumsal değişim ile birlikte ideal tip ka-
dın bedeninde yaşanan değişimi de göstermektedir. 

İnceliğin güzellik için ön şart kabul edilmesi ile birlikte sağlık 
sektöründe de yeni alanların açılmasına olanak sağlanmaktadır. Ba-
udrillard, sağlık sektöründe bedenin keşfedilmesi ile birlikte ortaya 
çıkan manzarayı şu şekilde izah etmektedir:

“Alt” sınıflardaki kompülsif ilaç talebi, hali vakti yerinde sı-
nıflardaki hekim talebi; hekim hali vakti yerinde olanlar için 
daha çok “bedenin psikanalisti” ya da alt sınıflar için mal 
ve maddi gösterge dağıtıcısı olsa da hekim ve ilacın her du-
rumda tedavi edici olmaktan çok kültürel bir niteliği vardır 
ve “potansiyel” mana olarak tüketilirler. Bu da bedenin hiz-
met etmesini isteyen geleneksel etiğin tersine, her bireyden 
kendi bedeninin hizmetine girmesini buyuran tümüyle mo-
dern bir etiğe göre olur (Baudrillard, 2010: 179).

Tüketim toplumunun temel argümanlarından biri olan ‘fast-
food’ kültürünün cinselliği de bünyesine katması ile birlikte “fast-
food seks” ilişkilerin arttığı görülmektedir. Cinselliğin bu şekilde 
hızlı tüketilmesi onun çok konuşulmasına, dizilerde, kitaplarda, in-
ternet sitelerinde yer almasına ve bu nedenle de çok satılmasına ne-
den olmaktadır. Bu noktadan sonra cinsellik artık soyun devamlılı-
ğını sağlayan bir durum olmaktan çok; satın alınan, ithal vücutlarda 
fantazyalaşmış bir hal almıştır (Çalışır, 2011: 13).

Bedenin moda ile yakından ilişkisi vardır. Moda denilince ge-
nelde ilk akla gelen şey kadın, dolayısıyla kadının bedenidir. Kadın 
bedeni moda ile özdeşleşmiştir. Modelistler bir ürünün tanıtımını 
yaparken, o üründen daha çok ürünü gösterecek bedene önem verir-
ler. Kadın imgesi hem arzuyu ve zevki kışkırtması hem de güzellik, 
zarafet ve incelik gibi üretilmiş değerleri taşıması bakımından mo-
delistlerin vazgeçilmez aracıdır. Defilelerde sergilenmek üzere teşhir 
edilen kreasyonların kendisinden çok o kreasyonu üzerinde taşıyan 
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mankenlerin bedenleri dikkate sunulur. Defilelerdeki izleyiciler de 
ne giyeceklerine karar vermekten ziyade hangi mankenin defileye 
çıkacağı ve nasıl bir elbiseyi teşhir edeceği merakıyla orada bulu-
nurlar. Böylece sunulan bedeni göz zevkini ve cinsel arzularını do-
yurarak tüketmiş olurlar (Duman, 2014: 115).

Bedenin tüketilmesine en fazla olanak sağlayan faktör reklam-
cılıktır. Kadınlar reklam objesi olarak görülmekte, her türlü rek-
lamın içinde kadınların cinsiyetleri ön plana çıkarılarak kullanıl-
makta; gerek bedenleri ve gerekse de ses tonlarıyla her türlü cinsel 
dürtüyü uyandıracak şekilde ticari ürünlerin teşhirciliğine malzeme 
yapılmaktadır. Çikolata reklamından, deterjan reklamına kadar bü-
tün ürünlerde aynı yöntem izlenmektedir. Bu yöntem ile reklamı 
yapılan ürünlerden daha çok kadınlar/kadın bedenleri izleyiciler 
tarafından görsel olarak tüketilmektedir (Çalışır, 2011: 122). Ka-
dın bedeninin reklamcılık sektörü ile birlikte nasıl tüketildiği Bu-
laç’ın (1995: 87) ifadelerine şu şekilde yansımaktadır: “Kadının her 
organı reklam aracı oldu, tanıtımda kullanıldı. Sinema, televizyon, 
basın, erotik ve pornografik yayınlarla cinsellikte somutlaşan ka-
dını tüketime sundu. Belki de tarihte ilk defa kadın bu çağda ve 
öylesine aşağılanmış bulunmaktadır.”

Tüketim toplumunda kadın ve aşk kavramları cinsellik ile anıl-
maya başlanmıştır. Bu dönemde kapitalist sistem, üretim ve tü-
ketim döngüsünü sağlamak için kadını reklam aracı olarak kul-
lanmakla kalmayıp cinsel bir obje olarak istismar etmektedir. Ali 
Şeriati, tüketim sisteminde kadın ve aşk yerine cinsellik başlığını 
taşıyan yazısında kadının tüketim toplumundaki konumunu ifade 
etme sadedinde şu ifadeleri kullanmaktadır:

Bir toplum “üretim ve tüketim”, “tüketim ve üretim” esa-
sına dayanıyorsa, insanların aklı para dışında bir şeye çalış-
mıyorsa, burada kadın gizem dolu bir varlık, pak duyguların 
muhatabı, büyük aşkların maşuku, mukaddes bir bağ, anne, 
eş, dost, ilham kaynağı ve erkeğine sadakat timsali değil; ca-
zibesi ölçüsünde alınıp satılan ekonomik bir meta konumun-
dadır. Kapitalizm, kadını kendi işine yarayacak şekilde di-
zayn etmiştir … Kadın insanları eğlendiren, boş vakitlerini 
dolduran, cinsellik ve seksüaliteye sahip tek varlık olarak 
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kullanılmıştır … Kapitalizm insanları daha çok tüketmeye 
teşvik etmek, halkı kendine daha çok muhtaç hale getirmek 
ve üretim-tüketim miktarını daha da artırmak için, başka bir 
işe yaramayan, tek boyutlu bir varlık olarak gördüğü kadın-
dan sadece bir seks aracı olarak istifade etti. Yeni duygu ve 
değerler üretebilmek için kadını reklamlarda kullandı. Böy-
lece dikkatleri yeni tüketim maddeleri üzerine çekti (Şeri-
ati, 2013: 100-101).

En önemli mahremiyet alanlarından biri olan kadın/kadın be-
deni, reklamın vazgeçmediği tüketimi kışkırtan bir cinsel objeye bü-
ründürülmüştür. Bununla da kalınmayıp, çocuğun masumiyeti ve 
sevimliliği de kullanılarak, çocuk, kapitalizmin aracı haline getiril-
miştir (Orçan, 2004: 287). Çocuğun özellikle reklam objesine dö-
nüştürülmesi bu anlamda dikkat çeken husustur.

3. 2. Zamanın Tüketilmesi

Tarihsel süreçte zaman kavramında önemli anlam değişimleri baş 
göstermiş ve literatüre yeni kavramlar girmiştir. İlk zamanlar günlük 
yaşam görev yönelimliydi; saat ve hafta gibi kavramlar çok önemli 
değildi. Mevsimler, dini bayramlar, Cuma namazı gibi ritüeller za-
mansal örgütlenmenin temelini oluşturuyordu. Daha sonra kamu-
sal alan ile birlikte evinde saat bulunduranların sayısında artışın ol-
ması ile birlikte pek çok etkinlik zamana göre planlanmaya başlandı. 
Hafta içi ve hafta sonu gibi kavramların ortaya çıkması, artan eko-
nomik ilişkilerle beraber dakiklik kavramının ortaya çıkması gibi 
durumlarla birlikte zaman, toplumsal etkinliklerden önemli ölçüde 
ayrıştırıldı (Urry, 1999: 35).

1950 sonrasında endüstri toplumunun ve modern kitleselliğin 
artmasıyla birlikte gündelik hayatın geleneksel yapısı değişime zor-
lanmıştır. Mekân, zaman ve edimleri; yeniden biçimlenerek, egemen 
geleneksel değerler başkalaşıma uğramış ve zamanı kullanma biçimi 
ve zamanın içeriği değişmeye başlamıştır (Orçan, 2004: 199). Fatma 
K. Barbarosoğlu (2009: 26) geleneksel dünya ve modern dünyanın 
zamana bakışını şu şekilde karşılaştırmaktadır: “Geleneksel insa-
nın zamanı mahrem bir alana tekabül ederken; modern bir insanın 
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zamanı yine başkaları tarafından yönlendirilen, başkalarıyla tüke-
tilen dolayısıyla kendine ait olmayan bir zamana dönüşür. Çünkü 
tüketim toplumu insanın zamanını üretken bir şekilde değil, tüke-
tici kimliğine zarar gelmeden geçirmesini istemektedir (…) Modern 
dünyanın serbest zamanı tüketme esprisi içinde geçerken, gelenek-
sel dünyanın serbest zamanı üretme faaliyeti içinde geçer.” Endüst-
rileşme ve kentleşme arttıkça tüm zaman dilimlerinde önemli de-
ğişiklikler görülmeye başlanmıştır. Geleneksel ve tarımsal gündelik 
hayatta bireylerin zaman kullanımları kendi öz iradeleriyle belirle-
nirken; modern gündelik yaşamda bu irade, işyerlerine ve resmi ku-
rallara bırakılmıştır. Modern gündelik yaşamda mesai ve dakiklik 
önemli değerler haline gelmiş, zaman kavramı saat kavramı ile ifade 
edilir olmuştur (Orçan, 2004: 200).

Endüstrileşmeyle birlikte insanlar büyük ölçüde zamanın etkisi 
altında kalmışlardır. Vaktin kendi öz iradesi dışında birileri tarafın-
dan ayarlanmış olması bireyde başkasına itaat etme duygusu oluş-
turur. Günlük mesailer, hafta sonu tatilleri, yıllık tatiller, özel gün-
lerdeki tatillerin değerlendirilmesi toplumdaki tüketim faaliyetini 
aksatmayacak bir şekilde düzenlenmektedir. Böylece birey, üretme-
diği ya da çalışmadığı zaman sportif veya güncel eğlencelerden, tu-
ristik ortamlardan, besin maddelerinden veya kültürden tüketmeye 
teşvik edilmektedir (Barbarosoğlu, 2009: 26).

Henri Lefebvre, sanayi toplumunda zaman kullanımının üç 
tarzda gerçekleştiğini belirtmektedir. Birincisi; işe, eğitime ayrılan 
“zorunlu zaman”, ikincisi; eğlenceye ve dinlenmeye ayrılan “serbest 
zaman” ve üçüncü olarak ulaşım, yürütülecek işlem ve formaliteler 
gibi alanlara ayrılan “zoraki zaman” diye adlandırdığı zamandır. Tü-
ketim toplumunda dikkat çeken husus “zoraki zaman” denilen ula-
şım, yürütülecek işlem ve formaliteler gibi alanlara ayrılan zamanın 
diğer iki zaman diliminden daha fazla saat kapsamasıdır. Bireylerin 
bir yerden bir başka yere giderken ya da banka kuyruklarında bek-
lerken geçirdikleri zaman zorunlu ve serbest zamanlardan çaldık-
ları zoraki zamandır. Bu zoraki zaman kent yaşamının bir ürünü-
dür (Orçan, 2004: 252).
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Gündelik hayat, kapitalizm ve modernizm tarafından yeniden 
dizayn edilmiştir. İş hayatı, özel hayat, eğlence hayatı gibi bölün-
melerle toplumun yaşam alanları yeniden dizayn edilmiştir. Bu di-
zayn, piyasayı yönlendiren örgütlü üreticiler tarafından tüketim yo-
luyla sağlanmaktadır. Çünkü zamanın dilimlere ayrılması daha 
fazla tüketimi de beraberinde getirmektedir. Eğlenceye vakit ayrıl-
dığı takdirde bunun için ek bir tüketim de yapmak gerekmektedir 
(Orçan, 2004: 254). 

Kapitalizm, bireyi tüketmeye yönlendirerek, onun diğer insani/
sosyal boyutlarını yadsıyor. Kapitalizm için birey, tükettiği ölçüde 
değerlidir. Boş zamanı da, benliğin sunumlanma, gösterişçi tüke-
timde bulunma ve alt sınıftan insanların tüketimci atraksiyonlar 
göstererek sınıf atlama isteklerine karşılık buldukları bir alan ola-
rak kurgulama çabasındadır. Baudrillard’a göre modern toplum bir 
“tüketim toplumu”dur. Bu toplumda her şey metalaşmıştır ve meta 
değeriyle dolaşımdadır. Boş zaman da, kapitalist pazar açısından bir 
“meta değeri”ne sahiptir. Ona göre, boş zaman birey için bir statü/
kimlik üretimi anı olduğundan işlevseldir (Aytaç, 2002: 241-249). 
Tüketim toplumunda boş zaman değeri parasallaşarak metalaşmış 
ve gündelik hayat kapitalist bir sürece hizmet eder konuma gelmiş-
tir. Bu yaşanan olguya, bedelli boş zaman kullanımı denilmektedir. 
Bir öğrencinin hafta sonu çalışması veya okul dışındaki zamanında 
ek iş yapması, bir memurun part-time iş yapması bu duruma örnek 
verilebilir. Boş zaman kavramı yavaş yavaş anlamını yitirmektedir. 
İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte eğlenceye ve dinlenmeye 
ayırdığımız serbest zaman da internet ile geçer olmuştur. Küçük bir 
ekranla hayal edilebilecek her türlü oyun ve eğlence sanal âlemde sı-
nır tanımadan elde edilebilmektedir (Orçan, 2004: 258).

Tüketilebilir başka bir zaman dilimi ise Guy Debord’a göre sahte 
döngüsel zamandır. Bu zaman dilimi “endüstrinin dönüştürdüğü za-
mandır. Temeli metaların üretimine dayanan zamanın kendisi de bir 
tüketim metasıdır; bu meta eski birleşmiş toplumun çözülmesi aşa-
masında özel yaşam, iktisadi yaşam, politik yaşam olarak ayrılmış 
her şeyi bir araya getirir. Modern toplumun tüketilebilen bütün za-
manı, kendilerini toplumsal olarak örgütlenmiş zamanın kullanımları 
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olarak pazarda dayatan çeşitli yeni ürünlerin hammaddesi olarak ele 
alınma noktasına varır” (Debord, 2012: 122).

 Bireyler, zamanlarının büyük bir kısmını sahip oldukları ya da 
en azından sahip olmaları gereken değerlerden vazgeçme pahasına, 
artan tüketim harcamalarında tüketmektedirler. Bu minvalde alış-
veriş merkezlerinde geçen zaman, aile bireylerine ayrılan zaman gibi 
daha değerli faaliyetlere ayrılması gereken zamandan çalınan bir za-
mandır (Torlak, 2000: 36). Tüketim toplumunun temel tercihlerinin 
çalışma zamanı ve boş zaman arasındaki kopukluk üzerine kuruldu-
ğunu belirten Baudrillard’ın şu tespitleri de bir hayli ilgi çekicidir:

Zaman, değişim değeri yasasına boyun eğen, ender bulu-
nan, kıymetli bir maddedir. Bu alınıp satıldığı için, çalışma 
zamanı konusunda açıktır. Ama giderek boş zamanın ken-
disi de “tüketilmek” için doğrudan ya da dolaylı olarak sa-
tın alınmak zorundadır. Norman Mailer, sıvı ya da donmuş 
(karton kutuda) portakal suyu üzerinde gerçekleştirilen üre-
tim maliyetini çözümler. Sıvı portakal suyu daha pahalıdır; 
çünkü donmuş ürünün içmek için hazırlanmasından kaza-
nılan iki dakika fiyata eklenir: Portakal suyunun kendi boş 
zamanı böylece tüketiciye satılmış olur. Üstelik bu mantıksal-
dır, çünkü “boş” zaman, kullanmak için satın alınması ge-
reken “kazanılmış” zaman, verim alınabilir sermaye, potan-
siyel üretim gücüdür. Buna şaşırmak ya da kızmak için ideal 
olarak tarafsız ve herkesin yararlanabildiği nahif “doğal” za-
man varsayımında kalmış olmak gerekir. Hiç de tuhaf olma-
yan, müzik kutusuna bir frank atarak iki dakikalık sessizlik 
“satın alabilme” düşüncesi de aynı hakikati yansıtır (Baud-
rillard, 2010: 196-197).

Tüketim toplumunda zamanın satın alınabilmesi önemli bir özel-
lik olarak dikkat çekmektedir. Bu durumda çalışmaktan kaçınma 
ve çalışmanın yerine ya boş zamanı ya da başka çalışma türlerini 
geçirme düşüncesi ön plandadır. Yine bu dönemde sıkça duyulan 
“tatile ihtiyacım var” ifadesi, insanların çalışma hayatından bunal-
dıkları ve bu hayattan belli bir süre uzaklaşarak zamanı tüketmeyi 
istemeleri dikkat çekicidir (Urry, 1999: 179). Bu noktada zaman ve 
mekânın bir arada tüketimi dikkat çekmektedir.



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM3 9 0

3. 3. Mekânın Tüketilmesi

Mekânın tüketilmesine dair John Urry (1999: 11) dört işlevden bah-
setmektedir. İlk olarak mekânların yeniden yapılandırılmasından 
bahseden Urry’e göre, mekânlar malların ve hizmetlerin karşılaştı-
rıldığı, değerlendirildiği, satın alındığı ve kullanıldığı tüketim mer-
kezleri olarak yapılandırılmaktadırlar. İkincisi; mekânların kendileri 
görsel açıdan tüketilmektedirler. Üçüncüsü; insanların bir yere iliş-
kin anlamlı buldukları endüstri, tarih, bina, yazın, çevre vs. zamanla 
kullanılarak azaltılmakta, bitirilmekte veya tüketilmektedirler. Son 
olarak; yerelliklerin bazı kimlikleri tüketmesi de mümkündür; böy-
lesi yerler neredeyse her şeyin tüketildiği yerlere dönüşmektedirler.

Değişen dünya şartları ile birlikte mekânın da yeni anlamlara 
büründüğü görülmektedir. Mekân, hem üretimin hem de tüketi-
min bir alanı olmakta ve bu alanlarda bir tür mekân tüketimi ger-
çekleşmektedir. İhsan Çetin (2012: 97), mekânın üretimini açıklar-
ken, tüketim toplumu “mekânı alınıp satılması ve tüketimin objesi 
olması için metalaştırmaya devam etmekte, yaratmakta ve yerle bir 
etmekte, kullanmakta ve suiistimal etmekte, kurgulamakta ve onun 
için savaşmaktadır” ifadelerini kullanır ve mekânın saf bir meta ha-
line geldiğini belirterek şu ifadelere yer verir:

Endüstriyel sonrası toplumlarda deneyimlenen ileri kapita-
list aşamada mekân saf bir meta haline dönüşmüştür. Pazar-
lama konusu olamayacak hiçbir mekân yok gibidir. Kentin 
merkezi bir semtinde kıymetli bir arsa olarak ilk başta çağ-
rıştırdığı kullanım alanı dışında, mekân aynı zamanda bir 
sporcunun forması, yarış arabası veya toplu taşıtların kapor-
tası, billboardlar, apartman cepheleri, TV ekranının küçük 
bir köşesi gibi yeni kullanım alanlarıyla kapitalist üretim bi-
çimine hizmet edebilecek hale dönüştürülebilmektedir (Çe-
tin, 2012: 92).

Modern zamanlarda mekânlar yeniden yapılandırılmakta ve 
mekânlara tüketime uygun bir işlev kazandırılmaktadır. Alışve-
riş merkezleri bu anlamda hem tüketimin bizatihi kendisi için bir 
mekân rolü üstlenmekte, hem de kendisini görsel anlamda tüketime 
sunmaktadır. “Alışveriş merkezleri, geleneksel olarak tapınakların 
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çimine hizmet edebilecek hale dönüştürülebilmektedir (Çe-
tin, 2012: 92).

Modern zamanlarda mekânlar yeniden yapılandırılmakta ve 
mekânlara tüketime uygun bir işlev kazandırılmaktadır. Alışve-
riş merkezleri bu anlamda hem tüketimin bizatihi kendisi için bir 
mekân rolü üstlenmekte, hem de kendisini görsel anlamda tüketime 
sunmaktadır. “Alışveriş merkezleri, geleneksel olarak tapınakların 
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sağladığı türde bir merkezilik sağlar ve benzer bir denge, simetri ve 
düzene sahip olacak şekilde inşa edilir (…) Alışveriş merkezlerinde 
insanlar kendilerine özel cemaat hizmetlerinin yanı sıra bir toplu-
luğa dahil olma duygusu da edinirler (…) Alışveriş merkezleri in-
sanlara eğlenmeleri için de bir yer sağlar (…) Aynı şekilde alışveriş 
merkezleri insanların tören yemeklerine katılabilecekleri bir ortam 
da sunar” (Ritzer, 2011a: 27). Alışveriş merkezlerinin tüm bu işlev-
leri görsel olarak tüketilmelerini de sağlar.

Alışveriş merkezleri insanların ihtiyaç temelli beklentilerini kar-
şılamanın yanı sıra tüketimi bir zorunluluk olmaktan çıkararak, 
boş zamanların değerlendirildiği, sosyalleşmenin sağlandığı, insan-
lar arası iletişimin gerçekleştiği, satın almayı hafta sonu eğlencesine 
dönüştüren tüketim eksenli bir yaşam tarzının en etkili aracı olmuş-
tur (Aydemir, 2007: 290). Bu yönüyle bakıldığında alışveriş merkez-
leri hem zamanın tüketildiği yerler olarak boy göstermekte hem de 
kendilerini tüketicilere sunarak mekân tüketimi için vazgeçilmez bir 
öğe olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Mekânları tüketen önemli figürlerden birisi turistlerdir. Turist-
ler gezdikleri bir yere ilişkin, bu yer bir mahalle, kasaba ya da her-
hangi bir bölge olabilir, sanal bir aidiyet hissederler. Turistler baş-
kalarına ait olan mekânları sahiplendiklerinden o mekânların asıl 
sahipleri çoğu zaman yerlilerinin o mekâna karşı yabancılaşma duy-
gusu yaşamalarına sebep olmaktadır. Pek çok turist, görsel olarak 
mekânı kendilerine mal ederek yerel insanlara mekânları yitirdik-
leri duygusu yaşatırlar (Urry, 1999: 227).

Tüketim toplumunun, modernizm ve post-modernizm akımları 
ile ortaya çıkan yeni yapıları kârlılığa dönüştürme gayreti de önemli 
ölçüde başarılı olmuştur. Kent yaşamının en belirgin özelliklerin-
den birisi olan mekân üretimi ve düzenlenmesindeki anlayış karşı-
sında tüketiciler edilgen bir konumda kalmaktadırlar. Ev eşyaları ve 
iç mimari başta olmak üzere, büyük binalar bile sık sık yıkılıp, ye-
niden yapılmaktadır. Tüketim toplumunda özellikle mimarlar yal-
nızca tüketmeye yönelen üretim anlayışını değiştirip yeni bir anlayış 
geliştirmiş; üretim ve tüketimin bir arada sürdürüldüğü bu anlayışa 
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göre tüm yapılar tüketim toplumunun gerektirdiği formatta dizayn 
edilmektedir (Göka, 2001: 183-191).

Mekânların tüketiminin mimar ve mimarlık ile de yakın ilişkisi 
vardır. Osman Şişen, mimarlıkla yerin ilişkisini tüketim anlamlı so-
rusallaştırarak bunları diğer toplum bilimlerini de işin içine katarak 
dört başlık altında toplamaktadır:

İlk olarak, yerler büyük bir ivme ile, metanın ve diğer hiz-
met sektörlerinin birbiri ile en girift hale geldiği, alınıp-satı-
lıp değerlendirildiği, bunların akabinde tüketici ile buluştuğu 
ve bunların tüketicilere sunulduğu tüketim cennetleri olarak 
yeniden ve yeniden dönüştürülerek yapılandığı mekânlardır. 
İkinci olarak, görsel tüketimin yaşandığı ve bir süre sonra 
jeneriklik sonrası yaşamın eski haline dönerken kalabileceği 
“atıl” haldeki durumudur. Burada hem yerel hem de küre-
sel ölçekte dolaşıma çıkan bir ziyaretçiler grubuna hizmetin 
esas olduğu durumun jeneriklik enstantaneleri yaşatılmak-
tadır. Üçüncüsü, yerler, maneviyatının yanında maddesel 
olarak da tüketilmektedir. Örneğin herhangi bir yere ait ta-
rihi yapılar, çevre, binalar, anıtlar-abideler, yazın ve endüstri 
öğeleri zamanla kullanım ve yoğunluğa bağlı olarak ya azal-
makla, ya tahrip edilmekle, ya da tamamıyla bitirilmek şek-
linde gerçek anlamında tüketilmektedir. Dördüncüsü, yerele 
ait kimlik niteliğindeki unsurların o yere ait olmayan insan 
yoğunluğunun yanında yerel halkın tüketimine de sunula-
rak tüketildiği yerler, değerler veya kimliklerdir (Şişen, 2009).

Mekânların tüketilmesine verilecek bir başka örnek, kapitalist 
sistemin çarklarına alet olan müzelerdir. Tarihi, kültürel veya dini 
özelliklerinden dolayı topluma mal olmuş, toplum tarafından içsel-
leştirilmiş böylesi pek çok mekân tüketim toplumuna alet olmakta, 
tüketilmekte, tahrip edilmekte ve sömürülmektedir. Her yıl binlerce 
turistin uğrak mekânı olan böylesi yerler kapitalist sistemin çarkları 
arasında yitip gitmektedir.

SONUÇ

Tüketim toplumu artan bir şekilde kitleleri tüketime yönlendiren bir 
yapıdır. Üretim ve tüketimin birlikteliği bu dönemde dikkat çeken 
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bir husustur, zira tüketimin olabilmesi için üretim; üretilenin eritil-
mesi için de tüketimin olması gerekmektedir. Bu şekilde bir devinim 
içinde olan üretim ve tüketim yoğun olarak görüldüğü zamana da 
adını vermiş ve pek çok araştırmaya konu olmuştur. Tüketim top-
lumu, varlığını maddi nesnelerin çokluğu ve bu nesnelerin tüketil-
mesine borçludur. Maddi nesnelerin bir sınırı olacağı için tüketim 
toplumu tüketime yeni materyaller kazandırmak durumundadır ve 
bu gerekliliği de gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Tüketim toplumu nesneleri pazarlamak, kitlelere ulaştırmak, tü-
ketilmelerini sağlamak için de bazı argümanları kullanmaktadır. Alış-
veriş merkezleri hem bizatihi bir mekân olarak tüketilmekte hem de 
bu mekânlar aracılığıyla zamanın tüketilmesi sağlanmaktadır. Yine 
bu mekânlar aracılığıyla kitleler tüketime teşvik edilmekte, her türlü 
ürüne kolay bir şekilde ulaşmalarına olanak sağlanmaktadır. Alış-
veriş merkezleri, tüketicilerin sömürülmesine (bu sömürü maddi ol-
duğu kadar zihinsel bir sömürü de olabilmektedir) neden olan ve 
Karl Marx’ın işçilerin sömürüldüğü yerler olarak gösterdiği fabrika-
ların günümüzdeki izdüşümleri olarak görülmektedirler. Kitlelerin 
tüketime teşvik edilmesi için kitle iletişim araçları ve bunlar aracılı-
ğıyla yapılan reklamlar da etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Rek-
lamlar aracılığıyla kitleler tüketime teşvik edildikleri gibi, pek çok 
değerin de bu reklamlar aracılığıyla alaşağı edildiği görülmektedir. 
Yukarıda detaylı bir şekilde değinildiği gibi özellikle bedenin tüke-
tilmesinde reklamların üstlendiği rol göz ardı edilemez. Kredi kart-
larının kitleleri tüketime teşvik etmesi, insanların henüz kazanma-
dıkları bir parayı harcamalarına sebep olmakta ve borçlu bir yaşam 
biçiminin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Moda ve markanın 
da insanları sürekli tüketime sevk ettiği ve insanların yeni ürünler 
almasına sebep olduğu görülmektedir.

Tüketim toplumunda her şeyin tüketilmesi, tahrip edilmesi, sö-
mürülmesi, yok edilmesi olumsuz durumları da doğurabilmektedir. 
Örneğin; bedenin tüketime dâhil edilmesi, beraberinde pek çok de-
ğerin tahribatını da getirmiştir. Bir anne, eş, çocuk olan kadın ve ka-
dın bedeni bir meta haline getirilmiş, tüketimin yoğun olarak görül-
düğü kapitalist sistemin çarkları arasında tahrif edilmiştir. Zamanın 
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tüketilmesi artan bir biçimde değer dönüşümüne sebep olmuş, böy-
lece zaman tüketim ekseninde şekil almaya başlamıştır. Mekânın tü-
ketim toplumu ekseninde yeniden dizayn edilmesi, tahrip edilmesi, 
mekâna farklı işlevlerin kazandırılması da bir değer dönüşümünü 
beraberinde getirmiştir.
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YAŞLILIK vE TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Ar. Gör. Ümmügülsüm Aysan

Özet

Türkiye’de 65 yaş ve üstü yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının 
diğer yaş gruplarına göre çok daha hızlı arttığı görülmektedir. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki 
payı 2014 yılında yüzde 8 iken, bu oran 2050’ye gelindiğinde yüzde 
20’ye yükselecek ve yaşlı nüfus 20 milyonu geçecektir. Yaşlı nüfusun-
daki bu belirgin artışın sağlık, bakım hizmetleri, sosyal güvenlik prog-
ramları ve yaşlılara destek sağlayan aile kurumu üzerinde çok güçlü 
baskılar oluşturması beklenmektedir. Demografik yaşlanma, yaşlılığa 
dair sorunların giderek artan bir nüfusu etkilemesine ve toplumumu-
zun daha önce hiç karşılaşmamış olduğu sosyal ve ekonomik risklerle 
karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Bununla birlikte; kentleşme 
ve geleneksel aile yapılarının zayıflaması gibi toplumsal olgular yaşlı-
ların aile içindeki statülerini ve yaşlılara bakışı dönüştürmektedir. Ta-
rım toplumundan, sanayi ve hizmet toplumuna geçişle, birkaç kuşağın 
bir arada yaşadığı geniş ailelerin sayısı azalmış; kırsalda yalnız yaşa-
yan geniş bir yaşlı kitlesi oluşmuş, şehirlerde ise eski işlevini ve itiba-
rını kaybetmiş yaşlıların sayısı artmıştır. Bu bildiride, Türkiye nüfu-
sunun yaşlanması; modernleşme sürecinde yaşlılığın değişen boyutları 
incelenmeye çalışılacaktır.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin sağlık hizmetlerine etkisiyle, 
tüm dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, doğum oranları azal-
makta ve dolayısıyla yaşlı nüfus sayısal ve oransal olarak artmaktadır. 
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Önümüzdeki yıllarda da bu artışın sürmesi beklenmektedir (Uni-
ted Nations, 2015).

Yaşlanma, fizyolojik ve tıbbî faktörlerin ötesinde pek çok boyuta 
sahip olan bir olgudur. Nitekim kronolojik, biyolojik, psikolojik, sos-
yal ve demografik yaşlanmadan bahsetmek mümkündür. Kronolojik 
yaşlanma denildiğinde “takvim yaşı” anlaşılır. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından yapılan tanıma göre 65 yaş ve üzeri kişiler yaşlı olarak 
kabul edilir. Biyolojik yaşlanma, yaşa bağlı olarak bedenin canlılı-
ğını yitirdiği, temel işlevlerini yerine getirme kapasitesini kaybettiği 
ve kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanan süreçtir. Kişinin zihinsel 
faaliyetlerinde meydana gelen değişimleri açıklamak için psikolojik 
yaşlanma; toplumsal rollerde ve statülerde meydana gelen değişimi 
açıklamak için sosyolojik yaşlanma terimleri kullanılır. Demografik 
yaşlanma ise nüfus içinde yaşlı nüfusun oranının artmasıdır (Şen-
türk & Ceylan, 2015).

Nüfus içinde yaşlıların oranının artması ve yaşlılık döneminin 
uzaması yaşlı bireylerin ve ailelerinin baş etme sınırlarını aşan bir ta-
kım sorunları beraberinde getirmiştir. Aile yapısının göç ve kentleş-
meyle birlikte dönüşüme uğraması, kadınların iş gücüne katılımları-
nın artması gibi toplumsal yapıda meydana gelen önemli değişimler 
yaşlılığın yapısal değişimine neden olmaktadır. Toplumsal değişim-
ler yaşlılığı dönüştürürken, yaşlılık da toplumu etkilemekte ve dö-
nüştürmektedir (Riley, 1978). Tüm bu süreçler neticesinde yaşlılık 
ve yaşlanma, bilimsel araştırmalara daha fazla konu olmaya başla-
mıştır. Yaşlılığı değişik boyutlarıyla inceleyen geriatri ve gerontoloji 
gibi bağımsız bilim dalları oluşmuş, yaşlanma konusu uluslararası 
kuruluşların ve gelişmiş ülkelerin önemli gündem maddelerinden 
biri haline gelmiştir. 

Yaşlıların Toplumsal Konumlarını Dönüştüren Başlıca 
Faktörler
Yaşlılık süreci hem bireyleri hem de toplumları etkileyen doğal bir sü-
reçtir. Yaşlılık, toplumsal değişimden etkilenen bir olgudur ve elbette 
yaşlanmanın da toplumu etkileyen boyutları vardır. Bu karşılıklı et-
kileşim sosyal yaşlanma kavramıyla ifade edilmektedir. 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM3 9 8

Önümüzdeki yıllarda da bu artışın sürmesi beklenmektedir (Uni-
ted Nations, 2015).

Yaşlanma, fizyolojik ve tıbbî faktörlerin ötesinde pek çok boyuta 
sahip olan bir olgudur. Nitekim kronolojik, biyolojik, psikolojik, sos-
yal ve demografik yaşlanmadan bahsetmek mümkündür. Kronolojik 
yaşlanma denildiğinde “takvim yaşı” anlaşılır. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından yapılan tanıma göre 65 yaş ve üzeri kişiler yaşlı olarak 
kabul edilir. Biyolojik yaşlanma, yaşa bağlı olarak bedenin canlılı-
ğını yitirdiği, temel işlevlerini yerine getirme kapasitesini kaybettiği 
ve kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanan süreçtir. Kişinin zihinsel 
faaliyetlerinde meydana gelen değişimleri açıklamak için psikolojik 
yaşlanma; toplumsal rollerde ve statülerde meydana gelen değişimi 
açıklamak için sosyolojik yaşlanma terimleri kullanılır. Demografik 
yaşlanma ise nüfus içinde yaşlı nüfusun oranının artmasıdır (Şen-
türk & Ceylan, 2015).

Nüfus içinde yaşlıların oranının artması ve yaşlılık döneminin 
uzaması yaşlı bireylerin ve ailelerinin baş etme sınırlarını aşan bir ta-
kım sorunları beraberinde getirmiştir. Aile yapısının göç ve kentleş-
meyle birlikte dönüşüme uğraması, kadınların iş gücüne katılımları-
nın artması gibi toplumsal yapıda meydana gelen önemli değişimler 
yaşlılığın yapısal değişimine neden olmaktadır. Toplumsal değişim-
ler yaşlılığı dönüştürürken, yaşlılık da toplumu etkilemekte ve dö-
nüştürmektedir (Riley, 1978). Tüm bu süreçler neticesinde yaşlılık 
ve yaşlanma, bilimsel araştırmalara daha fazla konu olmaya başla-
mıştır. Yaşlılığı değişik boyutlarıyla inceleyen geriatri ve gerontoloji 
gibi bağımsız bilim dalları oluşmuş, yaşlanma konusu uluslararası 
kuruluşların ve gelişmiş ülkelerin önemli gündem maddelerinden 
biri haline gelmiştir. 

Yaşlıların Toplumsal Konumlarını Dönüştüren Başlıca 
Faktörler
Yaşlılık süreci hem bireyleri hem de toplumları etkileyen doğal bir sü-
reçtir. Yaşlılık, toplumsal değişimden etkilenen bir olgudur ve elbette 
yaşlanmanın da toplumu etkileyen boyutları vardır. Bu karşılıklı et-
kileşim sosyal yaşlanma kavramıyla ifade edilmektedir. 

YAŞLILIK vE TOPLUMSAL DEĞİŞİM 3 9 9

Yaşlılık sürecini etkileyen, yaşlı bireylerin toplumsal rol, statü ve 
değerlerini dönüştüren pek çok faktör bulunmakla birlikte öne çıkan-
ları şöyle sınıflandırabiliriz: Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki payının 
artması, modernleşme, kentleşme, aile yapısının değişmesi, bireysel-
leşme ve toplumlardaki kolektif dayanışmanın azalması.

Demografik Yaşlanma

Grafik 1: Yaşlı Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Payı 

Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2015, Dünya Nüfus Beklentileri

Dünya nüfusu yaşlanmaktadır ve yaşlanmanın önümüzdeki dö-
nemde hız kazanması beklenmektedir. Yakın zamana kadar gelişmiş 
ülkelerde görülen bir süreç şeklinde değerlendirilen nüfusun yaşlan-
ması olgusu, bugün gelişmekte olan ülkelerde de geçerli olmaya baş-
lamıştır. Gelişmiş ülkelerde %20’ler seviyesinde olan yaşlı nüfus oranı 
önümüzdeki 30 yıl içinde %30’ların üstüne çıkacaktır. Gelişmekte 
olan ülkelerde ise %8’ler seviyesinde olan bu oranın önümüzdeki 
30 yıl içinde % 17’e ulaşması beklenmektedir (Bakınız: Grafik 1). 

Gelişmiş ülkelerin şansı, yaşlanma problemiyle, çok uzun bir 
zaman diliminde, kalkınma problemlerini aştıktan, belli bir zen-
ginlik ve refah seviyesine ulaştıktan sonra karşılaşmış olmalarıdır. 



İNSAN vE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM4 0 0

Gelişmekte olan ülkeler ise henüz kalkınma problemlerini aşama-
dan ve hızlı bir biçimde bu sorunla karşılaşacaklardır ve hazırlıksız 
yakalanma riskleri mevcuttur. Nüfusun yaşlanması; aile yapısı, eği-
tim, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam politikaları gibi toplumun bü-
tün yönlerini etkileme potansiyeli bulunan bir olgudur. Bu sebeple 
gelişmekte olan ülkelerin ivedilikle konuyla ilgili farkındalık oluş-
turmaları ve uzun ve orta vadeli sosyal politika hedefleri belirleme-
leri gerekmektedir (Shrestha, 2000). 

Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor
Grafik 2: Yaşlı Nüfusun Türkiye Nüfusu İçindeki Payı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar 2015, http://www.tuik.
gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21520 ; Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus Pro-
jeksiyonları, 2013-2075, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844 

Türkiye’de yaşlılık henüz bir sorun olarak algılanmamakla bir-
likte nüfusun zannedildiğinden çok daha büyük bir hızla yaşlan-
dığı bilinmektedir. Bunun önemli nedenlerinden birisi genç nüfu-
sun artış hızının azalması; diğer bir deyişle çocuk doğum oranlarının 
düşmesi iken; bir diğer önemli neden, yaşam süresinin uzamasıdır 
(Tufan, 1. Türkiye Yaşlılık Raporu, 2007). Türkiye’de 65 yaş üzeri 
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nüfus oranı 2000 yılında %5,2 iken 2015 yılında %8’lere yükselmiş; 
2023 yılında %10,2, 2050 yılında ise %20’leri bulması beklenmek-
tedir (Bakınız: Grafik 3). Farklı görüşler olmakla birlikte, Birleşmiş 
Milletler (BM)’in tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam 
nüfus içindeki oranının %8 ile %10 arasında olması o ülke nüfu-
sunun ‘yaşlı’, yüzde 10’un üzerinde olması ise ‘çok yaşlı’ olduğu an-
lamına gelmektedir. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye 2023 yı-
lında ‘çok yaşlı’ nüfuslu ülkeler arasına girecek.

İşgücü konumundaki nüfusun yaşlanması; verimlilik ve üreti-
min düşmesi, sağlık, bakım ve sosyal hizmet giderlerini artırarak sos-
yal güvenlik giderlerinin artması sonucunu doğurmaktadır (Bloom, 
2011). Yaşlı bireylerin sayılarının çok artmasıyla ortaya çıkan bu du-
rum; topluma yüklediği ekonomik ve sosyal yükler, yaşlanmanın 
bir sorun olduğu algısını pekiştirmektedir. Böyle bir durum yaşlı-
lara verilen değeri ve yaşlıların toplumsal konumlarını aşındırabilir. 

Bununla birlikte yaşlıların sayıca artması gelecekte büyük bir oy 
potansiyeli oluşturmalarını sağlayacak, bu yönüyle politika yapımın-
daki güçlerini ve etkilerini de artıracaktır. 

Modernleşme

Yaşlıların toplumsal konumunu etkileyen en önemli olgulardan 
bir tanesi modernleşmedir. “Modernleşme kavramı değişik şekil-
lerde tanımlanmaktadır. Bu farklı tanımlara rağmen geleneksel ta-
rımsal üretim ve küçük çaplı el sanatlarına dayalı durağan bir ya-
pıdan sanayileşmiş, okuryazarlık oranının arttığı, kitle iletişim ve 
ulaşım araçlarının geliştiği, dinamik bir yapıya geçiş, modernleşme 
olgusunun ortak özellikleri olarak ele alınmaktadır” (Yılmaz, 1996). 

Modernleşme süreci, yaşlının toplumsal statüsünü etkileyen 
önemli süreçlerden bir tanesidir. Bu süreçte yaşlılığın yapısı önemli 
değişiklikler geçirmiştir. Modernleşme sürecinde yaşlılığın yapısal 
değişimini açıklarken beş süreçten bahsedilmektedir (Tufan, 2015).

1. Yaşlılığın gençleşmesi: Yaşam süresinin uzaması ve sağlık 
alanındaki gelişmeler ile bireyler artık kendilerini biyolojik ya da 
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kronolojik olarak yaşlı görmeyebiliyorlar. Yaşlıların engellilik oran-
ları düşerken, kendi kendilerine hayatlarına devam edebilme oranları 
da yükselmektedir (Christensen, Doblhammer, & Rau, 2009). Yakın 
geçmişte 60’lı yaşlarını süren bireyler kendilerini yaşlı olarak tanım-
larken bugün gelişmiş ülkelerde 80, gelişmekte olan ülkelerde 75 yaş 
üstü bireyler kendilerini yaşlı kabul etmektedir. Bugünün yaşlısı ken-
disini daha zinde ve genç hissetmektedir (Şentürk & Ceylan, 2015).

2. Yaşlılığın meslekten arındırılması: Yaşlılar kendilerini genç 
hissetseler de mesleklerini sürdürmeye güçleri, zihinsel ve fiziksel po-
tansiyelleri olsa da; genç kuşaklara alan açmak, istihdam yaratmak, 
verimlilik artırmak gibi sebeplerle meslekten arındırılmaktadır. Bu 
sebeple, çalışan yaşlı sayısında önemli düşüşler görülmektedir. Ülke-
mizde yaşlıların büyük bölümünün kentlerde yaşamaya başlamasıyla 
çalışan yaşlı sayısı gittikçe azalmaktadır. Yaşlıların sadece %11,5’u 
iş gücüne katılmakta, çalışanların %75’i tarımla iştigal etmektedir 
(TÜİK, 2015). Yani, kırsal alanda kalan yaşlılar güçleri nispetinde iş-
gücüne katılırken; kentlerde güçleri yerinde olsa dahi çalışma imkânı 
bulamamaktadır. 

3. Yaşlılığın kadınlaşması: Diğer önemli bir değişim de yaşlı nü-
fusun cinsiyet dağılımında yaşanmıştır. Geçmişte kadın ve erkek yaş-
lıların sayıları birbirine neredeyse eşitken, günümüzde kadınlar daha 
uzun yaşamaktadır. İleri yaştaki kadınların artması yeni bir kadın 
toplumunu ortaya çıkarmakta ve bu durum yaşlılığın kadınlaşması 
kavramıyla ifade edilmektedir. Türkiye’de 65 yaş üstündeki kadınlar, 
aynı yaş üstü erkeklerden yaklaşık milyon daha fazladır. Kadın sayı-
sındaki fark 75 yaş üzerinde daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmak-
tadır (Şentürk & Ceylan, 2015).

4. Yaşlılığın tekilleşmesi: Çekirdek aile yapısının yaygınlaşması, 
boşanmaların artması ve tek başına yaşayan insanların artması yalnız 
yaşayan bireylerin ve yalnız yaşayan yaşlıların sayısını arttırmaktadır. 
Bu süreç yaşlılığın tekilleşmesi kavramıyla ifade edilmektedir. Ülke-
mizde tek kişilik yaşlı hane halklarının toplam hane halkı içindeki 
oranı 2014’te %4,1 iken 2016 yılında %6,3 e çıkmıştır. Yani yaşlılarımız 
giderek daha fazla yalnız yaşama riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. 
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Bu durum kadınları daha fazla etkilemektedir. Tek başına yaşayan 
yaşlıların %76,5’ini kadınlar, %23,5’ini ise erkekler oluşturmaktadır. 

Kadınlaşma ve tekilleşme birleşerek dul yaşlı kadınlar sorununu or-
taya çıkarmaktadır. 2014 yılında eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı %12,9 
iken yaşlı kadınların oranı %50,5 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2015).

5. İleri yaşlılık: Yaşam süresinin uzaması, neredeyse 85-90 yıla 
varması, dönemler arasında farklılaşmayı zorunlu kılmış, yaşlılığın çe-
şitli safhalara ayrılmasına sebep olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü; 65 
ile 74 yaş arasını “genç yaşlılık”, 75 ile 84 yaş arasını “yaşlılık”, 85 yaş 
üzerini ise “ileri yaşlılık” olarak tanımlamaktadır. 

Kentleşme

Modernleşme sürecinde üretim yapılarının değişmesi ve sanayi-
leşme, hızlı kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir. 

Grafik 3: Türkiye Kır Kent Nüfus Oranı

Kaynak: Halil İbrahim Aydınlı ve Salih Çiftçi, Türkiye’de Kır-Kent 
Kavramlarının Değişen Niteliği ve Mevzuatın Sürece Etkisi,

Electronic Journal of Social Sciences, 2015, 14-54.

Ülkemizde 1950’lerde başlayan kentleşme, 1980’lerde ciddi bir 
ivme kazanmıştır. 1980 yılında %43 olan şehir nüfusu oranı, 2012 
yılında %77 oranına ulaşmıştır (Bakınız: Grafik 3). Rakamlarla bo-
yutları kolayca anlaşılabilen kentleşme, yaşlılar da dâhil tüm toplum 
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kesimleri için olumlu ve olumsuz sonuçları olan bir süreçtir. Kendi-
leri veya çocukları geçimlerini sağlamak maksadıyla şehre gelen ve 
burada yaşamak durumunda kalan yaşlılar, öncelikle çeşitli uyum 
problemleri yaşamaktadırlar. Neredeyse tüm yaşamlarını geçirmiş 
oldukları çevre ve insanlardan ayrılmak, o güne kadarki yaşam tec-
rübelerinden bambaşka ortamlara adapte olmaya çalışmak yaşlılar için 
gençlere göre oldukça zordur (Köroğlu & Köroğlu, 2015). 

Modernleşme ve kentleşme, aile yapılarını da dönüştürmektedir. 
Yaygınlaşan popüler kültürün getirdiği bireysel yaşam tarzları ile hak 
ve özgürlük eksenli kurgulanan yeni toplumsal değerler yaygınlaşarak 
geleneksel aile değerlerini aşındırmaktadır (Yavuz & Yüceşahin, 2012). 
Aile yapısındaki değişmeler yaşlılar üzerindeki aile ve akraba desteğinin 
azalması ile sonuçlanmaktadır. Yaşlılar sosyalleşme ve bakım ihtiyaçları 
için en büyük desteği ailelerinden beklemektedir. Bakıma muhtaç yaşa 
gelene kadar kendi başlarına veya eşleriyle birlikte kalmayı tercih etse-
ler de, bakıma muhtaç hale geldiklerinde kurumsal bakım almak ye-
rine kendi aileleri tarafından bakılmayı, onlarla birlikte yaşamayı ter-
cih etmektedirler (ASPB, 2011). Akrabalık ve aile bağlarının zayıflaması 
ve kentsel yaşamın getirdiği mesafeler ise onların ailelerinden beklediği 
bu sosyal desteği azaltmakta, yaşlıları yalnızlaştırmaktadır. Yaşlı bakımı 
ise bireyselleşen çekirdek aile için büyük bir sorun haline gelmektedir. 

Kentleşme ve aile yapılarının değişmesine paralel olarak artan bi-
reyselleşme, yaşlıların sadece maruz kaldıkları değil, kısmen tercih et-
tikleri bir olgu haline de gelmektedir. Geleneksel toplumlarda geniş ai-
lenin bir parçası iken kuşaklararası dayanışma ve bilgi aktarımının en 
aktif aktörleri olan yaşlılar kent yaşamında kendi evinde çocuklarından 
bağımsız kendilerine ait programı uygulamak istemekte, yani bireysel-
leşmenin sadece mağduru değil aynı zamanda aktörleri haline gelmek-
tedirler. Bu durum alt kuşaklarla daha az ilişki kurmalarına ve dolayı-
sıyla toplumsal değerlerin aktarımındaki etkin rollerini kaybetmelerine 
sebep olmaktadır (Canatan, 2008).

Geleneksel, sanayileşmemiş toplumlarda ise yaşlıların statüleri daha 
yüksektir. Bu statülerinin temel sebepleri, toprağın sahibi olmaları ve 
uzun yaşamları boyunca elde etmiş oldukları bilgi ve yaşam deneyimle-
ridir. Kentlileşen genç nesil ise anne ve babalarından daha fazla imkâna 
sahip olmalarından dolayı daha eğitimli ve daha yüksek statülere sahip-
tir. Bu durum yaşlının aile içerisindeki öncü ve lider olma, kararlarına 
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değer verilen ve çekinilen bir güç olma özelliğini olumsuz etkilemiştir 
(Köroğlu & Köroğlu, 2015).

Aynı zamanda kırsal kesimde gücü oranında üretime katılan yaşlı 
bireyler, özellikle kentleşme ile birlikte gelirlerinin azalması ve berabe-
rinde ekonomik problemlerle de yüzleşmek durumunda kalmaktadır-
lar. Emekliliğin olmadığı kırsal kesimde yaşlı, gücü yettiğince üretime 
katılabilmektedir. Ancak şehirleşmeyle yaşlı, kırsal alandaki meşguliyet-
lerini kaybetmekte, iş gücü piyasasının dışına itilmekte, hem ekonomik 
hem de sosyal olarak değer kaybetmektedir (Köroğlu & Köroğlu, 2015).

Tüm bu dezavantajların yanında kentsel yaşamın yaşlıların kendi-
lerine sunulan sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırdığı bir 
gerçektir. Birinci dereceden sağlık kurumlarına erişim, hastanelerde 65 
ve yaş üzeri hastalara öncelik verilmesi, kolaylıkla evde bakım hizmeti 
alabilme, devlet veya özel bakım kuruluşlarından yararlanabilme, sos-
yo-kültürel etkinliklere katılma gibi imkânlar kent hayatının yaşlıya 
sunduğu imkân ve kolaylıklardır.

Kırsal Yaşlanma
Grafik 4: Türkiye, Şehir ve Köy Ayrımında Yaşlı Nüfus Oranları

Kaynak: Kalkınma Atölyesi, Yaşlanma ve
Kırsal Yaşlılık Mevcut Durum Raporu, 2015. 
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Kentleşmenin sunduğu imkânlar yaşlılardan ziyade gençleri cez-
bettiği için, çocukları kente göçse de kırda yaşamını devam ettiren 
ciddi bir yaşlı nüfus bulunmaktadır. Bu durum kırsal alanda yal-
nız kalan bir yaşlı nüfusu ortaya çıkarmakta ve kırsal yaşlılık prob-
lemini gündeme getirmektedir. 2007 yılında köylerdeki yaşlı nüfus 
%9,2 iken, 2013’e geldiğimizde köydeki yaşlı nüfusu oranı %13,5’a 
çıkmış durumdadır (Bakınız Grafik 4). Yani çocukları, torunları 
kente göç etmiş ve yalnız yaşayan yaşlıların köydeki oranı artmak-
tadır. Dolayısıyla kırsal alanda kalan yaşlılar genç kuşakların sağla-
dığı destek ve bakım mekanizmalarından yoksun hale gelmektedir. 
Kırda yalnız yaşayan, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi kente göre 
daha zor olan bir yaşlı nüfus oluşmaktadır (Kalkınma Atölyesi, 2015).

Öneriler

Teknoloji ve tıp alanında yaşanan gelişmeler ve hayat standartları-
nın yükselmesi yaşlı nüfusu artırmakta; modernleşme ile artan kent-
leşme ve aile yapısının değişmesi gibi faktörler yaşlıların konumunu 
aşındırmaktadır. Bu değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkan sorun-
ların çözümünde sosyal devlet, sivil toplum ve aile devreye girmezse 
yaşlı bireyler sosyal dışlanma, ayrımcılık gibi daha ciddi sıkıntılarla 
karşı karşıya kalabilirler. Bu risklerin önlenmesi için süreçteki tüm 
aktörlere önemli görevler düşmektedir. 

Öncelikle genç nüfus söyleminin Türkiye’nin yakın gelecekte 
yüzleşeceği yaşlı nüfus gerçeğini perdelememesi adına farkında-
lık yaratılması gerekmektedir. Değişimin farkında olmak mevcut ve 
muhtemel sorunların giderilmesinde ve önlenmesinde adım atılması-
nın ön şartıdır. 

Ebeveynlere sevgi ve saygı göstermek, onları memnun etmeye ça-
lışmak önemli toplumsal değerlerimizdendir. Bireyselleşmenin getir-
diği bencillik, modern insanı diğerkâmlıktan uzaklaştırmaktadır. Bu 
durum ebeveynlerle olan ilişkileri de etkilemekte, yaşlıları yalnızlaştır-
makta ve yaşlı bakımını ciddi bir problem haline getirmektedir. Ön-
celikle yapılması gereken, ebeveynlere sevgi ve saygı göstermenin çok 
kıymetli bir toplumsal değer olduğunun unutulmaması ve gelecek ne-
sillere aktarılmasıdır. 
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Tüm evlatlar kendilerini ebeveynlerinin bakımından sorumlu his-
setse dahi, yaşlanan toplumda yaşlı bakımı önemli bir gündem mad-
desidir. Modern toplumda gittikçe artan çekirdek aile yapısı yaşlıla-
rın kendi evlerinde yaşamak istemeleri sonucunu da doğurmuştur. Pek 
çok yaşlı, gücü yettiği müddetçe kendi evinde yaşamayı tercih etmek-
tedir. Ancak yaşlılar sağlık, kişisel bakım, yemek, temizlik, ulaştırma 
gibi pek çok konuda desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Toplumumuzda 
kurumsal bakım son çare olarak görülmekte, yaşlılar ve aileleri tara-
fından çok tercih edilmemekte, pek çok yaşlı belli alanlarda bakıma 
muhtaç olduğu halde zor şartlarda hayatını devam ettirmektedir. Bu 
nedenle evde profesyonel bakım konusuna önem verilmeli, yaşlıların 
kendi evlerinde hayatlarını sorunsuz devam ettirebilecekleri şartların 
sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır.

Nüfusun yaş kompozisyonunun değişmesi ve yaşlı nüfusun art-
ması, sosyal güvenlik sistemini olumsuz yönde etkileyecektir. Nüfu-
sun yaşlanması işgücü arzını azaltacak, yani çalışan nüfus azalırken 
bağımlı nüfus artacaktır. Bu sebeple işgücü konusunda yaşayacağı-
mız kayıpları katma değeri yüksek alanlarda sıçrama yaparak berta-
raf etme adına ivedilikle adımlar atılması gerekir. Ayrıca yaşlı nüfu-
sun deneyimlerinden de yararlanılarak ekonomik gelişmeye katkıda 
bulunabilecekleri de göz ardı edilmemeli, yaşlı nüfusa uygun istihdam 
fırsatları yaratılmalı, yaşam boyu eğitim fırsatları sunulmalıdır. Yapa-
bilirliklerine uygun işlerde istihdam edilmeleri, yaşlı yoksulluğu ris-
kinin azaltılmasında önemli rol oynarken, aynı zamanda toplumdan 
soyutlanmalarının da önüne geçilecektir.

Aktif yaşlanma politikaları ve önleyici sağlık hizmetlerine ağırlık 
verilerek yaşlıların hayat standartları yükseltilmelidir. Aktif yaşlanma, 
bireylere ileriki yaşlarında sosyal güvenlik, sağlık ve toplumsal hayata 
katılım açısından fırsatlar sunarak yaşam kalitelerini ideal seviyelere 
çekmeyi hedefleyen bir sistemdir. Sağlık sorunları yaşlı bireyin yaşam 
kalitesini düşüren en önemli etkenlerdir. Önleyici sağlık hizmetleri ile 
kazandırılacak sağlıklı yaşam bilinci, yaşlıların daha uzun süre sağ-
lıklı ve fonksiyon kaybı olmadan yaşamalarına yardımcı olacak ve ha-
yat kalitelerini artıracaktır. 
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Geleceğin yaşlısı, günümüzün yaşlısına göre daha eğitimli ve daha 
talepkâr olacaktır. Sayıları ve eğitim seviyesi gittikçe artan yaşlı nüfu-
sun hayat kalitesini ve iyi olma hallerini arttırmanın toplumsal yük 
değil toplumsal değer olarak algılanabilmesi için şimdiden çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Yaşlı bireyin iyilik hali arttıkça topluma ve-
receği değer artacak, bu da doğal olarak toplum tarafından yaşlılara 
verilen değeri arttıracaktır. 

SONUÇ

Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerle yaşam ömrünün uzaması ve 
doğurganlık oranlarının düşmesiyle dünya nüfusu giderek yaşlan-
maktadır. Nüfusun yaşlanması öncelikle gelişmiş ülkeleri etkilemiş, 
yaşlı nüfus oranı %20’lere ulaşmıştır. Ülkemiz ise %8 yaşlı nüfus 
oranıyla hala genç bir nüfusa sahiptir. Ancak bu nüfus yapısı hızla 
değişmektedir. Ülkemiz yakın gelecekte önemli bir yaşlı nüfus ora-
nına sahip olacaktır. 

Modernleşme, kentleşme ve aile yapılarının dönüşümü sayıları 
gittikçe artan yaşlı nüfusun sosyal konumunu aşındırmakta, yaşlı 
bakımını önemli bir sorun haline getirmekte, yaşlıları toplumsal dış-
lanma ve yaş ayrımcılığı gibi problemlerle karşı karşıya bırakmak-
tadır. Modernleşmeyle daha genç hisseden, daha yalnız, kadın ağır-
lıklı ve meslekten arındırılmış bir yaşlı yapısı oluşmaktadır. Sayıları 
artan ve yapısı değişen bu yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek 
sosyal politikaların şimdiden oluşturulması gerekmektedir. 

Toplumsal yaşlanma olgusuna dair farkındalık yaratılmalı; ebe-
veynlere ve yaşlılara saygı gibi toplumsal değerler korunmalı ve gele-
cek kuşaklara aktarılmalıdır. Yaşlıların yapabilirliklerine uygun istih-
dam yaratılmalı, gelecekte çalışabilir nüfusun azalmasından kaynaklı 
verimlilik kaybını bertaraf edecek katma değeri yüksek sektörlere ya-
tırım yapılmalıdır. Yaşlı bakımı daha profesyonel ve kişilere uyarla-
nabilir hale getirilmeli, aktif yaşlanma politikaları ile yaşlılara sos-
yal güvenlik, sağlık ve toplumsal hayata katılım açısından fırsatlar 
sunularak yaşlıların yaşam kaliteleri artırılmalıdır. 
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sunularak yaşlıların yaşam kaliteleri artırılmalıdır. 
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İSLAMCI DERGİLER ÜZERİNDEN OKUMAK

Dr. vahdettin Işık

Giriş  

Türkiye’de İslamcı düşüncenin izini sürmek isteyenlerin işi, sadece 
İslamcı dergileri takip ederek altından kalkılamayacak kadar kar-
maşık bir iştir. İslam siyaset birikiminin değerleri ve duyarlılıkları 
gibi değişiminin seyri de şiirlerden görüntülü kaynaklara, siyasi ey-
lemlerden tebliğ çalışmalarında takip edilen usullere ve bu usulün 
dönem içerisinde nasıl şekil aldığına kadar birçok alanda araştırıl-
malıdır. Yine de, bir siyasî ve fikrî iddiayı anlamak ve tarihi süreçte 
ortaya çıkan şekil alışlarını gözlemlemek için başvurulacak kay-
naklar içerisinde “dergiler” ihmal edilemeyecek en önemli kaynak-
lar arasında sayılabilir.

Dergiler üzerinden süreç okuması yapmanın sınırlılıkları yal-
nızca sözünü ettiğimiz “çoklu kaynak” takibi ihtiyacından kaynak-
lanmıyor; “Türkiye’de İslamcı Düşünce”nin serüveninden söz eder-
ken, öncelikle uzun bir tarihi dönemden bahsedildiği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Keza, yaklaşık bir asırlık bir zaman diliminde 
yayınlanmış bulunan tüm dergilerin okunması ve değerlendirilmesi 
bir yana, onların sadece adlarını bile tespit etmenin ciddi zorluk-
lar içerdiği ihmal edilmemelidir. Bu yüzden de bizim burada söy-
leyeceklerimizi bu sınırlılıklar içerisinde konuşlandırarak değerlen-
dirmekte fayda var.

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus da, konu başlığında 
kullanılan “değişim” kavramı ile ilgilidir. Zira değişim kavramı, yaygın 
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olarak, ideolojik duruşta meydana gelen “olumlu” veya “olumsuz” 
bir farklılaşmayı ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu ideo-
lojik çerçeveden farklı olarak biz değişim kavramını, Türkiye’deki 
siyasi, fikri, sosyolojik yapıda meydana gelen her türden “farklılaş-
ma”yı ifade etmek anlamında kullandığımızı belirtmemiz gerekiyor.

Dergiler üzerinden yapılacak bir okumada dikkat edilmesi gere-
ken hususlardan birisi de, dergide konu edilmiş her gündemi ve gün-
demleri ele alış biçimini mutlaka o dönemin çeperine alarak oku-
maktan kaçınmak olmalıdır. Zira dergiler zaman zaman kendisine 
misyon biçtikleri değerleri, kavramları ve gündemleri hemen her dö-
nemde gündemleştirmeyi deneyebilirler. Bu gerçekliğin ihmal edil-
mesi değerlendirme hatalarına yol açabilir. Bu yüzden de dergile-
rin hangi misyonu taşıma iddiasına sahip olduğunu hesaba katarak 
değerlendirmelerimizi yapmamız gerekiyor. Özellikle “mektep” iş-
levi gören dergilerle “cemaat” dergilerini bu çerçevede dikkatli oku-
makta fayda var.

Bizim burada yapacağımız şey, temsil imkânı nispeten güçlü bazı 
dergileri dikkate alarak, yayınlandıkları dönemin ulus üstü ilişki-
leri, siyasi ve sosyal zemini ile dergilerin gündemleri arasındaki irti-
batı tespit etmek ve “aynı çizgi” de oldukları varsayılan dergilerin, 
yaşanan değişim karşısındaki tutumlarını ve tavır alışlarını muka-
yese etmekten ibaret olacaktır.

1. Tek Parti Yılları ve Çok Partili Hayata Geçiş Dönemi

Dönemin dergilerinin gündemleri, dili ve söylemi ile devletin izlediği 
politika arasında yakın bir irtibat olduğu açıkça görülmektedir. Ön-
celikle ifade etmek gerekir ki, bu dönemde devlet sıkı bir tecrit politi-
kası ile dinî hayatın tüm süreçlerinde baskılamıştı. Bu süreçte İslami 
yayınların genel bir değerlendirmesinin de gösterebileceği gibi, ciddi 
bir İslâmî söylemin varlığından bahsetmek dahi mümkün değildir. 
Nitekim İslâmî yayınların hepsi 1925 yılındaki Şeyh Sait İsyanı’nı 
kışkırttıkları ya da bu başkaldırıya bir şekilde karıştıkları iddiasıyla 
kapatılmışlardır. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması (29 Nisan 1923) 
ve Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması (6 Mart 1925), muhalefeti 
bütünüyle bastırmaya ve kontrol altına almaya yönelikti. Kuşkusuz 
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bu gelişmeler, İslâmî tüm faaliyetler gibi yayıncılık faaliyetlerini de 
derinden etkilemişti. İktidar, basın üzerinde sıkı bir denetim kurma 
ve bu denetimi kurumlaştırma çabalarını daha da yoğunlaştırmış 
ve sonuçta güdümlü bir basın özgürlüğünü kurumsallaştırmıştır. Bu 
tutum 1942’de bile zayıflamamış, hatta dikkate değer bir kararlılık 
kazanmıştır.1 Muhalefetini ülke dışında sürdüren Yarın ve Müsavat 
gibi İslâmcı dergilerde ise daha rahat ve öfkeli bir dil kullanılmak-
tadır.2 Oysa 1960’a kadar ülke içinde yayınlanan İslami yayınların 
duygusal eğilim, siyasi yönelim, içerik ve entelektüel donanım açı-
sından ele alındığında dönemlerinin kendine has koşullarını içsel-
leştirdikleri görülmektedir. Kuşkusuz bu iki dönem içinde İslâmî 
yayınların niteliksel açıdan en zayıf kaldığı dönem Cumhuriyet’in 
köktenci dışavurumunun somutlaştığı 1945 öncesidir ve bu da tek 
parti şartlarıyla ilişkilidir. Zira bu dönemin iktidarı, muhalefet kar-
şısında giderek daha da sertleşen tutumuna meşruluk kazandırmak 
için her fırsatı değerlendiren bir tutum sergilemişti. Esasen siyasi ve 
kültürel tercihleri itibariyle bir geçiş dönemi izlenimi veren 1920-
1924 yılları dışta tutulursa 1945’e kadarki dönemde bir vakıa ola-
rak dinî yayıncılıktan söz etmek mümkün değildir.3 N. Subaşı’nın 
da ifade ettiği gibi, dinin kontrol gücünün zayıflatıldığı ve laikliğin 
gücünün pekiştirildiği dönemin siyaseti içinde İslâmcılar da yayınla-
rında mevcut sınırlamalara dikkat etmişlerdi. Bu eğilimleri kontrol 
altına alacak, gerektiğinde sindirecek ve gelişme arzusunu özellikle 
zayıflatacak bir dizi kanun ve bunları pekiştirecek uygulamalar da 
bu sürecin bir parçası olmuştur. Nitekim siyasi iktidarın niyeti Da-
hiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü’nce yayınlanan ve Ve-
dat Nedim Tör imzasını taşıyan 17 Mayıs 1942 tarih ve 653 sayılı 
bir yazıda açıkça yansıtılmaktadır: “Biz her ne şekil ve surette olursa 
olsun, memleket dâhilinde dinî neşriyat yapılarak dinî bir atmosfer ya-
ratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücuda getirilme-
sine taraftar değiliz”. Yine 1945’te bu kez T. C. Başvekâlet Matbuat 

1 Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), 19860-1980 Arası İslamcı Dergiler, To-
parlanma ve Çeşitlenme, Necdet Subaşı, “1960 Öncesi İslami Neşriyat: Sindirilme, 
Tahayyül ve Tefekkür”, s. 52., Nobel Y.,İstanbul 2016. 

2 Mert, Nuray, Cumhuriyet’e İlk İslâmcı Muhalefet: Yarın ve Müsavat”, Toplum ve Bilim, 
sayı: 69 (Bahar 1996), s. 128-149.

3 İsmail Kara, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Dinî Yayıncılığın Gelişimi Üzerine Birkaç Not”, 
Toplum ve Bilim, sayı: 29-30 (Bahar-Yaz 1985), s. 153-177.
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Umum Müdürlüğü İç Matbuat Dairesi tarafından ilgili gazetelere 
gönderilen bir uyarıda da şu ifadelere yer verilmiştir: “Gazeteleri-
nizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mü-
talâa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu 
üzerinde gerek tarihî, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan 
her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neşrinden tevekki edilmesi ve 
başlanmış bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendiril-
mesi...”4 Bu ifadeler, doğrudan İslami önermeleri gündemleştirmek 
bir yana, ‘dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsiller’e rastlan-
masını bile “sorun” olarak gören bir katı politik çerçevenin hâkim 
olduğunu açıkça göstermektedir. Her şeye rağmen yeni şartlarda da 
etkili bir dini söylem alanı oluşturmaya ve geleneği yeniden canlan-
dırmaya çalışan muhalif çabalar bütünüyle yok edilememiş ve bu 
çabalar tarihi İslami mirası sonraki kuşaklara taşımayı başarmışlar-
dır. Bu bağlamda Nurettin Topçu’nun Hareket’i(1939-1981), Eşref 
Edib’in Sebilürreşad’ı (1948-1966) ve Necip Fazıl Kısakürek’in Bü-
yük Doğu’su(1909-1975) özel bir yer işgal etmektedir.

1 Şubat 1939’da yayınlanmaya başlayan Hareket dergisi, bu 
tür muhalefetin ilk sözcülerinden biri olmuştur. Aralıklarla, değişik 
boyut ve hacimde yayımlanan ve her defasında 1. sayıdan başlayan 
dergi, Nurettin Topçu’nun sağlığında 158, ölümünden sonra ise 186 
sayı çıkarmıştır. Hareket’in dönemleri ve tarihleri şöyledir: Şubat 
1939-Mayıs 1943; Mayıs 1947-Haziran 1949; Aralık 1952-Haziran 
1953; Ocak 1966-Mart 1977; Mart 1979-Eylül 1981. Derginin son iki 
dönemindeki adı ‘Fikir ve Sanatta Hareket’ olarak değiştirilmiştir.5

Derginin dönemin sorunları ile yakından ilgilendiği gözlemlen-
mektedir. Ancak Nurettin Topçu yazılarında, tek parti döneminin 
dergilere yansıyan popülizmine asla yer vermemiş, resmi görüşe karşı 
bir duruş sergilemiştir.6 Dergide, Batılılaşmayla beklenen rönesansın 

4 Eşref Fergan, Milleti Nasıl Aldattılar? Mukaddesatına Nasıl Saldırdılar? Kara Kitab, 2.b., 
Sebilürreşad Neşriyat, İstanbul, 1967.

5 Orhan Okay, “Hareket”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Y., İst., 1997, cilt: 16, 
s. 123-125.

6 Zafer Toprak, “Fikir Dergiciliğinin Yüz Yılı”, Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler (1849-
1984), İstanbul, 1984, s. 13-54.
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asla gerçekleşmeyeceği savunulmuş, bu arada tek şef rejiminin sa-
kıncalarına sürekli olarak vurgu yapılmıştır.7 

Hareket dergisinin ilk sayılarında İslâm’dan açıkça söz edilmese 
de ahlâk, sorumluluk, hizmet, hakikat, vicdan, sonsuzluk, ebedîlik, 
iman, irade, diğerkâmlık gibi kavramlar altında bir İslâm düşün-
cesi verilmek istenir. Türkiye’de nisbî bir basın hürriyetinin başla-
dığı ikinci döneminden itibaren dergide dinî sorunlar ve tartışma-
lar daha çok belirginlik kazanmaya başlamıştır8. Hareket’in bu 
konudaki yazıları İslâmî ahlâk, imanın derûni hazzı, mistik yaşa-
yış ve toplum düzeni gibi düşünceler çerçevesinde yoğunlaşmıştır. 
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7 Z. Toprak, aynı makale, s.44
8 O. Okay, aynı makale, s.124
9 Nurettin Topçu, “Hareket’in Otuz Yılı”, Hareket, sayı: 37 (1969), s. 4-6.
10 O. Okay, a.g.m., İATDV, cilt: 16, s. 123-125.
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derginin sahipliğini bu tarihten itibaren Eşref Edib üstlenmiştir. Tak-
rir-i Sükûn nedeniyle 6 Mart 1925’te 641. sayısıyla birlikte yayımına 
ara vermek zorunda kalan dergi, 22 yıl aradan sonra 1948’de Eş-
ref Edib tarafından yeniden çıkarılmaya çalışıldıysa da bu yeni bi-
çimiyle eski etki ve ağırlığına ulaşamamıştır.”11 

Dönemin önde gelen düşünürlerinin katkılarının yer aldığı der-
gide dinî, millî ve edebî konular etrafında İslâmî bir perspektif canlı 
tutulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet’in ilanı ile şiddeti artmaya baş-
layan “asrîleşme” ve “garplılaşma” taraftarlarıyla sürekli olarak pole-
miklere giren Eşref Edib, özellikle İslâm ve İslâm’ın temel kurumla-
rına yapıldığını düşündüğü saldırı ve eleştirilere her seferinde karşı 
çıkmıştır. Bunun sonucu olarak diğer yayın organları gibi Sebilür-
reşad da zaman zaman sansüre uğratılmıştır. Şeyh Said İsyanı üze-
rine Takrîr-i Sükûn Kanunu vesile edilerek birçok gazete ve dergiyle 
birlikte Sebilürreşad da kapatılmış ve ancak 1948 yılında tekrar ya-
yınlanmaya başlayabilmiştir.12 

Büyük Doğu Dergisi ise Eylül 1943’ten başlayarak çeşitli ara-
lıklarla Mayıs 1978’e kadar çıkan bir başka “mektep” dergisidir13. 

11 Şaban Sitembölükbaşı, Türkiye’de İslâm’ın Yeniden İnkişafı (1950-1960), İsam Yay., İs-
tanbul, 1995.

12 Eşref Edib, sadece dergideki yazılarıyla değil gündelik politik çatışmalar içindeki rolüyle 
de aslında güçlü bir kişiliktir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başlayan 
ve büyük ölçüde popüler-oryantalist yaklaşımların platformu olarak değerlendirilen İs-
lâm Ansiklopedisi’ne karşı, kendi dönemi açısından oldukça cüretkâr bir öneme sahip 
sayılabilecek bir risaleyle, eleştirel bir çıkış yapmış hatta bununla da yetinmeyerek alter-
natif bir ansiklopedi hazırlama girişiminde bile bulunmuştur[13]. Aslında bu ansiklo-
pedi girişimini entelektüel anlamda ilk ciddi muhalefet olarak da görmek mümkündür 
(Gün, 2001: 80). Eşref Edib’in tek parti döneminde yazdıkları, tavır ve duruşu son de-
rece önemlidir (Kara, 1994: 7)[14]. Bu çerçevede onun Kara Kitab’ı, tek parti dönemini 
tasvir eden ve bu süreci net bir dille sorgulayan bir çalışma olmasının yanı sıra, kendi 
konumunu İslâm temelli bir kaygıyla dillendirmesi açısından da önemli bir belge nite-
liğine sahiptir. Hatta bu kitap Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki dinî hayatın oldukça 
ağır bir eleştirisi olarak da değerlendirilebilir. Eşref Edib, bu kitabında rejimi duygusal 
dozu oldukça özgün bir dil ve duyarlılıkla eleştirmektedir (Eşref Edip ve Sebilürreşad 
dergisi hakkında genel bir değerlendirme için bkz., N. Subaşı, a.g.m., s.52-53.)

13 Derginin dönemleri için bkz., O. Okay, “Büyük Doğu”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Di-
yanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992, cilt: 6, s. 513-514.

 Ayrıca, Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu için bkz. Cemil Koçak, “Türk Milliyetçi-
liğinin İslâm’la Buluşması”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, ed. Tanıl 
Bora, cilt: 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 601-613.
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Yayınlandığı süre boyunca derginin, Türkiye İslâmcı söylemi ve mu-
hitleri üzerinde ciddi bir şekilde etkisi olmuştur. 

Necip Fazıl’la özdeşleşen “Büyük Doğu” sloganı, hem coğrafi 
bakımdan Batı’ya karşı Doğu’yu temsil ediyor hem de hayat felse-
fesi ve kültürel değerler bakımından Doğu’nun derin dini inançla-
rına çağrışım yapıyordu.14 

Derginin açtığı kulvar çok partili hayata geçişte İslâmcı bir ka-
muoyunun oluşmasına katkıda bulunmuş, çok partili dönemle bir-
likte daha açık ve çatışmacı bir muhalif söyleme sahip olmuştur. Po-
lemikleriyle, sansasyonel kapanış ve çıkışlarıyla her zaman dikkat 
çeken Büyük Doğu, gençlerin dini kültüre yönelmesinde oldukça 
önemli bir rol üstlenmiştir. Büyük Doğu’daki birçok yazısı yüzün-
den Necip Fazıl değişik iktidarlar devrinde adlî takibata uğrayarak 
hakkında defalarca beraat, tevkif ve hapse mahkûmiyetle sonuçla-
nan kararlar verilmiştir.15

Büyük Doğu dergisi, Hareket dergisi gibi çok kere Türk milli-
yetçiliğini İslâm’la buluşturma çabalarından biri olarak görülebilir.16 
Daha sonra Türk-İslâm sentezine yol açan bu tutumun, Türkiye’nin 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra içinde bulunduğu modernleşme sü-
recinin getirdiği önemli bir kimlik sorununa cevap arayışı olduğu 
söylenebilir. Nitekim şehirlere göç eden insan sayısı artıp toplumun 
geleneksel ilişkileri çözüldükçe, yeni sorunlarla karşı karşıya kalın-
mıştı. Buna bir de resmi ideolojinin insanların değerlerine yaban-
cılığı da eklendiğinde Necip Fazıl’ın, hem İslami hem de milliyetçi 
bir kavram çerçevesi kurmasının sebebi daha doğru kavranabilir. Bu 
söylemin bir yanıyla devletin çizdiği sınırların farkında olan diğer 
yandan da bu sınırları halkın dini talep ve ihtiyaçları lehine zorla-
yan bir çerçeveyi esas aldığı söylenebilir.

 Yine, NFK ve Büyük Doğu için bkz., Elisabeth Özdalga, “Tasavvuf Bahçelerinde Do-
laşan Bir Milli Kahraman: Necip Fazıl Kısakürek”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, 
Bağlam Yayınları, İstanbul, 1997, s. 189-193. 

14 Elisabeth Özdalga, “Tasavvuf Bahçelerinde Dolaşan Bir Milli Kahraman: Necip Fazıl 
Kısakürek”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1997, s. 190

15 Orhan Okay, “Büyük Doğu”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İs-
tanbul, 1992, cilt: 6, s. 514 

16 Koçak, Cemil, “Türk Milliyetçiliğinin İslâm’la Buluşması”, Modern Türkiye’de Siyasi Dü-
şünce-Milliyetçilik, ed. Tanıl Bora, cilt: 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 601-613
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2. Değişen Dengeler ve Çok Sesliliği Mümkün Kılan Yeni 
Bir Dönem

Tek partili iktidarının dini hayatı ve yayıncılığı bir bütün olarak 
kontrol altında tutma konusunda takındığı sıkı tavır, 1945’den iti-
baren kısmen sarsıntıya uğramıştır. Daha 1947’de bir geçiş döne-
minin başlangıcı olarak da sayılabilecek CHP Kongresi’nde, top-
lumdaki dinî hissiyatın yaratabileceği gerilimin politik bir manevra 
içinde nasıl kullanılabileceğinin işaretleri verilir. Bu çerçevede İmam 
Hatip okullarının açılışı ve eski bir İslâmcı olan Şemseddin Günal-
tay’ın Başbakanlığa getirilmesi de yeni dönemin diline egemen ol-
mayı tasarlayan farklı bir politik arayış olarak yorumlanabilir. Bu 
süreç, bir yanıyla muhalefetin yaratacağı atağı başarısız kılmak bir 
yanıyla da din konusunda gittikçe kötürümleşen toplumsal yapıyı 
uygun bir bütünlük içinde yeniden düzene koyma kaygısını taşımak-
tadır. Ancak yine de bu kararların altında derinlikli bir fikrî endişe 
ya da kapsamlı bir proje önerildiğini görmek mümkün değildir. Bu 
değişimlerin 1950 seçimleri arefesinde gerçekleştirilmiş olduğu dik-
kate alındığında, toplumda biriken ihtiyaçların ve muhalefetin kont-
rol altına alınması umulmaktaydı. 

1950’de iktidarı devralan Demokrat Parti (DP), dini pratiklere 
alan açma konusunda CHP’ye nispetle daha açık bir tutum sergile-
mişti. Bu siyasetin yansıması olarak, 1950 seçimlerini DP’nin kazan-
masıyla birlikte “resmi rahatlatma teşebbüsleri”17 içinde dinî hayat 
yeniden canlanmaya başlamıştı. Bu canlanmayı, çıkan dergi sayısı 
ve dergilerin gündem çeşitliliği açık bir şekilde yansıtıyor.

“Allah Yolu; 1952 yılında Samsun’da yayın hayatına başla-
yan ve o dönem Nurculara yakın bir yayın olan Büyük Ci-
had; İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından 1956 yılında çıka-
rılmaya başlanan Din Yolu; Doğan Güneş; dönemin önemli 
dergilerinden biri olan ve 1947-1953 yılları arasında Abdurra-
him Zapsu tarafından toplam 140 sayı olarak çıkarılan Ehli 
Sünnet; Ehli Nimet; Fetih; Şemseddin Yeşil tarafından hafta-
lık düzenli bir biçimde 8 sayfa olarak çıkarılan ve toplamda 

17 Bkz., İsmail Kara, a.g.m., s. 153-177.
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104 sayı yayımlanan Hakikat Yolu; Hakka Doğru18; Hak-
yol; ilk sayısı 1 Eylül 1950 yılında çıkan ve dönemin Nur-
cularına yakın duran ve 1960 yılına kadar yayın hayatında 
olan Hür Adam; gazete formatında 1948 yılında Esad Eki-
cigil tarafından çıkarılmaya başlanan ve 1950’li yılların ba-
şına kadar yayın hayatına devam eden, Tahirül Mevlevi’nin 
Mesnevi yazılarının da yayımlandığı İslam Yolu; Raif Ogan 
tarafından 1952-1954 yılları arasında 96 sayı olarak çıkarılan 
İslam Dünyası; 1951-1953 yılları arasında Ali Kemal Belvi-
ranlı tarafından 24 sayı olarak çıkarılan ve yazı kadrosunda 
dönemin önemli isimlerinin yer aldığı İslam’ın Nuru; 1948-
1950 yılları arasında Nureddin Eren tarafından yayımlanan 
İslamiyet; başyazarının İzmir Dersiam Vaizi olduğu ve 1948 
yılında başlayıp 1978’e kadar toplamda 398 sayı olarak İz-
mir’de yayın hayatına devam etmiş uzun soluklu bir dergi 
olan Müslüman Sesi; 1947-1949 yılları arasında Mehmet Akif 
Ersoy’un damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından çıkarılan 
Selamet; Osman Yüksel Serdengeçti’nin 1947-1962 yılları 
arasında çıkardığı ve sık sık kapatılmalara ve toplatılmalara 
maruz kaldığı için ancak 33 sayı çıkabilen Serdengeçti; 1949-
1953 yılları arasında Eskişehir’de M. Nuri Akyar tarafından 
çıkarılan Yeşil Nur; 1947 yılında yayın hayatına başlayan ve 
1948 (?) yılına kadar çıkan Doğru Yol ile son olarak F. Ka-
vukçuoğlu19 tarafından 10 Nisan 1947’de çıkarılmaya baş-
lanan İrşat dergileridir.

Dergilerin künye bilgilerinden de anlaşılacağı üzere 1940’ların 
sonunda dergi yayın hayatında hızlı bir hareketlilik başlamış-
tır. Dergilerin isimleri daha çok dinî referanslara gönderme-
ler yaparken dergi isimlerinin altlarındaki tanıtım metinleri 
büyük oranda; “dinî”, “ahlaki”, “ilmî”, “edebî” gibi kelime-
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18 Bu dönemde iki tane Hakka Doğru dergisi yayımlanmıştır. İlki 1947-1949 yılları ara-
sında Perşembe günleri “Allah, Din, Ahlak Bilgileri Dergisi” sloganı ile çıkmıştır. Sahibi 
Şerafettin Şenpınar’dır. İkincisi ise 1959 yılında 15 günde bir çıkmaya başlamıştır.

19 Aynı kişi tarafından aynı yıllarda Allah Yolu adında bir gazete daha çıkarılmıştır.
20 Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.m., A. Köroğlu, “Türkiye’de İslamcılık 

Düşüncesinin Seyrini Dergiler Üzerinden Okumak”, s. 12-13.
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Bu dönemde oluşan nisbî rahatlama zemininde ortaya çıkan ve 
geniş açılımıyla olduğu kadar dağınık ilgileriyle de farklılaşan neş-
riyat içinde giderek kendi çizgisini oturtmaya çalışan bir hareketin 
ayrışma çabası içine girdiği de daha belirgin olarak gözlemlenebili-
yor. Yine de İslâmcı yayınlar, belirgin bir politik talep ve stratejiyi 
ancak 60’lı yıllardan itibaren netleştirme imkânı bulabilecek ve ni-
hayet 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarda iyice incelmiş bir referans sis-
temini üretmenin yolları daha belirgin bir şekilde aranmaya başla-
nacaktır.21

Kuşkusuz bu dönemin en ilginç yayınlarından birisi de Selâ-
met Mecmuası’dır. 

Dergi, Ömer Rıza Doğrul (1863-1952) tarafından, 1947-1949 
yıllarında yayınlanmıştır. İki dönem olarak yayınlanan derginin ilk 
evresi 23 Mayıs 1947’den 17 Eylül 1948’e kadar sürmüştür. İkinci 
evresi ise 12 Ocak 1949’dan itibaren 2 Kasım 1949’a kadar sürmüş-
tür. İkinci dönemde dergi, Yeni Selâmet adıyla yayınlanmıştır.22 

Dergide ilmî-dinî araştırmalar, İslâm dünyasındaki düşünce ha-
reketleri, İslâm klasikleri gibi konuların yanında özellikle o yıllarda 
din öğretimiyle ilgili olarak basında ve mecliste yapılan tartışma-
lara da ağırlıklı olarak yer ayrılmıştır. Dergi yazarları, din öğreti-
minin gereğini ortaya koyarak bu konuda bir kamuoyunun oluş-
masına yardım etmişler, din hürriyetinin sağlanması ve ilkokullara 
din dersi konulmasında önemli girişimlerde bulunmuşlardır. Dergi, 
Türkiye dışında yaşayan Müslüman âlim ve entelektüellerden yap-
tığı tercümelerle de uzun süredir kendi çeperine kapatılmış Müslü-
manlara yeni bir soluk alma kanalı açmıştır.

Çok partili dönemde dikkat çeken bir diğer dergi de İslâm der-
gisidir. 1957’de yayınlanmaya başlayan dergi hem istikrarlı olu-
şuyla hem de Türkiye’deki İslâmcı eğilimlerin çatallaşmasına yol 
açması açısından dikkat çekicidir. Dergi gittikçe daralan Türkiye 

21 N. Subaşı, a.g.m., s.60.
22 Derginin yazar kadrosu arasında yer alan isimler önemlidir. Yazarları arasında Ömer 

Rıza Doğrul, Ahmet Hamdi Akseki, Rıza Nafiz Taner, Musa Carullah ve Ahmet Halit 
Yaşaroğlu yer almıştır. Öte yandan dergide Mustafa Abdurrâzık Paşa, Muhammed İkbal, 
Tâhâ Hüseyin, Zeki Ali, A. Cressy Morrison, John K. Birge gibi yabancı yazarlardan 
yapılan çevirilere de yer verilmiştir.
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Müslümanlarının entelektüel sınırlarını genişletmeye başlamış gö-
rünmektedir. Dahası İslâm dergisi, 1960 sonrası İslâmî oluşumların 
gündemlerini ve dilini belirlemede de önemli bir aşamayı temsil et-
mektedir. “Gayemiz, İslâm dininin esaslarını yaymak ve müdafaa et-
mektir. Binaenaleyh İslâmî esaslara aykırı muzır fikirleri ihtiva eden 
yazılara mecmuamızda yer verilemez” cümlesiyle çıkış amacını açık-
layan dergide dinle devlet arasındaki ayrımın söz konusu olmaya-
cağı fikri işlenmektedir. Sonraki kuşakların laiklikle ilgili kavram-
sal tartışmalarında önemli bir yer tutan Ali Fuat Başgil’in fikirleri 
genellikle bu dergide yayınlanmıştı. 

Dergide dönemin temel kavramsal gerilimlerinden olan “gerici-
lik-ilericilik” kavramlarının analizine yer verilmekte ve İslâm’ın iler-
lemeyle sorunu olmadığı dile getirilmektedir.

Kuşkusuz derginin din özgürlüğü talebini yüksek sesle dile geti-
ren ve aslında yaygın ve genel sayılabilecek pek çok beklentiyi içinde 
barındıran metinler de aynı dergide kendine bir yer bulabilmiştir. 
Nitekim A. Hamdi Akseki’nin 1951’de yayınladığı ve din eğitimiyle 
dinî kurumların içinde bulunduğu sorunları ortaya koyan raporu 
(“Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Bir Rapor“ Sebilür-
reşad, cilt: 5, sayı: 102-15), bu dergide yeniden yayınlanmış ve bir 
anlamda da İslami hassasiyetin kamuya mal olmasında dergi önemli 
bir işlevi yerine getirmişti.23 Öyleki, İslam mecmuasında anayasa ha-
zırlık sürecinde yayımlanan “Din Hürriyeti İstiyoruz” başlıklı bildiri 
örneğinde de gözlemlenebileceği gibi, tek parti döneminin yarattığı 
düşünsel düzeydeki çekingenlik artık hissedilir bir şekilde terk edil-
miş görünmektedir. Bu çerçevede, derginin kısa bir sunuş yazısı ile 
1950’de yayınladığı, Diyanet İşleri başkanlarından Ahmet Hamdi 
Akseki’nin “Devletin dine tahakkümü, dinî teşkilâtı vesayet al-
tına alması kat’i surette önlenmelidir.”( İslam, cilt. III, sayı: 9, 
Haziran 1960, s.291) başlıklı raporu çarpıcı bir örnektir.

Necdet Subaşı’nın da ifade ettiği gibi, Cumhuriyet’in erken dö-
nem İslâmî muhalefetinin karşı pozitivist atakla, modernleşmenin 
başat argümanlarını içselleştirme tehlikesiyle de karşı karşıya gelme-
sine mukabil İslam Dergisi ile tek parti döneminin yarattığı düşünsel 

23 Bkz, “Din Hürriyeti İstiyoruz”, cilt: 3, sayı: 10 (Temmuz 1960), s. 291.
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düzeydeki çekingenlik artık hissedilir bir şekilde terk edilmiş, bir an-
lamda karşı atağa geçme şeklinde de değerlendirilebilecek yeni bir 
karşılaşmanın imkânları dikkatle değerlendirilmiştir.24 

Ancak, din ve vicdan hürriyeti üzerinden yapılan yorumların 
ağırlıklı olarak Ali Fuat Başgil’in Din ve Laiklik kitabındaki yakla-
şımları doğrultusunda yapılmış olduğu dikkate alındığında, İslamcı 
çevrelerdeki halen derin izlerini gözlemleyebileceğimiz liberal söyle-
min bu dergide temellerini bulabiliriz. 

Bu çerçevede “İslâm dergisi, bir yandan kendi döneminin İslâmî 
muhayyilesi içinde uygun bir mevzi ve direnç alanı oluşturmaya ça-
lışırken, bir yandan da artık iyice belirginleşmeye başlayan düşünsel 
ayrışmaların merkezi olarak kendini sunmaya başlamıştır. Bu bağ-
lamda 70’li yıllarda saflarını ayrıştırma süreci yaşayacak olan milli-
yetçi ve İslâmcı yönelimler, kendilerini zamanla karşı karşıya getire-
cek zıtlaşmaları gerçekte bu dergi etrafındaki tartışmalar ekseninde 
kazanmışlardır.”25

Türkiye dışındaki İslami tasavvur sahiplerinden çeviriler yapa-
rak Türkiyeli Müslümanların yeni ufuklarla tanışmasına vesile olan 
bir diğer önemli dergi de Hilal(1958) dergisidir. Ulus devlet serüve-
ninin çeperinde şekillenen içe kapanma döneminin düşünce dün-
yasında da ciddi bir sınır oluşturduğunda şüphe yok. Gündemler, 
kavramlar ve meseleleri ele alıştaki öncelikler takip edildiğinde bu 
durum açıkça gözlemlenebilir. Bu bağlamda, ulus devlet çağının 
en etkili iki cemaatinden Cemaat-i İslami ve İhvan-ı Müslimin’in 

24 N. Subaşı, a.g.m., s.62.
25 Bkz., dergide yayınlanan bir yazıda (cilt: 4, sayı: 2 Kasım 1960) okunması önerilen kitap-

ların bir listesine yer verilmektedir. Bu liste 1960’lara has dinî perspektifin düşünsel kay-
naklarını yansıtması açısından oldukça ilgi çekicidir ve günümüz İslâmcılığının temel 
başvuru kaynakları arasından çoktan çıkarılmış olan bu kitapların bir karşılaştırmasını 
yapmak eski ve yeni İslâmcı eğilimlerin birbirinden kopuk ve ilişkisiz dünyalarını yan-
sıtması açısından önemlidir. Listede Hak Dini Kur’ân Dili (Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır), Kur’ân-ı Hakim ve Meal-i Kerim (Hasan Basri Çantay), Kur’ân-ı Kerim (Diya-
net İşleri Başkanlığı), Sahih-i Buhari Tercemesi, Riyazü’s Salihiyn, Büyük Tefsir Tarihi 
(Ömer Nasûhi Bilmen), Büyük İslâm İlmihali (Ömer Nasûhi Bilmen), Sualli-Cevaplı 
Dini Bilgiler (Ömer Nasûhi Bilmen), Namaz Surelerinin Tercüme ve Tefsiri (Ahmet 
Hamdi Akseki), Hatemü’l-Enbiya Hz. Muhammed (Osman Keskioğlu), İslâm Hukuku 
Nazariyatı, Sonsuz Nur, Ve’l-Asr Suresinin Tefsiri (Mısır Müftüsü Muhammed Abdûh), 
Tarih Boyunca İhtilaller ve Siyonizm (Ziya Uygur), İmam Birgivi ve Kabir Ziyareti’ne 
yer verilmektedir.
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liderlerinden çeviriler yaparak, bugüne kadar devam eden derin bir 
etkilenmenin kapılarını açmıştır. Nitekim 1958 yılında çıkan Hi-
lal Dergisi ve yayınlarının yegâne amacını kurucusu Salih Özcan 
şu sözlerle anlatacaktı: 

“Ülkemizde İslâmi Yayıncılık ve onun oluşumuna katkıda bu-
lunan Seyyid Kutup, Hasan el-Benna, Nedvi; Mevdudî ve Mu-
hammed Kutup gibi günümüz İslâm âlimleri Türkiye’ye Hilâl 
Dergisi ile girdi... O günlerde yeni açılan İmam Hatip Okulla-
rından yetişen gençler yeni bir bina yapacaklardı. Ama malze-
meleri yoktu. Onların ufkunu açacak, onlara malzeme olacak 
yeni kitaplar ve yeni yorumlar lazımdı. ve bir gece tüm İslâm 
ülkelerinde yaşayan İslâm âlimlerinin eserlerini çevirtip Tür-
kiye’ de yayınlamaya karar verdim. Böylece onlara yapacakları 
bina için malzeme sağlamış olacaktım. Sanırım bunda da ba-
şarılı oldum.”26

İslam dünyasındaki farklı birikimleri Türkiye Müslümanlarının 
gündemine taşıyan dergide, dönemin önemli isimlerini barındıran 
geniş bir yerli yazar kadrosu da yer alıyor: Ali Himmet Berki’den 
başlayarak, Celal Saraç, Hasan Hüsnü Erdem, Enver Tunçalp, Mus-
tafa Egemen, Osman Keskioğlu, M. Lütfi İkiz, Veli Ertan, Nahit 
Dinçer, Asım Köksal, Ziya Nur, Zekai Konrapa, Fahrettin Akbu-
lut, Fehmi Cumalıoğlu, Osman Yüksel Serdengeçti, Zübeyir Koç, 
Hasan Basri Çantay, Ali Nihat Tarlan, Kemal Kuşçu, Fikri Aksoy, 
Mustafa Runyun, Ali Fuad Başgil, Abdülkadir Karahan, Cevat Rı-
fat Atilhan, Ömer Nasuhi Bilmen, Mehmet Şevket Eygi, Osman 
Turan, Sait Şamil, Sadrettin Yüksel, Halil Gönenç gibi isimler bun-
lar arasında sayılabilir. Bununla beraber Necip Fazıl Kısakürek’in 
“İdeolocya Örgüsü”nün ilk müsveddeleri de Hilal’de yayımlanır. 

Kuşkusuz Türkiye’nin İslamcı birikiminin gözlemlenebileceği 
en uzun soluklu dergilerden biri de ‘Diriliş’’ dergisidir. Dergi 1960-
1992 yılları arasında ve farklı zaman periyodlarında 7 dönem olarak 

26 Fatih Uğurlu, Altınoluk Dergisi, “Günümüz İslâm Alimleri Türkiye'ye Hilâl Dergisi 
ile Girdi”, S. 8, 1986 - Ekim, s. 40. 
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çıkar.27 Güçlü bir şair olan Sezai Karakoç’un çıkardığı dergi, onun 
‘’Diriliş’’ kavramı çerçevesinde şekilleniyor.28

Özellikle edebiyat dergiciliği tarihimizin genelinde olduğu gibi 
Diriliş Dergisi de bir “üstâd”ın etrafında oluşan bir ocak gibidir. Se-
zai Karakoç etrafında kümelenen yazarlar onun medeniyet görüşünü 
aksettirmiştir. Sezai Karakoç’un hatıralarında durum şöyle yansır: 
“Arkadaşlar çevresinde bir hareket, umut ve yeni düşünceler kaynağı 
oldu Diriliş. Yetenekli olup da yazmaya yatkın olmayan arkadaşlarımı 
zorladım. Kimilerine yazı yazdırdım, kimilerine çeviri yaptırttım.(…) 
Bir kadro doğurmak için büyük çaba sarf ettim. Genç-yaşlı diye bir 
ayrım yapmadım. Gençlere de büyük güvenle yer verdim. Zaten gece-
leri geç vakitlere kadar kahvede gençlerle oturup konuştuğumdan on-
lar belli bir etki içinde idiler.’’ 

Dergide yer alan gündemlere bakıldığında, dönemin sorunları, 
ihtiyaçları ve Türkiye Müslümanlarının ulusal sınırlar dışındaki 
Müslümanların birikimi ile girdikleri etkileşim sonucunda oluşan 
yeni birikimin dergiye de yansıdığı gözlemlenmektedir. Esasen sükû-
netli bir dil ve gittikçe odaklanılan “medeniyet” vb. kavram çerçe-
vesi dikkate alındığında, Diriliş’in yaklaşımı, güncelin değişkenli-
ğinin ardındaki ilkeler çerçevesinde günceli yorumlamak şeklinde 
değerlendirilebilir.

27 İlk devre Nisan 1960’da başlar ve Mayıs 1960’da sona erer. İki sayılık bu ilk devreden 
sonra dergi Nisan 1966 yılından Mart 1967’ye kadar aylık olarak 12 sayı çıkar. Üçüncü 
devre yine aylık olarak çıkar ve Ekim 1969 ile Ocak 1971 tarihleri arası 16 sayı olarak 
sürer. 4. ve 5. Devresi 72 sayı süren dergi Eylül 1980’de yayınına yine ara verir. Dergi 6. 
devrede gazete formatında günlük olarak yayına başlar. Bu devre 7 Ocak 1983’de başlar 
ve 17 Haziran 1983’e kadar 161 sayı olarak devam eder. Derginin 7. devresi 25 Temmuz 
1988’de başlar ve 5 Şubat 1992’de 133. Sayı ile hem bu devre hem de derginin yayın ha-
yatı sona erer. 

28 Karakoç, Diriliş kavramını kullanma ihtiyacı ve dergi çıkarmaya dair hatıralarında şun-
ları söyler: ”1960 Ocak, Şubat ve Mart ayları benim Diriliş’i aylık bir dergi olarak çıkar-
mayı düşünme, karar verme ve hazırlıklarını yapma aylarımdır. Yeni bir nesil gelmişti. 
Ortam otuz yıl öncesine göre çok değişmişti. Düşünüşte bir tazelenmeye ve yenilenmeye 
ihtiyaç vardı. Yeni bir dil ve üslub gerekliydi. Bir süredir daldığım metafizik düşünceler 
de kendini ifade için beni zorluyordu. Bu fevkalade şartlar içinde doğdu Diriliş. Ba’su-
ba’de’l-mevt’in karşılığı olarak “Diriliş”i bulmuştum. Ölümden sonra dirilme anlamına. 
Tabii ki, sadece metafizik anlamda değil, tarihi, sosyolojik anlamda da kullanıyordum.”
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Tabloya dikkatle bakıldığında, tedrici bir süreç öngörüsü olan 
Karakoç’un gündelik olanı gören ama gündelik olanı aşan bir düşün-
ceyi ilmek ilmek örmeye çalışan bir duruş sergilediği fark edilecektir. 

Ulusal sınırların çepere aldığı muhayyileyi, ulusal sınırların dı-
şına taşıyan bu tutum, Türkiye İslamcı muhitlerinde ulaşılan yeni 
bir merhaleyi de işaret etmektedir. Kuşkusuz bu merhale hem ulu-
sal sınırları aşan bir coğrafya tasavvurunu, hem yeni bir ulus kim-
liği inşa etmek isteyen T.C.’nin tarih algısını parçalayan bir tarih 
tasavvurunu hem de gittikçe ihata edici bir kavram birikimini or-
taya koymaktadır.

Dönem Yayımlanan 
Sayı Adedi

Temel Özellik

Nisan-Mayıs 1960 2 Fikriyatı yeni bir dil ve üslup ile tecdit ihtiyacı

1966–67 12 Yeni fikriyatın etrafında bir kadro oluşturma 

1969–1971 16 Politize olmuş gençliği asli kaynaklarla 
buluşturma 

1974–1978 60 Sokak olayları karşısında Diriliş aksiyonunun 
mesajını gençlere ulaştırmak gayedir. Sokak 
olaylarının arttığı bu dönemde sağduyulu 
bir diriliş ekseni çizmek bu dönemin özelliği 
olmuştur.

1979-1980 12 Batı fikriyatına karşı İslam Medeniyeti 
kavramının ön plana çıkarılması

Ocak-Haziran 1983 161 12 Eylül ihtilalinin ardından gelen bu dönemde 
aktüel meseleler teorik konulardan daha ağır 
basmaktadır. 

1988–1992 133 İslam ülkesi, İslam devleti, İslam milleti gibi 
kavramlar etrafında, İslam dünyasına çözüm 
önerileri sunulması

Kaynak: Vahdettin Işık, A. Köroğlu, 
Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Y. Emre Özsaray, 

Diriliş Dergisi’nde Tarih İlgisi ve Sonuçları s. 234.. 

3. Kurumlar- Cemaatler ve Kendini İfade Etme İmkânı Olarak 
Dergiler

1960’lı yıllarda yepyeni bir olgunun tezahür ettiğini gözlemleyebi-
liriz: Kendini ifade etme imkânı arttıkça yeni örgütlenmeler ger-
çekleşir. İlahiyat ve İHL Mezunları dernekleri ve sivil teşekküller 
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yanında, resmi olarak tanınmasalar da herkesin bildiği ve toplum-
sal meşruiyet krizini belli ölçüde aşmış cemaat yapıları varlıklarını 
bu zeminde izhar edebildiler. Bu yapılar, toplumla bir ilişki kurma 
imkânı olarak dergiler çıkardı. Bu dergilerin bilinen örneklerinden 
birisi İslam Medeniyeti Dergisi’dir.

İslam Medeniyeti Dergisi (1967), Türkiye İslam Enstitüleri Ta-
lebe Birliği adına Gnl. Bşk. Cahid Baltacı, Yazı işleri Md. İsmail L. 
Çakan, S. Arif Emre, Timurtaş Uçar, Ali Ulvi Kurucu, Celal Yeni-
çeri, İbrahim Canan, Hekimoğlu İsmail, Veli Ertan, Necat Birinci, 
Gürbüz Azak, A. Suphi Furat, Yusuf Ziya Kavakçı, Ali ŞAFAK, Ali 
Rıza Temel, Mevdudi, A. Kadir Udeh, M. Said Çekmegil, Sabri Ak-
deniz, Mehmet Eröz, Ali Özek, Tayyar Altıkulaç, Yusuf Karadavi, 
Halil Can, Mahir İz, Mustafa Miyasoğlu, Necla Pekolcay, Fahred-
din Olguner, Hilmi Kurtuluş, Süleyman Karagülle, Ragıp Güzel, 
Muhammed Hamidullah, Salih Tuğ, Bekir Sadak, N. Fazıl Kısakü-
rek, Mehmet Aydın, A. Nihat Asya, Peyami Safa, Fehmi Koru, Ş. 
Mustafa Sabri, Ergun Göze, Osman Turan, Tayyip Okiç, Ali Mu-
rat Daryal, Necmettin Erbakan, Mucteba Uğur, M. Necati Sepet-
çioğlu, Osman Cilacı, İhsan Işık, Bekir Topaloğlu, Kenan Seyitha-
noğlu, Osman Öztürk, Tantavi Cevheri, Ali Bulaç, Yakup Çiçek, 
Sadık Albayrak, Halis Ayhan gibi sonraki dönemlerde de etkili ol-
muş çok sayıda yazarı bünyesinde toplamıştı. Sonraki dönemde 
farklı çizgileri birincil düzeyde temsil eden insanları bir arada top-
layan dergi, dönemin din ve siyaset tasavvurunda belirleyici bir yer 
tutan milliyetçilikten İslamcılığa tüm ara tonları bünyesinde barın-
dırıyor. Yine dönemin ana gündemlerinden birisi olan anti-komü-
nist vurgu açıkça derginin gündemlerinde ve dilinde gözlemleniyor. 
Dergi uzun vadeli ilmi bir zemin oluşturma maksadında olduğunu 
belirtmekte ve günlük siyasetten de uzaklaşarak sorunları ilmi açı-
dan ele alma ve tetkik etme hedefini gütmektedir. Ayrıca üniversi-
teler dışında bir sivil zemin oluşturma arzusunun ve hedefinin de 
altı çizilmektedir. İslam düşüncesinin günümüzdeki yansıması olan 
tartışmalara da yer veren dergi kendi çizgisini “ehl-i sünnet” olarak 
tanımlamaktadır. Dergi, yeni Türkiye’de modern düşünce akımları 
ve kavramlarının tartışılmasında İslam’ın dışlanmasına dikkatleri 
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çekerek, İslam’ı ve onun inşa ettiği medeniyeti yeniden gündeme ta-
şımayı da kendisine addetmektedir.29 

ÖNDER İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Der-
neği bünyesinde çıkarılan Tohum Dergisi de dernek üye ve takip-
çilerinin fikir, düşünce ve taleplerini iletebileceği bir mecra oluştur-
mak gibi amaçlarla yayınlanmaya başlar. Dönemin usta kalemlerini 
çevresinde toplamanın yanı sıra, genç yeteneklere de kendilerini ge-
liştirebilecekleri bir zemin oluşturan Tohum Dergisi, kısa zamanda 
İmam Hatip öğrencileri, üniversite gençliği ve kültür-sanat dünya-
sının önemli temsilcileri arasında popülerlik kazanır. Derginin Be-
yazıt, Beyazsaray’da bulunan genel merkezi bir taraftan fikir/sanat 
camiasının buluşma noktası haline gelirken, diğer taraftan dergi, der-
nek faaliyetlerinin de omurgasını oluşturan, bir nevi zihni faaliyet 
alanı olur. Derginin içeriğinde gündeme dair makaleler, makale çe-
virileri, imam hatip ve din eğitimine dair haberler, reklamlar, kitap 
okuma listeleri, duyurular, dernek bildirileri yer almaktadır. Döne-
min birçok dergisinde belirgin bir yer tutan anti-komünist refleks, 
Tohum’da da açıkça gözlemlenebilir.

Tohum Dergisi, ülkemizde eşine az rastlanır şekilde, zaman za-
man ara verse de 50 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam ede-
bilmiştir.30 

Günümüzde yaygın olarak karşılaştığımız cemaat dergileri ol-
gusunun ilk örnekleri arasında Risale-i Nûr camiasının dergileri 
yer almaktadır.

T.C.’nin kuruluş yıllarından itibaren cemaat vb. dini örgütlenme 
biçimleri tasfiye edilmiş ve yasaklanmıştı. Bu yüzden cemaat vb. ya-
pılar faaliyetlerini gizlilik esası ile sürdürmek zorunda bırakılmıştı. 
Yukarıda bahsettiğimiz ifade kanallarının genişlemesine bağlı olarak 
Nurcu diye tanımlanan camia da kendini ifade etme imkânı olarak 
dergi ve gazeteler çıkarmaya başladı.

29 Dergi ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. 
Sezgin (Ed.), a.g.e., Fatih Kucur, “İslam Medeniyeti Dergisi, İslam’ın Son Kalesinde 
Bir Umut”, s. 483-499. 

30 Dergi ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. 
Sezgin (Ed.), a.g.e, Tuba Aydın, “Tohum Dergisi, Semiyolojik Bir Okuma”, s. 467-480. 
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Nur talebelerini gazete çıkarmaya sevk eden sebeplerin en başında 
Risale-i Nurların neşri önündeki engeller ve buna karşın 27 Mayıs 
ihtilalinin basın hak ve özgürlüklerine ilişkin getirdiği düzenlemeler 
olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim 27 Mayıs ihtilaliyle bir-
likte, Risale-i Nurların neşri neredeyse imkânsız hale gelmişti. Sıkı-
yönetim komutanlığı bu kitapları basan matbaalara el koymakta ve 
matbaa sahiplerini de hiçbir mahkeme kararı olmadan hapse atmak-
taydı. Bu yüzden de matbaalar Risale-i Nurları basamaz hale gel-
mişti. Öte yandan ihtilalden hemen sonra 1961 yılında çıkarılan bir 
dizi yasayla basın çalışanlarını gözeten ve onlara önemli haklar ge-
tiren birtakım düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemelere göre; ‘ba-
sın hürdür, sansür edilemez, yayın yasağı konamaz, gazete ve dergi 
toplatılamaz ve kapatılamaz, gazete ve dergi çıkarmak için önceden 
izin alınmaz, haber, düşünce ve kanıların yayınlanması engellene-
mez, matbaalara ve basın araçlarına el konamaz ve gazete ve dergi-
ler ancak yargıç kararıyla toplatılabilirdi.’31 

Bir yandan Risale-i Nurların neşri önündeki engeller, öte yandan 
gazete ve dergi neşriyatının önünün bizzat devlet eliyle açılmasıyla 
Said Özdemir önderliğinde ve aralarında Ali Gürbüz, Muzaffer De-
ligöz, İsmail Anbarlı ve Zeki Birbilir gibi farklı mesleklere mensup 
bir grup genç, Risale-i Nurları halka ulaştırmak amacıyla gazeteci-
liğe girişmişlerdir. Zira ilerde gazetelerin içeriklerinden de görüleceği 
gibi bu gazetelerin temel hedefi, kitap halinde neşredilemeyen Risa-
le-i Nurları kitap yerine gazete yazılarıyla Anadolu’ya ulaştırmaktır.

1960 yılında Said Nursi’nin ölmesiyle Risale-i Nurları basma ve 
yaymayı kendilerine esas meşgale olarak belirleyen Nur camiası hiç 
kuşkusuz o dönemde düşünsel üretime ciddi katkılar yapmıştı. 1960 
askeri idaresinin sıkı tedbirleri ve sıkıyönetimin bulunması, Risale-i 
Nurların basım ve dağıtım imkânlarını zorlaştırması üzerine Nur 
talebeleri 1963 yılında basın-yayın faaliyetlerine girişmişlerdir. Ka-
sım 1963 tarihinde Ankara’da yayın hayatına başlayan haftalık İh-
las Gazetesi ve bu gazetenin kapatılmasıyla yine aynı ekip tarafından 
1964 yılında İzmir’de çıkarılan Zülfikar ve Uhuvvet Gazetelerinin 

31 1961 Anayasası, Madde 22,23,25,27. Ayrıntılı bilgi içinBkz. https://www.tbmm.gov.tr/
anayasa/anayasa61.htm Erişim tarihi: 12.05.2015.
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likte, Risale-i Nurların neşri neredeyse imkânsız hale gelmişti. Sıkı-
yönetim komutanlığı bu kitapları basan matbaalara el koymakta ve 
matbaa sahiplerini de hiçbir mahkeme kararı olmadan hapse atmak-
taydı. Bu yüzden de matbaalar Risale-i Nurları basamaz hale gel-
mişti. Öte yandan ihtilalden hemen sonra 1961 yılında çıkarılan bir 
dizi yasayla basın çalışanlarını gözeten ve onlara önemli haklar ge-
tiren birtakım düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemelere göre; ‘ba-
sın hürdür, sansür edilemez, yayın yasağı konamaz, gazete ve dergi 
toplatılamaz ve kapatılamaz, gazete ve dergi çıkarmak için önceden 
izin alınmaz, haber, düşünce ve kanıların yayınlanması engellene-
mez, matbaalara ve basın araçlarına el konamaz ve gazete ve dergi-
ler ancak yargıç kararıyla toplatılabilirdi.’31 

Bir yandan Risale-i Nurların neşri önündeki engeller, öte yandan 
gazete ve dergi neşriyatının önünün bizzat devlet eliyle açılmasıyla 
Said Özdemir önderliğinde ve aralarında Ali Gürbüz, Muzaffer De-
ligöz, İsmail Anbarlı ve Zeki Birbilir gibi farklı mesleklere mensup 
bir grup genç, Risale-i Nurları halka ulaştırmak amacıyla gazeteci-
liğe girişmişlerdir. Zira ilerde gazetelerin içeriklerinden de görüleceği 
gibi bu gazetelerin temel hedefi, kitap halinde neşredilemeyen Risa-
le-i Nurları kitap yerine gazete yazılarıyla Anadolu’ya ulaştırmaktır.

1960 yılında Said Nursi’nin ölmesiyle Risale-i Nurları basma ve 
yaymayı kendilerine esas meşgale olarak belirleyen Nur camiası hiç 
kuşkusuz o dönemde düşünsel üretime ciddi katkılar yapmıştı. 1960 
askeri idaresinin sıkı tedbirleri ve sıkıyönetimin bulunması, Risale-i 
Nurların basım ve dağıtım imkânlarını zorlaştırması üzerine Nur 
talebeleri 1963 yılında basın-yayın faaliyetlerine girişmişlerdir. Ka-
sım 1963 tarihinde Ankara’da yayın hayatına başlayan haftalık İh-
las Gazetesi ve bu gazetenin kapatılmasıyla yine aynı ekip tarafından 
1964 yılında İzmir’de çıkarılan Zülfikar ve Uhuvvet Gazetelerinin 

31 1961 Anayasası, Madde 22,23,25,27. Ayrıntılı bilgi içinBkz. https://www.tbmm.gov.tr/
anayasa/anayasa61.htm Erişim tarihi: 12.05.2015.
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hangi ihtiyaca binaen neşredildikleri, yayımlandıkları dönemde ne 
tür meseleleri konu edindikleri ve siyasi, ekonomik ve toplumsal 
olaylara karşı takındıkları tutumları incelendiğinde, 1950’lerde ya-
yın hayatına başlayan ‘Hür Adam’ ve ‘Büyük Cihad’ gazeteleri ile 
ardından 1960’lı yıllardaki ‘Bediulbeyan (1963)’, ‘Bediuzzaman’, ‘İr-
şat’ (1963) ve ‘Hareket’ (1964) gazeteleri ile benzer işlevler gördük-
leri söylenebilir. Sıkıyönetim koşulları zaman zaman yasaklanan ve 
hatta temelli kapatılan gazetelerin birinin sonunu hazırlarken bir di-
ğerinin de doğuşuna vesile olmuştur.32 

Cemaat örneğinde değindiğimiz bu çabaların bir benzeri de resmi 
mevzuata göre kurulan örgütlü yapılarda gözlemlenmektedir. Bu ya-
pıların en eskisi MTTB idi.

MTTB, 1916 yılında kurulmuş ve çeşitli evrelerden geçmiş bir 
yapıdır. 1965 yılında MTTB’de Genel Başkanlığa Rasim Cinisli’nin 
seçilmesiyle birliğin söylemi sağcı bir çizgiye evrilmişti. Ancak 60 
darbesinin sıcaklığını koruduğu ve siyasi özgürlüklerin henüz sağ-
lanamadığı bu dönemde MTTB için bir geçiş dönemi yaşanacaktı. 
MTTB, milliyetçi ve muhafazakar bir çizgiyi benimseyerek kendi 
bulundukları noktayı “biz ne Bolşeviğiz, ne de komünistiz, biz mil-
liyetperver ve dinimize hürmetkarız” diyerek tanımlıyordu. 1967 yı-
lında, olaylı kongrelerden sonra, yeni genel başkan ancak 28. turda 
seçilebilmişti. Bu kongrede MTTB’ye genel başkan olarak İsmail 
Kahraman seçilir. Bu dönemde MTTB’de ciddi ayrışmalar yaşanır. 
Milliyetçilerin gittikçe kopmalarına paralel bir süreçte MTTB’de ar-
tık İslami çizgi hâkim hale gelmeye başlar.

MTTB’deki değişimler yayın organı olan Milli Gençlik dergi-
sine de yansır. Nitekim 1970’in ikinci yarısında MTTB, amblemin-
deki kurt sembolünü çıkartarak yerine Kur’an’ı temsil eden bir ki-
tap resmini koyar. Milli Gençlik dergisi de esasen yeni dönemde bu 
değişimi kitlelere anlatmaya aracılık eder.

32 Dergiler ve Nur Hareketinin dönemsel değerlendirmesi ile ilgili olarak daha ayrıntılı 
bir tanıtım ve değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), 
a.g.e, Alev Erkilet, “Zülfikar Mecmuası, 1960’lardaki Nur Hareketine Dair Bir Oku-
ma Denemesi”, s. 329-341; Ahmet Karakaya, “Nur Talebelerinin Sesi, İhlas-Zülfikar 
ve Uhuvvet Gazeteleri”, s. 317-325. 
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Bu dönemdeki yayınlarına bakıldığında derginin yeni çizgisi 
Cumhuriyetin kurucu nesline ve bu neslin yapmış olduğu tepe-
den inmeci modernleşme uygulamalarına karşıdır. Zira Cumhuri-
yet modernleşmesi ile gençlik tarihi kökenlerinden kopartılarak ba-
tılı değerler doğrultusunda yetiştirilmeye çalışılmıştır. Bu duruma 
MTTB genel başkanlarından Abit Özmen dergide yayınlanan “Ger-
çekler ve Gençliğimiz” adlı makalesinde şöyle tepki gösterir: “Genç 
nesillere ilim diye batının kokuşan skolastiğinin dışında neyi getir-
diniz?” (Milli Gençlik; 1974) 

70’li yıllarda Türkiye, öğrenci hareketleri ile çalkalanmaktadır. 
Kavga mahalle ve sokaklara girmiştir. Sokaklar ve üniversiteler si-
lahlanmış ve gençlik birbirini öldürmektedir. Milli Gençlik dergisi 
kendi kitlesi olan MTTB’yi bu kavgalardan her zaman uzak tutmaya 
çalışmış ve kavgayı körükleyecek hiçbir haber ve yoruma dergide yer 
vermemiştir. Milli Gençlik dergisine göre ülkedeki bu anarşi orta-
mının asıl nedeni batıcı ve laik eğitimle boş yetişen gençliğin içeri-
sinde bulunduğu buhrandır. Bu buhrandan çıkış yolu da İslam’dır. 

Milliyetçi Cephe’nin kurulması ile MTTB, Milli Gençlik dergi-
sinin yayın politikasını da kapsayacak biçimde daha geniş kitlelere 
hitap edebilmek için bazı kararlar alır. Bu çerçevede dergi İslamcı 
gençliği MTTB çatısı altında toplayabilmek için de birleştirici bir 
yayın politikası izlemeye çalışır. MTTB’nin öngörüsüne göre Milli 
Gençlik dergisi ile küfürle mücadele edilecek, güçlü bir İslami ya-
yın organı için eleman yetiştirilecek, silahlar değil fikirler konuşa-
cak, İslamcı gençlik anarşiden uzak tutulacak ve derginin düzenli 
biçimde çıkarılması için gayret edilecektir (MTTB 53. Dönem Fa-
aliyet Raporu).

Derginin, Batının İslam ülkelerinde bir sömürü aracı olarak 
yerleştirmeye çalıştığını varsaydığı demokratik yönetim sistemine 
de karşı şerhi vardır. Bu kapsamda Milli Gençlik dergisi emperya-
lizm ve kapitalizm arasında ortak bir bağ olduğuna inanmakta ve 
bunlara karşı kendi kültürel değerlerimizin yeniden diriltilmesi ge-
rektiğini vurgulamaktadır. Dönemin İslami muhitlerinde yaygın 
olan tarih algısına uygun olarak, MTTB gençliği için ideal nesil ve 
ideal model Osmanlı medeniyetidir. Dolayısıyla yeniden büyük bir 
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medeniyet olmanın yolu geçmişi iyi anlayarak, geçmişten dersler çı-
kartarak yarınlara açılmakla olacaktır. Bu çerçevede, Milli Gençlik 
dergisinde en çok yer alan konular arasında Ayasofya meselesi yer 
alır. Nitekim MTTB kapatılana kadar Ayasofya meselesi gündem-
den hiç düşmez. Zira dergiye göre Ayasofya müze yapılarak Fatih’e 
ve Müslümanların yüz akı olan İstanbul’un fethinin aziz hatırasına 
ihanet edilmiştir. 

Resmi tarihin tahriflerine karşı teyakkuzu esas alan dergi, unut-
turulan ya da çarpıtılarak aktarıldığı düşünülen bazı konulara da 
kendi penceresinden yeni yorumlar getirmeye çalışır. Bu çerçevede 
31 Mart olayları ile ilgili olarak Milli Gençlik dergisinde resmi ta-
rihi sorgulayıcı yazılar yayınlanmıştır (Milli Gençlik; 1975).

Milli Gençlik dergisinde en çok işlenen kişilerden biri Mehmet 
Akif ’di. Mehmet Akif, Müslüman gençler için unutulmuş örnek 
bir düşünce ve eylem adamı olarak tanıtılır. Mehmet Akif özel sa-
yıları yapılıyor hatta Mehmet Akif kitapçıkları bastırılarak üniver-
site gençliğine dağıtılıyordu. 

Bir bütün olarak bakıldığında derginin yayın dili ve söylemi MT-
TB’deki değişimlerle uyumludur. 70’li yılların başında MTTB, an-
ti-komünist bir harekettir. Dolayısıyla Milli Gençlik dergisinde an-
ti-komünizm hakkında çok sayıda yazı yayınlanmıştır.33

Kuşkusuz Milli Gençlik’te yapılan tartışmaların seyri, Türki-
ye’nin gerek küresel sistem içerisindeki konuşlanışını gerekse de dev-
letin dinin konumuna ilişkin algısını ve bu konuşlanışlara toplumun 
verdiği cevapları yansıtan ilginç bir örneklem oluşturmaktadır. Üste-
lik bu tartışmalar, bir derginin sınırlarını her geçen gün daha fazla 
aşmaya başlamıştır. Zamanla çeşitlenen ve bir anlamda da toparla-
nan İslamcı camia, hem söylemini zenginleştirmeye hem de kendini 
ifade etmek için çeşitlenmeye başlamıştı. Bu iddiamızı örneklendi-
ren dergilerden birisi de Düşünce dergisidir.

1976 yılında yayınlanmaya başlayan Düşünce dergisi, 1979 yılı-
nın Kasım ayına kadar yayınlanmaya devam etmiştir. Dergi, Nisan 

33 MTTB ve Milli Gençlik dergisi ile ilgili bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. 
Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Serkan Yorgancılar, “Milli Türk Talebe Birliği ve 
Milli Gençlik Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 367-375.
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1976-Kasım 1979 arasındaki 3,5 yıllık dönemde verilen aralıklar 
ve bir arada çıkan sayılar nedeniyle 44 ayda, 34 sayı çıkabilmiştir. 

Derginin kadrosuna baktığımızda34 çoğunun Yüksek İslam Ens-
titüsü’nden aynı senelerde mezun oldukları ve Milli Gençlik dergi-
sinde yazı yazdıkları görülmektedir. Derginin yazarlarının Tohum, 
İslami Hareket, Milli Gençlik Dergisi, Tevhid, Şura, Hicret dergi-
leri ile Milli Gazete ve Yeni Devir Gazetesi’nde de yazdıkları görül-
mektedir. Aynı zamanda derginin son sayısında yer verdiği hicretin 
1400. Yılı bildirgesi, Düşünce dergisinin yanında Fikir ve Sanatta 
Hareket, Sebil, Akıncılar, Hicret, İslami Hareket dergileri tarafın-
dan ortaklaşa hazırlanmıştır. Dergide en çok yazı yazan isim Ali 
Bulaç’tır. Bu çekirdek kadronun dışında Abdurrahman Arslan, Ah-
med Şişman, Sedat Yenigün ve İsmet Özel de dergide yazı yazmıştır.

Dergide İslami ilimlere dair yazılar yanında edebi eserler, gün-
deme, yakın tarihe dair yazılar ve kitap değerlendirmeleri önemli bir 
yer işgal eder. Derginin gündemine yakından bakıldığında devlet, 
batılılaşma, işçi hareketleri, İslami hareket ve siyasal gelişmeler gibi 
konuların öne çıktığı görülmektedir.35

Devlet, Mülkiyet, Sömürgecilik, Emperyalizm gibi konulara dair 
yazılarda da görülebileceği gibi, İslamcı muhitte gözlemlenen döne-
min sorunlarına karşı yeni bir dil kurma çabalarına Düşünce der-
gisi en belirgin örneği oluşturmaktadır. 

Düşünce dergisinde görülen bu entelektüel yoğunluk yanında, 
benzer kaygıları taşıyan daha aktivist bir tutum da İslamcı muhitte 
kendine alan bulmaya başlamaktadır. Dönemin şartları düşünül-
düğünde, hem küresel ölçekte hem de yerel bağlamda, sarsıcı olay-
lar yaşanmaktadır. Afganistan’ın 24 Aralık 1979’da başlayan SSCB 
tarafından işgali ve bu işgale karşı Müslümanların direnişi, 5 Tem-
muz 1977’de Ziyau’l-Hakk’ın Pakistan’da yaptığı askeri ihtilal, Şubat 
1979’da İran’da meydana gelen görkemli İslam Devrimi gibi sarsıcı 

34 Derginin ana kadrosunun şu isimlerden oluştuğunu söyleyebiliriz: Ali Bulaç, Ahmet 
Şişman, Ahmed Ağırakça, Bekir Karlığa, Beşir Eryarsoy, Necati Aktülün, Ömer Özbay, 
(Atıf) Hüseyin Besli, Sedat Yenigün ve Ahmet Kuru.

35 Düşünce dergisi ile ilgili bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. 
Sezgin (Ed.), a.g.e., Mehmed Erken, “Bir Yayıncılık Membaı Olarak Düşünce Dergisi”, 
s. 401-415.
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35 Düşünce dergisi ile ilgili bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. 
Sezgin (Ed.), a.g.e., Mehmed Erken, “Bir Yayıncılık Membaı Olarak Düşünce Dergisi”, 
s. 401-415.
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olayların en açık bir şekilde etkilediği muhitler arasında Şûrâ, Tev-
hid ve Hicret dergileri/gazeteleri özel bir yer işgal etmektedir.

Şûrâ, Tevhid ve Hicret gazetelerinde dikkati çeken en belir-
gin husus; savaşçı, meydan okuyucu, sert bir dilin kullanıl-
mış olmasıdır. Gazetelerin hemen bütün manşetlerinde bu 
husus ortaktır. Bu çerçevede dönemin İslamcı muhitlerinde 
sık kullanılan tağut, mustaz’af, müstekbir, daru’l-harb ve da-
ru’l-İslam, hilafet, Cuma namazının sıhhati, sağcılık-gelenek-
çilik ve mukaddesatçılık eleştirisi, İslam Devleti ve demok-
rasi tartışmaları dergideki yazılarda görülür.

Bu dergiler Hilafet-bi’at(Aktaş, 1980, Bulaç, 1979), İstiklal 
Marşı’nın milleti oluşturan bir konsensüs metni olamayaca-
ğı(Eş, 1979a), Daru’l-İslam ve Daru’l-Harb tartışmaları (Eş, 
1979d), partili mücadelenin meşruiyeti ve yeterliği, İran İslam 
Devrimi’ne bakış, üstadlık-ağabeylik eleştirisi gibi bir sonraki 
dönemi de derinden etkileyen tartışmalara mecra olmuştur.

Şûrâ, Tevhid ve Hicret gazetelerindeki yazarlara göre bir İs-
lam Devleti kurmanın yolu İran’daki gibi bir halk devrimi-
dir. Partilerle bu iş olmaz. Hatta siyasi partiler –burada siyasi 
parti ile kastettikleri MSP’dir- insanımızı demokratikleştir-
mekte, düzene entegre etmektedir. Siyasi partiler, ehven-i şer 
bile değildir, tağuti düzeni ayakta tutan kurumlardır. Parti-
lerin yöneticileri de makam, mevki peşinde koşan, tüketim 
konforu içinde yaşayan kişilerdir. Bu konuda keskin eleştiri-
lere dergilerde rastlamak mümkündür(Eş, 1979e). 36

Tek parti yönetiminin denetimi altında dünya ile irtibatları ko-
parılan Türkiye Müslümanları, ulus-devlet çağında İslam ümmetinin 
diğer bölgelerinde oluşan müktesebatından etkilenmeye başladı. İs-
lami var oluşun her türden kavram, kurum ve toplumsallığını tasfiye 
eden ya da “kullanışlı” hale getiren T.C. sınırları içerisinde çok ciddi 
bir irtifa kaybı yaşamıştır. Türkiye Müslümanlarının 1960’lı yıllarda 
yapılan çeviriler öncesi beslenme kaynaklarına bakıldığında, hem sa-
yıca hem de nitelik olarak yaşanılan çağı kavrama imkânlarının ne 

36 Şûra-Tevhîd-Hicret dergileri ile ilgili bir değerlendirme için bkz., Vahdettin Işık, A. 
Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Kâmil Yeşil, “Şûra-Tevhîd-Hicret Gazeteleri ve İsla-
mi Mücadelede Radikal Tavır”, s. 401-415.
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kadar sınırlı olduğu rahatlıkla görülebilir.37 Mısır ve Suriye’deki İh-
van-ı Müslimin Hareketlerinin müktesebatı ile Pakistan’daki Mev-
dudi’nin rehberliğini yaptığı Cemaat-i İslami’den ciddi olarak etki-
lenmeleri anlaşılabilir bir şeydi. Modern dünyanın sorunları ile daha 
doğrudan muhatap olan mezkûr Müslümanlar, hem kendilerini inşa 
hem de Avrupa kavram ve kurumlarını anlamlandırma meselesinde 
Türkiye’deki kapalı İslami camialara göre daha doğrudan bir hesap-
laşma yaşamışlardı. Bu yüzden de bu Müslümanların eserleri ile ta-
nışan pek çok Türkiyeli Müslüman bu müktesebattan oldukça et-
kilendiler. Sonraki dönemlerde İhvan ve Cemaat-i İslami birikimine 
karşı oldukça mesafeli, hatta düşmanca tutum sergileyen pek çok ki-
şinin o dönemde yazdıklarına bakıldığında bu önermemizin ne ka-
dar doğru olduğu daha iyi anlaşılabilir.38

Türkiye Müslümanlarının bu dönemdeki en belirgin özellikle-
rinden biri de, özellikle 1950 yılı öncesinde oluşan ve soğuk savaş 
yıllarında da pekişen milliyetçi söylemle aralarına mesafe koymala-
rıdır. Bu süreçte Akıncı Güç ve Akıncılar dergisi arasında gözlem-
leyebileceğimiz farklılaşmalara39 rağmen mezkûr çizgi gittikçe Tür-
kiye’nin entelektüel ve siyasi dilini şekillendirmeye başlamıştır.

Türkiye’deki yerleşik din anlayışının eleştirisini yapan bu yeni 
dil dar’ul harb, dar’ül İslam, halife, millet, ibadet, rab, vatan, dev-
let gibi kavramları yeniden tarif ederek, muhafazakâr-sağcı dindar-
lık ile farklılığı kavramsal bir çerçeveye oturtmuştur.

Ümmetçi bir anlayışa sahip olan bu söylem 1980 sonrası yay-
gınlaşarak ve derinleşerek İslamcı muhitin cazibesine katkıda bulun-
muştu. 1980 sonrası dergilerin diline bakıldığında, ümmetçi, muha-
lif ve yenilenmeci bu dilin gündemleri ve kavramları, sadece İslamcı 
muhitte değil, zamanla Türkiye’nin tüm siyasi mahfillerinde derin iz 
bıraktı. Dahası, devletin siyasetine de sirayet eden bu dil, gündelik 

37 İsmail Kara’nın verdiği bilgiye göre, 1950’ye kadar Diyanetçe 26 yılda basılan ve parasız 
dağıtılan kitaplar yalnızca 30 tanedir. Bkz., İ. Kara, a.g.m., s. 159.

38 Sezai Karakoç, NFK, Korkut Özal’ın çevirileri, Nurcu muhitlerin bugünkü tutumuna 
aykırı olarak Hilal’in tutumu…

39 Akıncılar ve Akıncı Güç dergileri hakkında tanıtım ve bir değerlendirme için bkz., Vah-
dettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Ertuğrul Zengin, “Akıncı Güç ve Akın-
cılar Dergilerinde Tartışmanın Şiddeti ve Şiddetin Dili”, s. 379-397.
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39 Akıncılar ve Akıncı Güç dergileri hakkında tanıtım ve bir değerlendirme için bkz., Vah-
dettin Işık, A. Köroğlu, Y. E. Sezgin (Ed.), a.g.e., Ertuğrul Zengin, “Akıncı Güç ve Akın-
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hayatta kadının rolünden, Kur’an’ın anlaşılabilirliği meselesine ka-
dar geleneksel çevreleri kapsayan bir değişimi zorladı. Meal okumayı 
takbih eden çevrelerin bile Kur’an meali yayınlamak zorunda kal-
maları bu açıdan manidardır.

Kaynak: http://idp.org.tr/medya-galeri/foto-islamci-dergiler-projesi-tanitim-brosuru

4. 1980 Darbesi Ve Küreselleşen Dünyada İslamcı Söylem

80 darbesi sonrası ile ilgili tartışmalar hala uç kutuplar halinde sürüyor.

Marksist gelenekten beslenen ve ağırlıklı olarak silahlı mücadeleyi 
benimsemiş sol örgütlerin söylemlerinde, İslamcı Hareketler ABD 
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güdümündedirler ve çeşitli şekillerde kollanmışlardır. Nitekim 80 
darbesi sonrası bu hareketlerin önleri açılmıştır. Türkiye’deki yay-
gınlıklarının sebebi budur.

Aynı dönemi değerlendiren bazı İslamcılara göre ise Türkiye İs-
lami Hareket tarihinin altın yılları 80’lerin ikinci yarısından 90’la-
rın ikinci yarısına kadar olan yıllardır. Antiemperyalist (dolayısıyla 
ABD karşıtı) anlayışı temsil eden İslamcı söylemin yaygınlaşmasına 
paralel olarak İslamcılık en net şekilde bu yıllarda sağcılıktan ayrış-
mıştır. Nitekim ABD karşıtlığının en güçlü olduğu yıllar sözü edi-
len yıllardır ve tüm toplumda karşılık bulmuştur.

Bu tartışmaların dergilere de yansıdığını görebiliriz.

1980 sonrası yılların İslamcı dergicilik açısından oldukça çeşitlilik 
gösterdiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu dönemde hemen her anlayışın 
dergisi vardır. Bu durumda dergiler üzerinde bir çalışma, dönemin 
gündem maddelerini yakından takip etme imkânını bize sunacak-
tır. Özellikle 1985’den itibaren çıkan İslamcı dergilerin gündemleri 
takip edildiğinde bu sürecin derin izlerine rastlanacaktır.

Kuşkusuz, 1980 askeri darbesi Türkiye’nin idari, siyasi, ekono-
mik ve toplumsal süreçlerini derinden etkileyen yakın tarihin en 
önemli olaylarından birisidir.

Toplumu küresel sistem ile daha uyumlu hale getirmenin bir ma-
nivela kolu olarak girişilen bu darbe, bu uyumu bozabilecek her tür 
unsur gibi, ideolojik ve siyasi muhitleri de zabt-u rabt altına almak 
istiyordu. Bu amaçla kişiler gözaltına alındı, mahkûm edildi; idam-
lar uygulandı. Kurumlar tasfiye edildi. Resmi ve/veya gayri resmi 
tüm oluşumlar hizaya çekilmek istendi. Bu çerçevede İslamcı muhit-
lerde de Takrir-i Sükûn dönemine benzer bir tasfiye yaşandı. Öyle 
ki, ancak 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren birkaç dergi çı-
kabilmişti.40

Bu dergilerin gündemlerine dikkatle bakıldığında41 küresel öl-
çekte yaşanan sorunlarla, ülkenin içinden geçtiği dönemin sorunların 

40 İktibas, Şehadet…
41 Bu bölümdeki değerlendirmelerimizin kaynakları için tek tek dergi ve yazar ismi, yazı 

başlığı yerine toplu bir kaynak olarak şu yazıya bakılabilir; Vahdettin Işık, “1985-2000 
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ve İslamcıların yeni arayışlarının dergilerin ana gündem başlıklarını 
oluşturduğu görülebiliyor. Siyasetin vesayet altına aldığı ve zımnen 
alan bıraktığı “Yerleşik ve/yahut Kurumsal Din Anlayışını Eleşti-
risi, Ordu Ve Din, Mekke Döneminde mi Yaşıyoruz, İslamizasyon 
Politikalarını Tartışmak, Amerikancı İslam” vb. başlıklarda da göz-
lemlenebileceği gibi, özellikle NATO konseptinde şekillendirilen ve 
T.C. devletinin üstlendiği rolü eleştiren ve devlet-din ilişkilerinin 
mevcut konseptini ifşa etmeyi önceleyen yazıların belli bir yekûn 
oluşturduğunu görüyoruz. Bu yazıları ABD’nin BOP çerçevesinde 
İslamcılarla iş tuttuğu iddialarının tarihsel arka planı sayabiliriz. Bu-
nunla irtibat halinde, ümmetin farklı bölgelerinden haberlerin der-
gilerde çok ciddi bir yer tuttuğu görülüyor. Öyle ki, “Afgan Cihadı, 
İran-Irak Savaşı, Güney Afrika Irkçı Rejimi ve Müslümanlar, Su-
dan’ın Siyasi Tarihi ve İslamcılaşma Politikası, İhvan: Bir Hareket 
Ya da Bir Parti, Müslim Enstitü, Fethi Yeken ile Söyleşi, Mısır’da 
Seçimler Yaklaşırken, Suriye’nin Muhalefeti, Hizbullah’ın Direnişi 
ve Rehineler Sorunu, Tunus’ta Yeni Gelişmeler, Arafat Devrimi Ta-
mamlıyor mu, Burma Müslümanları, Nijerya’da Müslümanlar, Ce-
zayir, İç Savaş ve Afrika, Bosna, İslam Birleşmiş Milletleri, Kürdis-
tan mı Kuruluyor, Mısır’da İslam ve Demokrasi” başlıkları dönemin 
pek çok dergisinde bir arada görülebiliyor. Bu durumu hem ümmet 
bilincinin oluşturduğu ilgi alanındaki genişlemeyle hem de askeri 
cuntanın baskıları yüzünden Türkiye Müslümanlarının kendi so-
runlarını doğrudan konuşamamaları yüzünden, diğer Müslümanlar 
dolayısıyla kendini de konuşmak olarak yorumlayabiliriz. Bu gün-
demlerde, İslamcı hareketler arasındaki mezhebi ve usuli farklılık-
ların bugün olduğu kadar sorunlaştırılmaması dikkatimizi çekmek-
tedir. Öyle ki, “İslam Ortak Pazarı”nın konuşulduğu bu dönemde, 
Batı işgali ve sömürüsü karşısında “direniş” gösteren hemen her mu-
hit ortak paydaya alınabiliyor.

Dönemin en önemli gündem maddelerinden birini de “İslam’ı 
Anlamada Kaynak ve Yöntem Tartışmaları” oluşturuyor. Bu çerçe-
vede, kavram çalışmaları hemen her dönemin her dergisinde sık rast-
lanılan konu başlıklarından birisidir. Bu kavram çalışmaları ağırlıklı 

Yılları Arasında Çıkan İslamcı Dergilerin Gündemleri”, Umran Dergisi, Şubat 2006, 
S. 143, s.81.
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olarak Tevhid, din, İlah, Rab vb. temel İslami kavramlarını işlemekle 
beraber, İslam ve Laiklik, Sekülerizm ve Din, Laiklik İdeoloji mi, 
İslam ve Çağdaşlık, Türk-İslam Sentezi başlıklarında yapılan tartış-
malarda da gözlemlenebileceği gibi bir yandan darbe düzeninin be-
lirlediği kimlik çerçevesinin sorunlaştırıldığına öte yandan da arı 
duru bir kimlik çerçevesi inşa çabasına tanık oluyoruz.

“Yozlaşmadan Değişmenin İmkânları”, “Demokrasiyi Yeniden 
Yorumlamak”, “İktidar Arayışının Eşiğinde Düşünmek” gibi baş-
lıklar, zayıflayan radikal çizgi gibi İslamcı bir başka çizgi olan RP 
(Refah Partisi) çizgisinin iktidar koşusunu anlamlandırmayı deniyor.

“İslâmî Mücadelede Yöntem Olarak Partili Mücadelenin İm-
kân”ı gibi değişmez gündemler üzerine yazılar devam ederken, de-
ğişim/ tökezlemek/ çözülmemenin gereği üzerine vurgular artıyor.

İslamcı çevrelerdeki fikri ve siyasi ayrışma belirtileri belirgin bir 
şekilde bu başlıklarda gözlemlenebiliyor: Sistem içi mücadeleyi ön-
celeyenler/partili tarz ile sistem dışılık iddiası olanların safları daha 
bir ayrılıyor.

Bugünden bakıldığında, bu iki iddiaya kendini nisbet edenlerin 
durumlarını karşılaştırmak, Türkiye’de siyasi kesimlerin iddialarını 
hem süreklilik hem de tutarlılık açısından gözlemlemek, ilginç bir 
imkânı bünyesinde barındırmaktadır. Kimlerin ne kadar sistem dışı 
kalabildiğini, hayatın çok vecheli penceresinde bugün tespit etme 
imkânımız dünden daha fazla var. Bu durumu bir imkâna dönüş-
türebildiğimiz oranda, hepimizin kendi iskeletini, kısa da olsa, ta-
rih sahnesinde görmesi ilginç bir tecrübe sayılmalıdır.

Darbenin doğrudan etkisinin azalmaya başlaması ile dönemin 
dergilerinde, dış gündem yoğunluğu da belirgin olarak azalmış gö-
rünüyor. Toplumsal Proje Arayışları, İç Politika Değerlendirmeleri, 
Kadın Mevzu’una Dair İlgi, Kur’an Usulü ve Sünnet Tartışmaları, 
Tesettür Konusunda Yozlaşmaya Dikkat Çeken Yazılar, İslamcı Ay-
rışmada Taraf Olarak Sivil Toplum/Demokrasi Değerlendirmeleri 
ve Kürt Sorunu Tartışmaları sürüyor.

Dönemin ilginç gündemlerinden birisi de Cezaevlerinde İşken-
celer ile İşkence olgusu karşısında Müslümanların tutumu ile ilgili. 
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Benzer bir ilgiyi, dönemin en önemli sorunlarından olan fail-i meç-
hul cinayetlerde de görüyoruz.

Gittikçe Değişmez Gündemlerin Konusu Olacak TC-İsrail iş-
birliğine ilişkin tepki çağrısı var.

“Yeni Dünya Düzeni ve Müslümanlar” Üzerine Değerlendirme-
lerle, Yeni Küresel Süreci Anlamlandırma gayretleri sürüyor. Bu çer-
çevede, Türkiye Müslümanları arasında da yeni dönemin mücadele 
dili ve yöntemi üzerinde ayrıntılı tartışmalar yapılıyor. “Siyasal İs-
lam’ın Başarı Şansı, Modern Zamanlarda Siyasal İslam Olgusu, Si-
yasal İslam’ın Başarı Şansı, Türkiye’de Siyasal İslam Deneyimi, Dar 
İklimler Kıskacında İslami Hareket ve Siyasal İslam, İslam ve De-
mokrasi, Yeni Bir Demokrasiye Doğru, İslam ve Demokrasi Bağda-
şır mı, Müslüman Demokrat Olabilir mi, Nasıl Bir Devlet” gibi baş-
lıklar etrafında yapılan bu tartışma, kurulması düşünülen yeni bir 
ideal devlet modelini değil, mevcut sisteme bir şekilde katılmaya ka-
rar vermiş insanların, işleyen bu sisteme yönelik taleplerini içeriyor.

Bu yaklaşımla dönemin önemli gerilim noktalarından birisi olan 
sistem-içi mücadelenin imkânlarına teorik zemin oluşturuluyor. Üs-
telik bir yönelim olmaktan öte, alt başlıkları da olan bir programa, 
bir çerçeveye kavuşmaya başlıyor.

Bu tartışmaların karşı kutbunda ise “İslamcılık mı Yeni Sağ-
cılık mı, Birey ve Bireycilik, Laiklik Din Özgürlüğünü Koruyabi-
lir mi, Türk Müslümanlığı ve İslam Deizmi mi, Rejimin Kimliği 
ve Müslümanların Kimliksizliği” başlıkları altında yayınlanan ya-
zılarla sistem içi mücadeleyi önceleyen çevreler “yeni sağcılar” ola-
rak tanımlanıyor ve kimliksizleşmekle suçlanıyor. Böylece sistem içi 
mücadeleyi esas alan tezlerin yanlışlığına ilişkin kavramsal altyapı 
çalışmaları oluşmaya başlıyor.

Kuşkusuz, 28 Şubat 1997 post-modern darbe sürecinin dergile-
rin gündemleri üzerindeki derin etkisini gözlemleyebiliyoruz. “De-
mokratik Faşizmin Yeni Ceza Yasası; Baskı, Zulüm ve Zindan, Mü-
cadele Sorumluluğu Ertelenemez, Darbe Dönemlerinde Çözülüşün 
Nedenleri ve Direnişin İmkânları, Darbe Süreci Geçici Değil, Ka-
rarlılığımız Umuttur, İslamcılık Eleştirileri Tutarlı mı, Türkiye 
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Müslümanlarının Kendilerini Aşma Yolu: Reformistlik mi Devrim-
cilik mi, Dilenerek Değil Ancak Direnerek Var Olabiliriz, Sivil İta-
atsizlik Bir Kaçış mı, Bir Yöntem mi, Tunuslaşma Yolunda Türkiye, 
Tevhidi Bilinçlenme Süreci Milliyetçi-Mukaddesatçı Çizgiyi İkinci 
Kez Aşmalıdır, Başörtüsü Zulmü ve Tavır, Yerlilik Temel Bir Sorun-
sal mı, Sapma mı, Yılgınlık Psikolojisi “Devrimci Şahitlik’le Umuda 
Dönüşecektir” başlıklarında da görülebileceği gibi, 28 Şubat 1997 
darbesinin derin izleri gündeme de üsluba da sinmiştir.

RP’nin kapatılması sonrası yapılan tartışmalar açıkça AK Par-
ti’nin doğuşunun söylem aşamasındaki hazırlığı niteliğindedir. “RP 
ve Yeni Yönelimler, Erdoğan: Dinci Siyaseti Bıraktık” başlıklı yazı-
lar, bir anlamda AK Parti’nin doğuş sürecine ilişkin tarihsel bir dip-
not olarak algılanabilir.

Günümüzün en temel konularından birisini oluşturan FETÖ’nün 
gittikçe derinleşen ve genişleyen güç temerküzünün somut gösterge-
lerinden birisi olan ABANT Toplantıları ve bu toplantılar ile ilgili 
yapılan değerlendirmelerin sıhhati, toplantıları tertipleyen çevrenin 
bugün geldiği noktaya bakılarak, artık deneylenebilir. Dar bir çevre 
dışında bu toplantılara katılmayı bir itibar oluşturma imkânı ola-
rak gören dönemin aydınlarının kimler olduğunu görmek de, dü-
şüncenin hangi kırılgan insanların elinde şekil aldığını gösteren ib-
retli bir durum olarak yeniden hatırlanmalıdır.

Abdullah Öcalan’ın yakalanması ile Kürt sorununda gelinen 
merhale hakkında yapılan tartışmalar da dönemin en önemli gün-
demlerinden birini oluşturuyor; bu gündem dolayımından kullanı-
lan dil ve yaklaşım ile günümüzde gelinen noktanın karşılaştırılması 
da benzer bir düşünce seyyaliyetini göstermektedir. 

Günümüzdeki kitap ilgisi ile karşılaştırıldığında, dönemin der-
gilerinde yer alan Kitap Tanıtım ve Değerlendirme yazılarının bir 
ilgi ve eğilim tespiti açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. 
Ayrı bir çalışmanın konusu olabilecek bu meselede dikkatimizi çe-
ken şey, dönemin dergilerinde “Kitap Okuma”nın önemli bir yer iş-
gal ettiği gerçeğidir. Bunun kitlesel bir ilginin göstergesi olarak da 
okunabileceğini düşünüyorum. Şimdilerde daha çok mesleki ilginin 
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bir nesnesi olan kitap okuma meselesinin o günlerde daha çok kim-
lik inşasında vazgeçilmez bir imkân olarak görüldüğü söylenebilir.

SONUÇ / DEĞERLENDİRME

Yazının başlangıcında da belirttiğimiz gibi, yaklaşık yüzyıllık bir za-
man dilimi hakkında konuştuğumuzun farkında olarak değerlendir-
melerimizin dilinde ciddi bir ihtiyat olmalıdır. Bu hem yüzyılı ihata 
etmenin hem de tespit ve değerlendirmelerimizin hülasa olarak ifade 
edilmesinin zorlukları ile ilgili bir durumdur.

Geçmişin bugün ile irtibatlı olarak okunması bir anlamda vaz-
geçilmez olsa da, bugünün verili dilini, kabullerini ve imkânlarını 
esas alarak bir geçmiş değerlendirmesi yapmak yanıltıcı olabilir. Ni-
tekim geçmişe dair değerlendirmelerin birçoğunda, hal-i hazırdaki 
kabullerin ayrışma noktalarına gerekçe devşirmek yaygın bir tutum-
dur. Mesela İslâmcılıktan bir sapma olup olmadığından, Türk sa-
ğının kökenlerinin nerelerde aranması gerektiğine kadar pek çok 
konu ve tartışma, dönemin yayınlarındaki örnekler üzerinden te-
mellendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda mevcut İslâmî söylem-
lerin geleneksel İslâmcılıktan ayrışan yönlerine dikkat çekilmiş, çok 
kere dönemin şartları içerisinde ele alınması gereken dilin ve söyle-
min entelektüel zayıflığının altı çizilmiştir. Oysa yüzyıl önce yayın-
lanan Sırat-ı Müstakim dergisinin yazar kadrosu, konu çeşitliliği ve 
dil zenginliği ile günümüzde yayınlanan dergiler arasında bir mu-
kayese bizi bu yargıyı doğrulamaya götürebilirse de, bu yargının bir 
tespit olmanın ötesinde açıklayıcı değeri tartışmalıdır. Zira gündem, 
dil ve konu çeşitliliği dönemin imkânları gibi sorunlarından da et-
kilenmektedir. Mesela, Türk Ceza Hukuku’nun mülga 163. Madde-
sinin cari olduğu dönemlerde, İslamcı dilin doğrudan kendini ifade 
etmek yerine daha dolaylı bir dil kullanmasını, İslamcı muhitlerin 
Türkiye’deki sorunlar yerine İran, Afganistan, Filistin vb. sorunlara 
daha fazla ilgi gösterdiği şeklinde yorumlamak doğru olmayabilir. 
Yine de ifade edebiliriz ki, Cumhuriyet’in kuruluşunu takip eden ilk 
yıllarda, varlığını şiddetle hissettiren bir söylem sıkışmasının kendini 
giderek iyice daraltan bir siyasal hesaba kilitlendiği açıktır.42 Farklı 

42 Bkz.; N. Subaşı, a.g.m., s. 43-58.
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bir düzlemde Türkiye’nin NATO üyesi olması ile başlayan yılların 
ardından, İslamcı dergilerde gözlemlenen anti-komünist dilin şid-
deti ve yaygınlığı ile dönemin siyasi konseptinin ilişkisi inkâr edi-
lemez. Keza bu dönemlerde yayınlanan İslamcı dergilerde yer alan 
çalışmalar, Türk sağının oluşumu açısından da ilginç bir kaynaklık 
özelliğine sahiptirler. Nitekim bu dönemde İslâmcılar, modernizme 
ve laisizme dönük tepkilerini antikomünizme yansıtmış; böylelikle 
Soğuk Savaşın anti-komünist teyakkuz bilinci içindeki devlet poli-
tikasıyla paralel bir zemine oturmuştur. Baskıcı tek parti dönemi ve 
yoksunluklarla geçen Dünya Savaşı yıllarının biriktirdiği tepki kar-
şısında devletin büyüyen siyasi ve manevî meşruiyet sıkıntısı, bu or-
tak paydaya devletin kapı aralamasına yol açmıştı.43

Özellikle Cumhuriyet idaresinin hâkim olduğu yıllarda göz-
lemlenen idari ve kanuni çerçevenin bu türden bir söylem sıkışma-
sına sebep olduğu iddia edilebilir. Hilâfetin İlgası, Tevhid-i Tedrisat, 
Şer’iyye ve Evkaf Vekâletinin Lağvı, alfabe değişimi vb. düzenleme-
ler İslam’ın kendini ifade etme imkânlarını tam anlamıyla sınırla-
mıştı. Nitekim Ş. Mardin’in de ifade ettiği gibi, Cumhuriyet idaresi-
nin hâkim olduğu yılların çoğunda Müslümanların kendilerini ifade 
edebilecekleri mecra ve imkânlar resmi yollarla fazlasıyla sınırlı kal-
mıştır.44 Belki, Mardin’in belirttiği kanallara, türlü mahrumiyetler 
içerisinde varlığını devam ettiren medreseleri eklememiz lazım ge-
lir. Mezkûr dönemlerde yayınlanan İslamcı dergilerdeki yön, tercih 
ve temayül açısından gözlemlenebilecek zayıflık ya da değişmelerin 
bu zeminle irtibatına dikkat etmemiz gerekiyor.45 

Yine de, mezkûr dergilerin az çok farklı bir dil, çerçeve ve ta-
hayyül çeşitliliğine sahip oldukları söylenebilir. Sonraki yıllarda git-
tikçe belirginleşen anlama biçimlerinin ve kurumsal yapılanmala-
rın istikametini belirleyecek ayrışma ve tercihlerin yavaş yavaş gün 
yüzüne çıkmaya başlaması da yönetimin baskılayıcı tutumundaki 
gevşemeyle paralel bir süreç takip ettiğini gözlemleyebiliyoruz. El-
bette bu “gevşeme” sadece idarenin keyfine kalmış bir şey olarak 

43 Bkz., A. Bulaç, age., s. : 54; Tanıl Bora, Türk Sağının Üç Hâli –Milliyetçilik, Muhafa-
zakârlık, İslâmcılık-, 2.b., Birikim Yayınları, İstanbul, 1999., s. 82-83.

44 Bkz., Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991.
45 Bkz., İsmail Kara, a.g.m., s. 156.
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43 Bkz., A. Bulaç, age., s. : 54; Tanıl Bora, Türk Sağının Üç Hâli –Milliyetçilik, Muhafa-
zakârlık, İslâmcılık-, 2.b., Birikim Yayınları, İstanbul, 1999., s. 82-83.

44 Bkz., Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991.
45 Bkz., İsmail Kara, a.g.m., s. 156.
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mem gerekiyor.48 Özellikle de yeni devletin hayatı tepeden inmeci 
yöntemlerle şekillendirmeye çalışması, tarihi İslam mirasını eski bi-
çim ve üslupları içinde canlandırmaya imkân vermediği biliniyor. 
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olarak İslâmcı söylemin geleneksel İslâmcı yaklaşımları dışlayarak 

46 N. Subaşı, agm.
47 bkz. Kara, İsmail, “Sunuş”, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi-Metinler/Kişiler-, Risale 

Yay., İst., 1994, cilt: 3, s. 99-107
48 Bkz. İsmail Kara, a.g.m., s. 157.
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kendine yeni bir dil bulma çabası da bu çerçevede yeniden değer-
lendirilmelidir. Nitekim bu dönemle ilgili yapılan çalışmaları yeter-
lilik, özgünlük ve ısrarlılık açısından eleştiren Ali Bulaç’a göre bu 
yayınlarda kullanılan ödünç kavramlar aracılığıyla İslâm hâkim dü-
şünceye benzetilerek yeniden tanımlanmıştır. Bulaç, böylece Cum-
huriyet öncesi İslâmcı akımların, kendi dönemlerinde ve şartlarında 
başlattıkları geleneğin bir zaman sonra başka şekillere büründüğünü, 
yeni normlar ve kılıflar içine girdiğini iddia etmektedir.49

Sonuçta, devletin tercihleri içinde İslâm’ın nasıl bir veçheye sa-
hip olabileceğine ilişkin beklentilere bağlı olarak, İslamcı dergiler de 
kendine özgü bir tedirginlik içinde var olma çabası içinde olmuşlar-
dır. Bu hassasiyeti zorlayan darbe vb. durumlar, sonraki süreçte be-
lirlenen stratejileri derinden etkilemiştir.50 Kuşkusuz etkinin sadece 
tek yönlü olduğu söylenemez. İslamcı söylemin kendi dinamikleri 
içerisinde biriktirdiği ve süreklileştirdiği niyet, düşünce ve mükte-
sebat da devletin siyasetini ve kurumlarını etkilemektedir. Bu yüz-
den, İslamcı dergilerin dilini tek yönlü olarak siyasetin belirleyicili-
ğinde okumak yanıltıcı olacaktır.

49 Ali Bulaç, İslâm Dünyasında Düşünce Sorunları, 2.bs., Burhan Yayınları, İstanbul, 
1983., s. 55-74

50 N. Subaşı, aynı makale
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TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE SORUNLU BİR ALAN: 
DİN vE SİYASET

Ar. Gör. vefa Adıgüzel1*

Özet

Bu çalışmanın amacı, toplumsal değişim sürecinde din ve siyaset 
ilişkisinin sosyolojik analizini yapmaktır. Sosyolojik düzeyde, din 
ve siyaset arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Toplumsal hayatta 
siyaset söz konusu olduğunda, çoğu zaman bunun meşrulaştırılma-
sını sağlamada din faktörünün devreye girdiği görülmektedir. Dinin 
öne çıkması, hem siyasal sistemle hem de siyasetin aktörü olan insa-
nın inanç, tutum ve davranışlarındaki yerinden kaynaklanmaktadır. 
Din ve siyaset konusu hem kapsamlı hem de iddialı bir konudur. 
Bu ilişkinin tek bir boyut veya süreçte ele alınması mümkün değil-
dir. Çünkü birbirini etkileme özelliğine sahip din ve siyaset ilişki-
leri, tarihsel süreçte tartışma konusu olan bazı sorunları beraberinde 
getirmiştir. Din ve siyaset ilişkisi tarih boyunca tartışılan konuların 
başında gelmektedir. Türkiye’de din ve siyaset ilişkisi sosyolojik ha-
yatta güncelliğini korumaktadır. Din, sahip olduğu normlar ve de-
ğerler ile toplumsal bir fonksiyona sahip olarak siyasal modernleşme 
ve kültürel modernleşme sorununu tartışmaya açmıştır. Türkiye’de 
yaşanan toplumsal değişimler, tarihsel açıdan din ve siyaset ilişkisi 
üzerinden açıklanabilir. Bu sorunlu alan, Türkiye’de sosyal bilim-
lerde farklı yaklaşımlarda (politik, kültürel, modern) ele alınmıştır. 
Çalışmada, Türk siyasal yapısının genel tahlili, sosyolojik açıdan din 

* Arş. Gör., Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,  
vefaadiguzel@gmail.com 

 Bu çalışma “Şerif Mardin Düşüncesinde Din-Siyaset İlişkisi” adlı Yüksek Lisans çalış-
masının bazı bölümlerinden derlenmiştir.
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olgusu ve dinsel algı ile ulus-devlet inşasında din ve siyaset ilişki-
sinin yansımaları incelenmiştir. Çalışmanın din ve siyaset ilişkileri 
ekseninde, toplumsal değişimde yaşanan teorik ve pratik düzeydeki 
tartışmalara katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: Toplumsal değişim, Din, Dinsel algı, Siya-
set, Din ve Siyaset ilişkisi. 

Giriş

Toplumsal değişme, toplumsal yapıyı oluşturan sistemlerin temel 
fonksiyonlarında meydana gelen değişimleri veya dönüşümleri açıkla-
maktadır. Bir toplumsal yapıyı oluşturan sistemlerin yapısal özellik-
leri, değişim süreçlerinin nedeni ve yönü hakkında bilgi vermektedir. 
Dolayısıyla toplumsal değişimin gerçekleşmesinde farklı sosyolojik 
etmenlerin varlığı etkin olmaktadır. Bu değişim; siyasal, iktisadi ve 
sosyo-kültürel açıdan gerçekleşmektedir. Toplumsal değişimi oluş-
turan sistemin öğeleri arasında sosyolojik bir korelasyon ilişkisi var-
dır. Çünkü değişim olgusu, sosyal eylemlere bağlı olarak etkileşimi 
gerektirmektedir. Toplumsal değişimi açıklayan etkileşim ilişkileri 
sosyal kurumlar düzeyinde gerçekleştiği gibi, bireysel eylemlerin 
oluşturdukları ilişkiler üzerinden de gerçekleşmektedir. Toplumsal 
kurumların belirlediği bu sosyal ilişkiler değişimin boyutu, hızı ve 
kaynağı hakkında bilgi vermektedir.

Toplumsal değişim süreci, toplumsal sistemlerin ve bu sistemleri 
oluşturan temel kavramların sosyolojik açıdan analizini gerektirmek-
tedir. Değişimin temel paradigmasını oluşturan bu kavramlar; mo-
dern, modernlik, siyaset, din, kültür, ekonomi, sosyal dokuda etkile-
şim ve ilişkisellik göstermektedir. Din ve siyaset ilişkisi modern, laik 
ve ulus-devlet modelinde bir toplumsal değişim parametresi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu değişim, toplumsal yapıya göre değişiklik 
gösteren bir nitelikte olmuştur. Din ve siyaset ilişkisi özellikle Tür-
kiye toplumsal değişim haritasında önemli yer tutmaktadır. Çünkü 
toplumsal yapının dinamikleri açısından değişimin boyutunu gös-
termektedir. Din ve siyaset ilişkisinin sorunsallığı tarihsel ve sosyo-
lojik gerçeklikler bağlamında ele alınmalıdır. Bu ilişkinin toplumsal 
değişimde sorunlu olması; toplumsal endişeleri, toplumsal kaygıları 
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ve devlet politikasına ilişkin bir takım tartışmaları da beraberinde 
getirmiştir. Din ve siyaset ilişkisinin toplumsal algıda süregelen san-
cılara sahne olması, konunun tarihsel gelişim içindeki güncelliğini 
göstermektedir. Çalışmada, bu ilişkinin toplumsal değişimdeki so-
runsallığı ulus-devlet modeli ekseninde ele alınmıştır.

Değişim Sürecinde Türk Siyasal Yapısının Tahlili

Türk siyasal yapısının görünümü, ulus devletin inşa edilmesi ve son-
rasını izleyen dönemlerde siyasal değişimlerle yapısal düzeyde anlam 
bulmaya çalışmıştır. Siyaset veya siyasal olgu gibi kavramların an-
lam bulması siyaset bilimcilere aittir. Fakat siyaset kavramının ya-
şanırlığı toplumsal alanda hissedildiği için sosyal bir olgu kimliğini 
daima korumuştur. Siyasetin işlevsellik göstermesi siyasal davranış 
ve siyasal katılım üzerinde etkin olmuştur. Türk siyasal yapısı, sü-
rekli bir toplumsal değişim çizgisinde olmuştur. Türk siyaseti, sos-
yo-ekonomik yapı ile Batı modernizasyonunu takip eden modellerin 
karşılıklı etkileşimi ile siyasal ve sosyal sonuçlara ulaşmaya çalışmış-
tır. Türk siyasetinin yapısal dinamikleri toplumsal biçemlerde fark-
lılıklar oluşturmuştur. Çünkü siyaset kavramı, toplumsal değişimde 
kamu düzenini sağlama fonksiyonuna sahiptir. Toplumsal değişim-
lerde siyaset mekanizmasının üretkenliği farklı politikaların sergi-
lenmesine sebep olmuştur. Siyaset kavramının işlevsel olması, top-
lumsal ilişkilerin rasyonelliğini etkilemiştir.

Siyaset, kamu düzenini sağlama ve genel yönetimi gerçekleştirme 
görevini yerine getiren bir temel kurumdur (Fichter,1990:116). Bu 
haliyle de insanlığın varlığına paralel bir olgudur. Diğer kurumlar 
gibi bu temel kurumun altında düzinelerle alt kurumlar vardır. Me-
sela otoriterler, önderler, seçim sistemi, oylama, baskı grupları, bü-
rokrasi, partiler vb. bunlardan sadece birkaçıdır. Siyasetin kuramsal 
olarak zenginlik üretmesi, sosyolojik ilişkide bireylerin katılım ve 
davranışlarına bağlıdır. Bu gerçeklik düşünüldüğünde, Türk siyasal 
yapısına dönük tartışmalar sürekli olmuştur. Türkiye’de siyasal alanı 
tesis etmenin metodolojik zorlukları bulunmaktadır. Siyasal alanın 
iktisadî boyutu olduğuna göre, sosyo-kültürel boyutunun da varlığı 
göz önüne alınmalıdır. Türkiye, toplumsal ve tarihsel koşullarda 
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hızlı dönüşümler yaşamıştır. Türk toplumsal yapısı, çok kültürlü 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ulus-devlete geçmiştir. Bu geçiş süreci, 
toplumsal düzlemde belirsizliklerin de yaşanabileceğini göstermiş-
tir. Karmaşık toplumsal ağlar ve ilişkiler tarihsel gerçeklikte sorgu-
lanır hale gelmiştir. Türk siyasal yapısı, modern tarzı yönetim bi-
çimleriyle tasvir edilmeye başlanmıştır. Çok katmanlı toplumsal ve 
siyasal yapı tarihsel geçmişini taşıyabilecek bir yazımda görülmeli-
dir. Çünkü sosyolojik realiteler, sosyal değişimin izlerini taşımakta-
dır. Bilinmelidir ki; tarihselliğin yapısallığı, siyasal bağlamdaki de-
ğerini ve önemini korumaktadır.

Çeğin’e (2013:46) göre, siyasal-toplumsal görünümler, ancak 
bütünün içerisinde anlamlı birer veriye dönüşmek için yapısal tarih 
okunmasına gerek duyulur. Yapısal tarih okunmasının iki temel ne-
deni vardır. Birincisi, Cumhuriyet Türkiye’sinin yapısını ve gelişme 
dinamiklerini kavrayabilmenin temel koşulunun Osmanlı İmpara-
torluğu’nun bağrında yaşanan köklü dönüşümleri kavramaktan geç-
tiğini görebilmektir. İkinci neden ise, herhangi bir toplumu oluştu-
ran aktörlerin siyaset algısının o toplumun tarihsel geçmişinden ve 
mevcut siyasal alanın çok katmanlı teşekkül biçiminden ayrı düşü-
nülemeyeceğidir.

Türk siyasal yapısını anlamlandırmak için makro nesnellikle bü-
tüncül bir yaklaşım tarzı gereklidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti; 
toplumsal ve tarihsel koşullarda farklı yapıların, düşüncelerin ve de-
ğişimlerin kök saldığı dönemleri yaşamıştır. Türk siyasal yapısı, farklı 
birçok konunun/yapının disiplin alanına girmiştir. Bu nedenle Türk 
siyasal yapısının sosyolojik düzlemde tahlili her zaman önemini ko-
rumuştur. Siyasal alanın toplumsal süreçlere yansıması, geçmişte ve 
günümüzde de tarihle ilişki kurabilecek bir yatkınlıkta olmuştur.

Türk siyasetine ve Türk siyasal alanına ilişkin sosyal bilimlerde 
çalışmalar olmuştur. Sosyolojik çözümlemelerde Türkiye siyasal ala-
nının, kopuş süreci ekseninde geçirmiş olduğu ilkeler ve kavramlar 
temellendirilmeye çalışılmıştır. Toplumsal arenada, siyasal alanın 
hangi sosyolojik veri ve modellerle ele alınma konusu önemliliğini 
korumaktadır. Çünkü siyasetin veya siyasal alanın sosyal bilimler-
deki konumu, tarihsel bir ilişkiyi işaret etmektedir.
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Türkiye’nin modern tarihiyle ilişkili olarak kurulacak bir siya-
sal alan nosyonu, en üst düzeyde bilimsellik ölçütlerine uygun hangi 
sosyolojik modelle açıklanabileceği sorunu, Türkiye’de ve dünya-
daki siyaset bilimi ve sosyoloji camiası açısından her zaman tartış-
malı bir konu olmuştur. Bunun temel nedeni, Türkiye’deki mevcut 
siyasal yapıyı anlamaya dönük, İslami motiflerden Türk milliyetçi-
liğine, cemaatçi bir toplum anlayışından kapitalizmin yerleşimi son-
rası yaşanan modernleşme ve modernizasyon süreçlerine, çok etnikli 
imparatorluk yapısından, Türk isminde sembolik yansımasını bu-
lan etnik niteliğe dayalı mülkîlik anlayışına ve Kemalizm’in tarih-
sel-siyasal pratiklerine değin pek çok konuda, siyaset araştırmacıları 
açısından uzlaşmaya varılamayan bir problemler alanının varlığıdır. 
Bu alanlar, belli başlı disiplinlerin tekelinde farklı araştırma alan-
larına dönüştürülse de Türkiye’nin siyasal alanının topyekûn ana-
lizi, dün olduğu kadar bugün için de önemini korumaktadır (Çe-
ğin,2013:47). Türk siyasal hayatı, sosyolojik platformlarda bütüncül 
bir bakış izlenimini doğurmalıdır. Özellikle ulus devletleşme politi-
kaları Türk siyasal alanının, siyasal bir nosyon ile metodolojik dü-
zeyde ele alınmasını pratikleştirmelidir. Tarihsel realitenin, sosyo-
lojiye laboratuvar olabilme disiplinini göz önünde bulundurursak; 
Türk siyasal yapısının, Osmanlı toplumsal yapısı içerisinde nasıl bir 
kimlik ve izdüşümde olabileceği tartışılmalıdır. Bu açı, anlam ka-
zanmaya başladığında, karşımıza Şerif Mardin’in ‘’merkez-çevre’’ 
denklemi de çıkacaktır. 

Siyasal alan merkez-çevre ilişkisinde Osmanlı toplumsal yapısı 
ile Türk toplumsal yapısına ilişkin sosyolojik çözümlemeleri berabe-
rinde getirmiştir. Gerçekten de Osmanlı’dan günümüze Cumhuri-
yet Türkiye’sine kadar merkezde bir seçkinler, onların temsil ettiği 
devlet ve çevrede kendine özgü kurumlarıyla halk yer almıştır. Bu 
denklemde din, Osmanlı döneminde algılayış farkları olsa da mer-
kez çevrenin ortak etosu olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise kont-
rolde tutulmakla birlikte merkezin dışında tutularak, özel bir halk 
etosu haline getirilmiştir (Aydn,2006:250). Osmanlı toplumsal haya-
tında sürdürülen siyasal merkezi yöntem, Türk toplumsal yapısında 
da gözlenmektedir. Yani merkezde olabilmek, çevreye karşı siyasal, 
sosyal ve kültürel bir kimlikte var olabilmektir. Devlet ve devletin 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM4 5 0

sahip olabileceği siyasal aygıtlar kutsallaşmaktadır. Siyaset mekaniz-
ması; korkulan, korkutulan ve iyisini bilen bir duruma getirilmiştir.

Siyasal hayatın hegemonya oluşturması, toplumsal yapıda sorun-
ların demokratik düzlemde ele alınmasına engel olmuştur. Siyasal 
hayatın yaratmış olduğu etkenler sadece siyaset için değil, diğer tüm 
kurum ve yapılar için sorun teşkil eder duruma gelmiştir. Türk siya-
sal yapısı, toplumsal değişimde siyaset ve siyaset mekanizmasını bi-
ricikleştirdiği için devletin ötesinde seçkinci bir kanat yaratılmıştır. 
Siyasetin ötesinde belirlenen bu seçkinci ve modern siyasal sistemi 
temsil eden kesim, Cumhuriyet Türkiye’sinin değişim sürecinde et-
kin olmaya başlamıştır. Böylelikle Türk toplumsal yapısı ve Türk si-
yasal yapısı üzerinde sosyo-politik bir alan inşa edilmiş oldu. Türk 
siyasal hayatı, seçkinci ve bürokratik anlayışta laik-modern bir ev-
rim sürecine girmiştir. Yeni seçkinci ve yaratılan bürokrasi ile Türk 
siyasal hayatı şekillenmeye başlamıştır.

Türk siyasal hayatı sadece toplumsal anlamda hızlı değişmelere 
sebebiyet vermemiştir. Cumhuriyet Türkiye’sinde izlenecek iç ve dış 
politikaların belirlenmesinde etkili olmuştur. Toplumsal alanda ger-
çekleşen dönüşümler veya devrimler bir önceki dönem hakkında 
bilgi vermektedir. Cumhuriyetin kurulmasıyla politik anlamda ana-
yasal süreçleri inşa etmenin önemi artmıştır. Çünkü toplumsal for-
masyonda gerçekleştirilecek devrimlerin yasal bir zeminde temel-
lendirilmesi gerekir. Türk siyasetindeki yenilikler bir önceki siyasal 
oluşumların farklı zaman ve dönemlerde gerçekleştirdiği tezler bağ-
lamında ele alınmıştır. Cumhuriyetin kurulması, toplumsal yapı-
larda farklı siyasal sistemlerin sosyo-politik düzlemde ele alınmasını 
tartışılır hale getirmiştir. Özellikle ulus devleti var etmenin toplum-
sal dinamikler üzerinde etkisi tarihsel gelişimde tahlil edilmelidir. 
Tarihsel süreçler burada önemlilik belirtir. Çünkü Türkiye’de sos-
yo-politik sistemin varlığı geleneksel yöntemler ile modern merkezi-
yetçi yöntemler arasında sürekli bir ilerleme gerileme yaşamıştır. Ta-
rihsel gerçeklikte kopuşlar ve süreklilikler olmuştur. Türk siyasal ve 
toplumsal hayatına ilişkin metodolojik eksikliğin varlığı teorik ba-
kıştan yoksun olmuştur. Türk siyasal ve toplumsal hayatı çok kat-
manlı bir çerçeve ile ele alınmamıştır. Türk siyasal yapısının tahlili, 
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modernleşme paradigması sürecine girmiştir. Ulus-devletin inşası ve 
Cumhuriyet Türkiye’sinin siyasal ve toplumsal alanda gerçekleştir-
diği devrimler beraberinde belirsizlikleri de getirmiştir.

Çok-kültürlü ve çok-cemaatçi bir imparatorluktan ulus devlete 
geçiş sürecinde toplumsal yapıların ne tür dönüşümlerden geçtiği ko-
nusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Demografik, etnografik, dini 
ve mahalli düzeylerdeki sosyal gelişme seyirleri ile Cumhuriyet’e ge-
çiş sürecinde elit kompozisyonundaki değişimler de geniş boyutuyla 
ele alınmamıştır. Kısacası, Türk siyasal ve sosyal formasyonun ana-
lizinde bu tarz yöntem zorluklarının mevcudiyeti araştırmacıların 
önüne ciddi engeller çıkartmıştır (Arlı,2006:98). Değişimin getirmiş 
olduğu belirsizlikler, Osmanlı toplumsal yapısındaki çözünürlükle-
rin Türk siyasal yapısındaki anlamına ilişkin temalar sunmaktadır. 
Osmanlı toplumsal yapısı ve buna bağlı olarak süregelen kopuşlar 
ve süreklilikler yeni bir perspektifi de yaratmıştır.

Cumhuriyet Türkiye’sine bakıldığında, sadece ulus devletleşme-
nin düşünsel boyutunu değil, aynı zamanda kurumsal boyutlarını 
da görmek mümkündür. Öncelikle Türk siyasasını anlamlandırmak 
için; Osmanlı-Türk tarihsel yazımında siyasal alan olgusunun inşa 
edilmesi, Türk siyasal yapısının tahlil edilebilirliği açısından önem-
lidir. Siyasal alan kavramının inşası aracılığıyla, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun son dönemlerindeki değişimlerin kurumsal ve düşünsel 
boyutlarının, Cumhuriyet sürecinde de takip edildiği, başka bir de-
yişle Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında özde bir sü-
reklilik olduğu, dinsel ve hanedana dayalı bağlanmanın gayri meş-
ruluğu üzerine kurulan Kemalist ulus inşa sürecinin Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e uzanan süreklilik motifleri ekseninde gerçekleştiği 
(Yıldız,2004:291) konusunda pek çok sosyal bilimciyle hemfikir olsa 
da, bu revizyonist tarih yazımının süreklilik vurgusunun yanına 
bazı kopuş öğeleri de dahil edilebilir. Kopuşun toplumsal ve siya-
sal alandaki öğeleri olarak yeniden yaratılmak istenen sosyal grup-
lar, modernlik vurgusuna tabi olan seçkinci yönetici sınıf ve bunla-
rın yansıması olan sosyal reformist hareketler/değişimler bu duruma 
örnek gösterilebilir.
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Ulus-devletin inşası ile başlayan süreçte yeni değişimler görülse 
de, anayasal düzeyin getirmiş olduğu modeller de siyasal ve toplum-
sal alanı şekillendirmiştir. Türkiye’nin modern siyasal sistemi, sü-
rekli değişen dinamik sosyo-ekonomik bir yapıyla dışarıdan alınmış 
statik anayasa modelleri arasındaki etkileşimin ürünü olarak ortaya 
çıkmıştır. Anayasada yapılan değişiklikler yalnızca toplumsal yapı-
nın hızla değişmesinin değil aynı zamanda bu yapı ile politik sistem 
arasındaki derin uyumsuzluğun zorlanmasıyla gerçekleştirilmiştir. 
Bu sistem, Cumhuriyetçilik ve ulus devlet gibi bazı nitelikler açı-
sından güçlü, tutarlı ve sürekli olmuştur, ancak çeşitli gruplar, bi-
reyler ve iktidarlar tarafından kötüye kullanılmaları nedeniyle, hak 
ve özgürlüklerde, özellikle düzenleyici kurumlarda sürekli ilerleme-
ler ve gerilemeler yaşanmıştır. Türkiye’de politik sistemin dengesiz-
liğini, öncelikle anlaşmazlıkların giderilmesinde uygulanan gelenek-
sel yöntemlerin bir kenara bırakılmasıyla ve sosyo-politik değişime 
uyum süreciyle açıklamak gerekir. Türkiye’deki politik sistemin ya-
şadığı kesintisiz bunalımı anlayabilmek için bu sistemin evrimini 
sosyal gruplar, yönetici gruplar ve yapısal farklılaşma sürecinin par-
çası olmuş bazı uluslararası olaylar arasındaki etkileşimi göz önünde 
bulunduran geniş bir kavramsal çerçeve içinde çözümlemek gerekir 
(Karpat, 2007:11). Bu gerçeklik bağlamında bakıldığında; Türk si-
yasal hayatında etkin olan Türk anayasaları, toplumun temel kül-
türünün, felsefesinin ve özlemlerinin ifadesi olarak değil, toplumu 
yeniden biçimlendirmek ve iktidarın gücünü yasal yoldan denetle-
mek için tasarlanmış araçlar olarak ortaya çıkmıştır.

Sistemsel olarak Türk siyasal hayatının biçimlendirilmesinde, 
hem kurumsal anlamda hem de ideolojik anlamda etkin olan araç-
ların bilinmesi gerekir. Anayasal pratikler ve anayasal hakların ger-
çekleştirilmesi hususunda sosyal kişi, grup veya örgütsel yapıların 
devlet karşısında kazandıkları özerk durumlar önemlidir. Sosyoloji 
de fert devlet arasındaki ilişkinin varlığı ve işleyişi siyasal zenginli-
ğin üretkenliği açısından toplumsal düzeyde anlamlı ve işlevsel ol-
malıdır. Çünkü birey ve devlet arasındaki ilişki düzeyi, siyasal ya-
şamın hangi boyutlarda gözleneceği adına çıkarsanımlarda bulunur. 
Bu yüzden bireyler sosyal alanda tek başına değillerdir. Siyasetin 
veya siyasal dikotominin kurumsallaşıp hizmet etmesi için bireylerin 
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örgütlü ve kolektif hareket edebilme bilincine sahip olmaları gere-
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lumsallaşma ve siyasal katılım sergilemelerine kolektivite kazandırır.
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cek bütün oluşumlara müdahale ederek onları bir biçimde merkeze 
bağlamaya çalışmıştır. Yani Türkiye’de sivil toplum eksikliği sadece 
bir kültür koduyla değil, mevcut siyasi anlayışın müdahaleleriyle sü-
reklilik kazanan bir durumda olmuştur (Mardin, 1992:19). 
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zünürlüğünü gündeme taşımıştır.

Türkiye’deki siyasetin en önemli sorunlarından biri, şüphesiz dev-
letin meşruiyet krizidir (Keyder, 1996:137). Siyasal temelden kimlik 
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anlayışla meşruiyetin toplumsal alanda ürettiği krizler çözülmek is-
tenmiştir. Modernleşmenin kavramsal olarak taşıdığı muğlak anlamı 
burada hatırdan çıkarılmamalıdır. Anlamsal ve kavramsal açıdan 
muğlaklığı barındırdığı halde meşruiyet noktasında çözüm üretecek 
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tarafından içselleştirildiği oranda meşruiyet sorununu aşar. Meşrui-
yet kavramında olduğu gibi, Türk siyasal hayatı laik ve din kavram-
larının da siyasal süreçteki paradokslarını hissetmiştir. Çünkü Tür-
kiye’deki siyasal hayat, ne kadar sistemin dışında sunulmak istense 
de din ile bir biçimde ilgilidir. Cumhuriyet Türkiye’sinde din algısı-
nın siyasallaşmadaki konumu daha çok seçkinci resmi söylemin do-
ğasında bulunur. Türk siyasal hayatında din olgusu, İslam bütün-
lükteki bir yapının öğesi olarak ele alınmamaktadır. 

Türk siyasal yapısı, insanı belli ortak paydalarda bütünleştirme-
mektedir. Bostancı’nın gayet yerinde bir ifadesiyle çok farklı çizgi-
deki ses sanatçıları, zengin, fakir, kadın-erkek, genç ihtiyar değişik 
halk kesimlerini uygun bir müzik söz ve ritminde buluştururken, 
Türkiye’nin tepesindeki seçkinci kesim bunu beceremiyor ve hatta 
ciddi bir gerekçeye dayanmaksızın, toplumu bölüyor ve siyasal fay 
hatları oluşturuyor (Bostancı, 1998:31). Siyaset, ayrıştırıcı bir dü-
şün alanında olmamalıdır. Siyasetin işlevsel olması kurumsallaşma 
için önemlidir. Türk siyasal yapısı seçkinci/bürokratik bir yapının 
mutlak hegemonyasında izah edilmemelidir. Siyasallaşmanın şef-
faf ve katılımcı olması konsensüsün varlığıyla mümkün olacaktır. 
Toplumsal alanda siyaset mekanizması gücü elinde bulundurur. Te-
mel gerçeklik, devletin siyasal güçle merkezileşmesidir. Merkezileşen 
devlet, siyasal ve toplumsal olarak çözüm üretebilmelidir. Siyasetin 
oluşturduğu siyasal yapı alternatif çalışmalarda bulunabilmelidir. 
Türk siyasal hayatını, siyaset sosyolojisi bağlamında değerlendirme-
miz gerekir. Çünkü siyasal katılımı ve siyasal davranışların gözlen-
mesi böylelikle anlamlı olacaktır. Günümüz sosyolojik yaklaşımla-
rında siyasal alanın toplum-siyaset ilişkisinde bir disiplin oluşturması 
gerekliliği vurgulanmalıdır. Böyle bir disiplinin oluşması siyaset sos-
yolojisi için bir zenginliktir.

Siyaset sosyolojisi, sorunları eksiksiz bir biçimde tanımlamayı, 
onların doğdukları ortamları olabildiğince doğru olarak tasvir et-
meyi, bunların önemini daha genel yapısal ve tarihsel koşullar bağ-
lamında anlamayı ve gerektiğinde alternatif eylem yollarını göster-
meyi amaçlamalıdır (Bottomore, 1987:80). Siyaset alanı, ilk olarak 
alternatif çözüm üretebilecek metodolojik bir tarzı inşa etmelidir. 
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Türk siyasal yapısı politik sistemde kavramların ve kurumların ni-
teliğini elde etmelidir. Siyasetin ve siyasal sistemin momentleri, top-
lumsal dinamiklerden bağımsız olarak ele alınmamalıdır. Kavram-
ların içeriği gerçekleştirilmelidir. Türk siyasal yapısı mevcut siyaset 
anlayışıyla demokratikleşebilmelidir. Türk siyaseti; fonksiyonlarını, 
oluşumlarını evrensel normlara göre biçimlendirmelidir. Tarihsel ya-
zımda siyasal ve sosyal alanın çıkmazları esas alınarak, siyasal yapı-
nın gelişim ekseni inşa edilmelidir.

Ulus-Devlet Modelinde Din ve Siyaset İlişkisi

Ulus kavramının Türkiye siyasi tarihindeki izlenimi, tarihsel realite-
lerin mevcut şartlar altında değerlendirilmesi ile okunaklı olacaktır. 
Çünkü bir devletin fiili yıkılması ve yerine başka bir devletin kurul-
ması tarihsel ve kültürel bilincin tekrar okunması ile önemini elde 
etmektedir. Bir devletin sonlanması ile başka bir devlet kimliğinin 
inşa edilmesi tarihi kriterlerle çözümlenebilir. Toplumsal yapıların 
doğurmuş oldukları dinamikler, makro anlamda başka sebep veya 
etmenlerden dolayı sosyalizasyon süreçlerini yaşarlar. Bu bağlamda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma dokularında da kültürel, tarih-
sel ve yeni bir kimlik oluşturma anlayışının olduğu gözlenecektir. 
Ulus-devlet olma veya uluslaştırma ifadeleri devletin kurulduğu ilk 
dönemlerde toplumsal değişim içerisinde kendisini hissettirmiştir. 
Yeni bir devlet olma algısı aynı zamanda toplumsal etkide reformist 
yapılanmaların gerekliliğini doğurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ulus sözcüğü ile belirtilmeye başlanması 1. Dünya Savaşı yıllarına 
rastlamaktadır. Osmanlı toplumundaki ümmet algısının zayıflama-
sıyla birlikte üniter bir yapıda olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus-
laşma süreci başlamıştır. Üniter bir temelde ve değer yargısında ku-
rulan Türkiye Cumhuriyeti, yeni bir kimlik ve bu kimlik edinme 
sürecinde siyasal, sosyal, kültürel ve tarihi değişimleri beraberinde 
yaşamıştır. Toplumsal formlar bu değişim ekseninde kurumsallaşma 
sürecine girmiştir. Ulus düşüncesi ile toplumsal değerlere vurgu yapı-
larak sosyal ve siyasal içerikli değişimler kabul görmeye başlamıştır.

Ulus-devlet politikası, Türkiye toplumunda öz bir bilinç oluş-
turma gerçeğini beraberinde getirmiştir. Özellikle siyasal açılımlar 
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Batı merkeziyetçi bir mekanizmanın getirilmeye çalışılması, Avrupa 
tarzı uluslaştırma tartışmalarına yol açmıştır. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin üniter bir yapıya sahip olması, mili ve milliyet kavramlarının 
sosyolojik platformda kimlik, etnik yapı vb. konuları düşünsel bağ-
lamda tartışmaya açmıştır. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin mo-
del alma ve model oluşturma parametreleri ulus kavramından yola 
çıkılarak biçimlendirilmiştir. Siyaset algısının yaratmış olduğu ulus 
ve uluslaştırma politikaları, hâkimiyet ve egemenlik doktrinlerinde 
farklılık göstermiştir. Türkiye’nin ulus devletini inşa etme süreci, 
sosyal etmenlerle birlikte toplumsal formasyonda birçok değişikliği 
beraberinde getirmiştir. Geleneksel kopuş ve laiklik algısı, Batı mer-
keziyetçi düşüncenin işletilmesi, milli burjuvazi vb. yapılar üzerinde 
model oluşturma anlayışı ortaya çıkmıştır.

Modern devletin temeli burjuva sınıfıdır. Çağdaş refah devletleri, 
burjuvazinin işadamları ve bankerlerin omuzları üzerinde var olurlar. 
Türkiye’deki ulusal uyanış, Türk burjuvazisinin doğuşunun başlan-
gıcıdır. Türk burjuvazisinin doğal gelişimi, eğer kesintiye uğramak-
sızın sürerse Türk devletinin sağlam biçimde kurulması sağlanabilir 
(Berkes, 2002:425). Ulus devletin toplumsal anlamda, Batıya dönük 
milli olgular temeli esas alınarak inşa edilme sürecini yaşadığı söy-
lenebilir. Siyasal ve sosyal zeminlere, yasal düzenlemeler hazırlana-
rak yapılan değişiklikler toplumsal realitelere uyarlanmıştır. Kültü-
rel ve dini doğrultuda gerçekleştirilen farklı tarzlar, ulus düşüncesi 
noktasında birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Ulus-devlet 
kurma aşamasında siyasal erk, mili bir burjuvaziyi yaratmak istemiş-
tir. Ekonomik ve iktisadi planlamalar ulus devlet algısıyla gerçekleş-
tirilmeye çalışılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ulu-
sal kimliğin özgürlükçü bir varoluşa hitap etmesi, siyasal devletin 
meşru zeminde daha geniş olmasına katkı sunmuştur. İnsani kim-
likler, milliyetçilik vb. haklar, ulus devlet formatının isimlendiril-
mesinde kolaylaştırıcı bir unsura sahiptir. Ulus-devletin siyasallaş-
ması ve yasallaşması, din gerçekliğinin devlet argümanı tarafından 
toplumsal yapıda nasıl bir çizergeye sahip olması açısından önemli-
dir. Çünkü Osmanlı toplumunun zayıflaması ve ulus devletin ku-
rulması modern dünya, laik ve İslami anlayışların/değerlerin devlet 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM4 5 6

Batı merkeziyetçi bir mekanizmanın getirilmeye çalışılması, Avrupa 
tarzı uluslaştırma tartışmalarına yol açmıştır. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin üniter bir yapıya sahip olması, mili ve milliyet kavramlarının 
sosyolojik platformda kimlik, etnik yapı vb. konuları düşünsel bağ-
lamda tartışmaya açmıştır. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin mo-
del alma ve model oluşturma parametreleri ulus kavramından yola 
çıkılarak biçimlendirilmiştir. Siyaset algısının yaratmış olduğu ulus 
ve uluslaştırma politikaları, hâkimiyet ve egemenlik doktrinlerinde 
farklılık göstermiştir. Türkiye’nin ulus devletini inşa etme süreci, 
sosyal etmenlerle birlikte toplumsal formasyonda birçok değişikliği 
beraberinde getirmiştir. Geleneksel kopuş ve laiklik algısı, Batı mer-
keziyetçi düşüncenin işletilmesi, milli burjuvazi vb. yapılar üzerinde 
model oluşturma anlayışı ortaya çıkmıştır.

Modern devletin temeli burjuva sınıfıdır. Çağdaş refah devletleri, 
burjuvazinin işadamları ve bankerlerin omuzları üzerinde var olurlar. 
Türkiye’deki ulusal uyanış, Türk burjuvazisinin doğuşunun başlan-
gıcıdır. Türk burjuvazisinin doğal gelişimi, eğer kesintiye uğramak-
sızın sürerse Türk devletinin sağlam biçimde kurulması sağlanabilir 
(Berkes, 2002:425). Ulus devletin toplumsal anlamda, Batıya dönük 
milli olgular temeli esas alınarak inşa edilme sürecini yaşadığı söy-
lenebilir. Siyasal ve sosyal zeminlere, yasal düzenlemeler hazırlana-
rak yapılan değişiklikler toplumsal realitelere uyarlanmıştır. Kültü-
rel ve dini doğrultuda gerçekleştirilen farklı tarzlar, ulus düşüncesi 
noktasında birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Ulus-devlet 
kurma aşamasında siyasal erk, mili bir burjuvaziyi yaratmak istemiş-
tir. Ekonomik ve iktisadi planlamalar ulus devlet algısıyla gerçekleş-
tirilmeye çalışılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ulu-
sal kimliğin özgürlükçü bir varoluşa hitap etmesi, siyasal devletin 
meşru zeminde daha geniş olmasına katkı sunmuştur. İnsani kim-
likler, milliyetçilik vb. haklar, ulus devlet formatının isimlendiril-
mesinde kolaylaştırıcı bir unsura sahiptir. Ulus-devletin siyasallaş-
ması ve yasallaşması, din gerçekliğinin devlet argümanı tarafından 
toplumsal yapıda nasıl bir çizergeye sahip olması açısından önemli-
dir. Çünkü Osmanlı toplumunun zayıflaması ve ulus devletin ku-
rulması modern dünya, laik ve İslami anlayışların/değerlerin devlet 

TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE SORUNLU BİR ALAN: DİN vE SİYASET 4 5 7

düzeni içerisinde sorgulanabileceğini göstermiştir. Ulus-devlet ter-
minolojisi; din ve devlet, din ve siyaset, din ve toplum ilişkisini top-
lumsal değişimde etkilemiştir.

Ulus-devletin ontolojik sebepleri arasında Batı merkeziyetçi olma 
düşüncesi yatmaktadır. Devletin kurulma sürecinde geleneksellik-
ten kopma yargısı Türk toplumunun karakteristik tanımlamaları 
arasında yer almaya başladı. Laik, modern ve çağdaş olma vurgusu 
yapılarak, ulus-devletin düşünümsel tasviri yapılmıştır. İslamiyet’in 
1923’ten sonra yeniden adlandırılmaya çalışılması ve laik reformla-
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yapısında köklü ve sorunsal değişimleri beraberinde getirmiştir. Din 
olgusu veya yaşayış farklılıkları da siyasal yapı ekseninde yapısal ve 
fonksiyonel değişime uğramıştır. Siyasal algının bu noktada şekil-
lendirme etkisini görmek mümkündür. Atatürk, kendi reformlarını 
Osmanlı İmparatorluğu’nun sonlanması ile gerçekleştirmiştir. Din 
ve devlet görünümünde Türkiye Cumhuriyeti’ni tarikat liderlerinin 
etki alanından kurtarma gayreti gösterilmiştir. Bu gayret ile birlikte 
Durkheim gibi Atatürk de, modern devletin bir yurttaşlık dini ile 
desteklenebileceğine inanıyordu. Burada din, ancak ikinci derecede 
veya marjinal bir role sahipti; onun rolü, kişisel bir değer olmaktan 
ibaretti. Türkiye’de vatandaşların bağlılığını sağlamak için, yurt-
taşlık dininin gelişmesi teşvik edilerek bu dinin dayandığı bireysel 
sorumluluğu geliştirecek kurumların yaratılmasına ihtiyaç vardır. 
(Mardin, 1991:119). Burada siyasetin laikleştirilmesi göze çarpmak-
tadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma sürecinde toplumsal an-
lamda tüm kurumların laikleşme siyaseti ekseninde Batı merkezi-
yetçi bir ithal edilme aşamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtilebilir.

Atatürk’ün laikleşme siyaseti içinde halifeliğin kaldırılması, İs-
viçre Medeni Kanunu’nun kabulü, Latin Alfabesi’nin kabulü, İslam’ın 
devlet dini olmaktan çıkarılması ve anayasaya laiklik ilkesinin kon-
ması gibi tedbirlerden sık sık söz edilmiştir. Hakkında az söz edilen 
ise, “ulema” kurumunun da ortadan kalkmış olmasıdır. Halifeliğin 
1924’te kaldırıldığı gün, Şeyhülislamlık ve Şer’iye ve Evkaf Vekâleti 
de kaldırılmıştır (Şer’iye ve Evkaf ve Erkan-ı Umumiye Vekâletle-
rinin İlgasına Dair Kanun, 1924:665). Özellikle ulemanın ortadan 
kaldırılmasıyla laikliğin yerleşmesine zemin hazırlanmıştır. Laikli-
ğin kanunlaştırılmasıyla Kemalizm’in parametreleri oluşturulmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve sonraki süreçlerde de din ve 
siyaset ilişkisinde birtakım reformist hareketlenmeler oldu. Saltana-
tın kaldırılması, medreselerin kapatılması, tarikatların kapatılması 
vb. toplumsal değişimler gerçekleşti.

1924’te bir dizi laikleşme kanunlarından sonra laiklik yanlılarının 
yeni hedefi tarikatlar oldu. Muhalefet hareketlerinde tarikatların rolü 
1925’teki Şeyh Sait İsyanı’nda kesin bir biçimde ortaya çıkmıştı. O 
tarihte, iki Nakşibendi şeyhi ve hareketin liderleri Şeyh Sait ve Şeyh 
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Abdullah, isyanı, Çapakçur-Lice-Palu Zaza aşiretlerini örgütleyerek 
gerçekleştirmişlerdi. 1925 yılında tarikatlar kaldırıldı (Van Bruines-
son, 1978:403). Sosyal yaşamdaki bu devrimler; tarihi, kültürel, si-
yasal ve dinsel yapıları etkilemiştir. Değişimin toplumsal hayattaki 
boyutu, kimi zaman sert direnişlerle karşılandı. Kuşkusuz, her siya-
sal iktidar, kural koyma ve bu kurala ilişkin yaptırım uygulama meş-
ruluğuna gereksinim duymuştur. Özellikle ulus-devletin inşa edilme 
süreçlerinde devletin veya siyasal erkin bu meşruluğu makul bir ge-
rekçe olarak gösterilmektedir. Halkın bu yaptırım veya kurallar kar-
şısındaki konumu, çatışma halini resmetmiştir. Aslında bu durum 
sadece günümüz Türkiye’si için geçerli değildir. Tüm insanlık siyaset 
ve din ilişkileri bağlamında benzer çatışmalara, uyuşmazlıklara tanık 
olmuştur. Din olgusu niteliğinde, bireyler dini, yaşamlarının merkez-
lerine aldıklarında hem kendilerini hem de içinde bulundukları top-
lum anlayışını etkilemişlerdir. İnsan davranışlarını anlamlandırmanın 
bir yolu da dinsel öğretilerle ilişki kurarak mümkün olmaktadır. Bu 
bakımdan din, toplumsal algının oluşmasında önemli bir fonksiyona 
sahiptir. Çünkü din, sosyal bir olgudur. Sosyolojik çözümlemelerde 
değerlerin, öğretilerin toplumsal hayata yansımaları konusunda din 
kavramı sosyolojik bir işleve sahiptir. Kurumların kurumsallaşması 
kadar din olgusunun yapısal anlamının işlevsel bir tezle ele alınması 
önemlidir. Ulus-devletlerin belirlenimindeki diyalektik ilişkiden biri, 
siyasetin dini biçimlendirmesi olarak değerlendirilebilir. Kavramla-
rın, realitelerin veya kurumların önemine ilişkin olarak; Türkiye’de 
din kurumunu siyasetten koparmak gerekir. Çünkü ulus-devletleşme 
süreci ve sonrası yaşanan gelişmeler bu görüşü doğrulamıştır. Türki-
ye’de dini değerlerin siyasal yapıyı hangi ölçüde etkilediği tartışılır-
ken, siyasal yapının dini yaşayışları hangi derecede etkilediği de tar-
tışma konuları arasında yer almıştır.

Bazı çevrelere göre, İslam dini ile çağdaş-çoğulcu bir demokra-
sinin temel ilkesi olan laiklik, bağdaşması mümkün olmayacak kav-
ramlardır. Gerçekten de geleneksel bağlamda, İslami devlet anlayışı 
kendine özgü bir nitelik taşımakta ve dinsel, siyasal iktidar kaynaş-
ması da kuramsal olarak kabul edilmektedir. Bunlara göre, laiklik, 
çoğunluğu Müslüman olan bir topluma zorla dayatılan ve uygulattı-
rılan yabancı bir unsur ve hatta dinsizlik aracıdır. Laiklik bir kesime 
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göre de, sadece Batı’dan aldığımız ve uyguladığımız geleneksel top-
luma yabancı bir ilkedir. Bunun sonucu, devletin din alanına bir dü-
zenleyici olarak müdahalesini öngören, beraberinde has çelişkileri de 
içeren, eksik bir demokrasi anlayışı olmaktadır. Bir başka yaygın gö-
rüşe göre ise, siyasal İslam yaklaşımı din ve devlet işlerinin ayırımına 
izin vermemektedir ve nihai amacı teokratik bir devlet düzeni kur-
maktır; bu nedenle de, anayasa düzenini yıkmayı hedefleyen bir iç 
güvenlik tehdidi niteliğini taşımaktadır (Fidancıoğlu, 2002:24-26).

Toplumsal alanda halkın uluslaştırma sürecindeki şüphesi za-
manla sosyal gruplarda farklı fikirlerin doğmasına yol açmıştır. Bu 
hükümlerin çoğu politik devrimlerle bastırılmıştır. Ulus devleti isim-
lendirmek adına politikalar üretildi. Örneğin; 23 Nisan 1920 Cuma 
günü, Cuma namazından sonra Hatm-i Şerifler, Buhârî Kıraatleri ve 
dualarla Ankara’da açılan 1. Büyük Millet Meclisi, şeriatı ve hilafet 
makamını korumayı bir vazife olarak üstlenir, düşüncesi hâkimdi 
(Atatürk, 1987:576). Bu cümleyi ve düşünceyi takip eden kısa bir 
zaman sonra cumhuriyete geçişin ilk belirtisi olarak mecliste salta-
natın kaldırılmasına karar verildi. Saltanatın kaldırılması sosyal de-
ğişme alanında reaksiyonlara sebep olmuştur. Reaksiyonların göste-
rilmesi konusunda din adamlarının bu durumu kabullenmeme tavrı 
yatmaktaydı. Din adamları; cumhuriyetin ve mili devletin İslami-
yet’e aykırı olmadığı, saltanatın ise, İslamiyet’le bağdaşmadığı gö-
rüşünü ileri sürmüşlerdir. Özellikle din adamlarının İslami düşün 
alanındaki müzakereleri sert olmuştur.

Saltanatın kaldırılmasına karşı en güçlü tepki ise, Şükrü Hoca 
ile Lütfi Fikri Bey tarafından gösterilmiştir. Mehmet Şükrü Ho-
ca’ya göre saltanatın kaldırılması mümkün olsa bile durum değiş-
mez. Türkiye yeni bir İslam ülkesidir. Meclisle halife arasında bir 
ayrım söz konusu olamaz. Siyasal kudreti olmayan halife düşünüle-
meyeceğine göre, hilafetin siyasal güçten arındırılması İslam’ın bö-
lünmesi demektir ve hükümetsiz, istiklâlsiz, hürriyetsiz bir halife ola-
maz. Bu nedenle Millet Meclisi’nin başkanının halife olması gerekir; 
meclisin çıkaracağı yasaların halife tarafından şeriat adına denetlen-
mesi ve onanması zorunludur (Özek, 1982:472). Osmanlı İmpara-
torluğu’nun fiilen etkisiz kalması, dinsel iktidarlığın da sonlanması 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM4 6 0

göre de, sadece Batı’dan aldığımız ve uyguladığımız geleneksel top-
luma yabancı bir ilkedir. Bunun sonucu, devletin din alanına bir dü-
zenleyici olarak müdahalesini öngören, beraberinde has çelişkileri de 
içeren, eksik bir demokrasi anlayışı olmaktadır. Bir başka yaygın gö-
rüşe göre ise, siyasal İslam yaklaşımı din ve devlet işlerinin ayırımına 
izin vermemektedir ve nihai amacı teokratik bir devlet düzeni kur-
maktır; bu nedenle de, anayasa düzenini yıkmayı hedefleyen bir iç 
güvenlik tehdidi niteliğini taşımaktadır (Fidancıoğlu, 2002:24-26).

Toplumsal alanda halkın uluslaştırma sürecindeki şüphesi za-
manla sosyal gruplarda farklı fikirlerin doğmasına yol açmıştır. Bu 
hükümlerin çoğu politik devrimlerle bastırılmıştır. Ulus devleti isim-
lendirmek adına politikalar üretildi. Örneğin; 23 Nisan 1920 Cuma 
günü, Cuma namazından sonra Hatm-i Şerifler, Buhârî Kıraatleri ve 
dualarla Ankara’da açılan 1. Büyük Millet Meclisi, şeriatı ve hilafet 
makamını korumayı bir vazife olarak üstlenir, düşüncesi hâkimdi 
(Atatürk, 1987:576). Bu cümleyi ve düşünceyi takip eden kısa bir 
zaman sonra cumhuriyete geçişin ilk belirtisi olarak mecliste salta-
natın kaldırılmasına karar verildi. Saltanatın kaldırılması sosyal de-
ğişme alanında reaksiyonlara sebep olmuştur. Reaksiyonların göste-
rilmesi konusunda din adamlarının bu durumu kabullenmeme tavrı 
yatmaktaydı. Din adamları; cumhuriyetin ve mili devletin İslami-
yet’e aykırı olmadığı, saltanatın ise, İslamiyet’le bağdaşmadığı gö-
rüşünü ileri sürmüşlerdir. Özellikle din adamlarının İslami düşün 
alanındaki müzakereleri sert olmuştur.

Saltanatın kaldırılmasına karşı en güçlü tepki ise, Şükrü Hoca 
ile Lütfi Fikri Bey tarafından gösterilmiştir. Mehmet Şükrü Ho-
ca’ya göre saltanatın kaldırılması mümkün olsa bile durum değiş-
mez. Türkiye yeni bir İslam ülkesidir. Meclisle halife arasında bir 
ayrım söz konusu olamaz. Siyasal kudreti olmayan halife düşünüle-
meyeceğine göre, hilafetin siyasal güçten arındırılması İslam’ın bö-
lünmesi demektir ve hükümetsiz, istiklâlsiz, hürriyetsiz bir halife ola-
maz. Bu nedenle Millet Meclisi’nin başkanının halife olması gerekir; 
meclisin çıkaracağı yasaların halife tarafından şeriat adına denetlen-
mesi ve onanması zorunludur (Özek, 1982:472). Osmanlı İmpara-
torluğu’nun fiilen etkisiz kalması, dinsel iktidarlığın da sonlanması 

TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE SORUNLU BİR ALAN: DİN vE SİYASET 4 6 1

anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel formatı, Batı 
eksenli ve laik-modern bir felsefeyle inşa edilmesidir. Ulus-devlet in-
şası ile dinsel iktidar siyasal güçten zayıflatılmak istenmiştir. Gerek 
laikliğin siyasallaşması, gerek saltanatın kaldırılması bu amaç göze-
tilerek gerçekleştirilmiştir. Saltanatın kaldırılması, laik siyasal ikti-
dar düzenine geçişin ilk aşaması olarak kabul edilmiştir. Osman-
lı’nın kuramsal olarak, siyasal ve dinsel iktidarı kaynaştıran siyasal 
iktidar düzeni, saltanatın kaldırılması ile ilk kez bölünmekte, din-
sel iktidar varlığını sürdürse bile siyasal gücünü yitirmiş olmaktadır. 

Modern, laik ve ulus-devlet modelinde kurulan Türkiye Cum-
huriyeti’nde reformlar ivedilikle uygulanmıştır. Bu bağlamda Tür-
kiye bir fikir süzgecinden geçmiştir. Dini motiflere, hareketlere, 
tekke ve zaviyelerin faaliyetlerine son verilerek siyasal iktidarın din 
olgusu üzerinde dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Bu dönüşüm toplum-
sal yapıya göre değişiklik gösteren bir nitelikte olmuştur. Din ve si-
yaset ilişkisi, özellikle Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi gelişimi içinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü toplumsal yapının dinamikleri 
açısından değişimin boyutunu göstermektedir. Temel esas ve ilkeler 
göz önüne alındığında, Türkiye’nin ulus-devletleşme dönemi, çağ-
daşlığı ön plana alan laik bir yapıyı öngörmektedir. Bu yüzden Os-
manlı İmparatorluğu’nun yıkılması ile değişimin devlet ve din ilişkisi 
üzerinden yeniden adlandırılmasına geçilmiştir. Çünkü ulus-devle-
tin kendine has bir karakteristik yapıya sahip olması gerekmektedir. 
Cumhuriyet in kurulduğu ilk yıllar, uluslaştırmayı ayakta tutabilen 
ve kontrol altına alabilen bir mekanizma kurmaya yönelik olmuştur.

Din ve siyaset ilişkisinin sorunsallığı tarihsel gerçeklikte fark-
lılık gösterse de ilişkisel boyutta yaşanmışlığı reddedilmez. Din ol-
gusunun toplumsal bir ihtiyaçtan işlem gördüğü unutulmamalıdır. 
Devletler veya siyasal mekanizmalar zamanla değişseler de dinin ku-
rumsallığı her dönemde varlığını hissettirmiştir. Toplumsal formlar 
üzerinde siyasal yapılar egemen olsalar da insanların zihin dünyala-
rında din ve inanç kavramları etkide bulunmuştur. Bilinmelidir ki; 
bireyler kendi yaşam kodlarına yapılan devrimler karşısında bazen 
reaksiyoner davranışlarda bulunabilirler. Çünkü toplumsal alanda 
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yapılan değişimler sancılı olmaktadır. Din ve siyaset ilişkisi de top-
lumsal algıda süregelen sancılara sahne olmuştur. 

Din, tarihin en ilkel toplumlarında bile varlığını saptayabildiği-
miz bir olgudur. Din olgusunun, tarihsel gelişim içinde değişik ni-
teliklere ulaştığı, yığınların dinsel kavrayış biçimlerinin de aynı öl-
çüde başkalaştığı ve bu değişimlerin toplumsal yapı içindeki ilişkilerin 
dönüşmesiyle bir paralellik içinde bulunduğu söylenebilir. Başka bir 
deyişle dinin, insan ilişkilerinin ve onun oluşturduğu toplumsal ya-
pıların dışında, tümüyle soyut bir olgu ya da – deyim yerindeyse 
– sanal bir kavram olarak kabul edilmesi, gerçeklere uygun olma-
yacaktır (Ergin, 2005:14-18). Dinin devlet politikasıyla olan ilişkisi 
tarihsel alanda tepki gösterilen devrimler ışığında sürmüştür. Ulus 
devletin belirginleşmeye başladığı dönemlerde siyasal iktidar ile di-
nin bütünleşmesi kolay olmamıştır. Tarihsel realiteler göstermiştir 
ki; ilk toplumlarda siyasal iktidar ile dinin kaynaşması daha kolay 
olmuştur. Sebep ve sonuç bağlamında irdelendiğinde ilk toplumla-
rın örgütlü olmaması, siyaseten hükmetme yetkisinin modern top-
lumlara göre daha basit olması neden olarak gösterilebilir. Toplum-
larda niteliksel ilişkinin artması ve modern örgütlü formların işlerlik 
kazanması, egemenliğin siyasal iktidarlara geçişini hızlandırmıştır. 
Buna karşı olarak ulus devletlerin temellendirilmesiyle siyasal ikti-
dar, dinsel iktidarın dışında oluşmaya başlamıştır. Dinsel öğelerin, 
öğretilerin siyasal iktidarla ilişki düzeyi hangi konumda olursa olsun 
din kavramı toplumsal bağlamda önemini korumaktadır. Bu özel-
lik Türkiye’de de sosyolojik işlevini halen korumaktadır. Türkiye’de 
din-siyaset ilişkisi hukuki ve toplumsal birtakım sorunların türeme-
sine yol açmıştır. Özellikle ulus-devleti yaratma dönemi ani ve şid-
detli birtakım buhranların yaşanmasına yol açmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kimliği belirlenirken, modern örgüt-
lenmelere gidilmiştir. Din ve siyaset ilişkisinin seyri iktidarın kay-
nağına hizmet ederek Batı merkeziyetçiliği doğrultusunda gerçek-
leşmiştir. Ulus-devletin inşa edilmesiyle siyasal biçimin niteliklerini 
sergileyen yasal kurallarla dini değerler laikliğin işlevine monte edil-
meye çalışılmıştır. Bu eksende, devrimler gerçekleştirilmiştir. Di-
nin devlet karşısındaki görünümü yeniden şekillenmiştir. Böylelikle 
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yapılacak demokratik düzenlemelerle din ve siyaset ilişkisi, laiklik 
noktasında tartışmaya açılmıştır.

SONUÇ

Toplumsal değişimde, din ve siyaset ilişkisi temel düzeyde kurum-
sal bir ilişki olarak gözlenmiştir. Ulus-devlet inşasında olduğu gibi 
günümüzde de birbirinden soyutlanamayan bu ilişki türü toplumsal 
yapının dinamiklerinde teorik ve pratik eksende etkisini göstermiş-
tir. Bu ilişki biçimi sosyal hayatta birçok kez karşılıklı çıkar gözeti-
minde varlık göstermiştir. Çünkü kurumsal ilişkide dinin siyaseti, 
siyasetin de dini etkilemesi karşılıklı olmuştur. Özellikle ulus-dev-
letlerin kurulmasıyla birlikte siyaset, dini veya dinsel motifleri sos-
yal formlarda görünür kılacak meşrulaştırma yolunu seçmiştir. Tüm 
toplumlarda olduğu gibi, Türkiye’de – özellikle toplumsal değişim 
sürecinde- bu gerçeği görmek mümkündür. Türkiye’de siyasal oto-
riterler, politik zenginliğin dinde olabileceğini ileri sürerek bu yönde 
izlenen politikanın kurbanı olmuşlardır. Modern bir ulus yaratma ve 
ulus-devletin temel öğretisi olan laiklik ilkesini gerçekleştirmek için 
dinsel öğretileri siyasal terminolojiyle açıklama yoluna gitmişlerdir. 

Din olgusu toplumsal değişim sürecinde siyasal alana hizmet ve-
rebilecek bir meşrulaştırma politikasıyla karşı karşıya bırakılmıştır. 
Siyaset, bu noktada bir pay alma duygusunu gerektirirken, din ol-
gusu da siyaseten bir anlam kazanmaya başlamıştır. Değişimin do-
ğasında siyaset sadece yöneten ve yönetilen ilişkisinde kalmayarak, 
aynı zamanda siyasal etkinlik gösteren bireylerin inanç, tutum ve 
davranışlarını ölçen bir nitelik elde etmiştir. Çalışmada ifade edil-
diği gibi, toplumsal değişim sürecinde din ve siyaset ilişkisinin eleş-
tirel çözümlemesi karşımıza çıkmaktadır. Modernleşme süreci, Türk 
siyasal hayatında politik ve dinsel algıyı tartışmaya açmıştır. Dola-
yısıyla ulus-devlet inşasında din ve siyaset ilişkisini anlamak adına, 
Türk modernleşme sürecine bütüncül bir perspektifle yaklaşılma-
lıdır. Din-siyaset ilişkisinin sorunlu olması, siyasal gücün modern 
toplumdaki hegemonik stratejisinden kaynaklanmıştır.
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SEKÜLERLEŞME NE DEMEKTİR?*1

Ar. Gör. volkan Ertit**2

20. yüzyıl boyunca din sosyolojisi alanında batı literatürünün başat 
konusu olan sekülerleşme tartışmaları hak ettiği oranda olmasa da yeni 
eserler ve eski paradigmaların Türkiye’de yaşanan dönüşümü açıkla-
yamaması sebebi ile Türkiye akademi dünyasını da meşgul etmeye 
başladı. Bu bildirinin amacı da sekülerleşme kavramının ne olduğu 
ve ne olmadığı üzerine bir tartışma yapmaktır. O nedenle öncelikle 
sekülerleşme kavram olarak ne demektir sorusuna yanıt aranacak-
tır. Ardından neden var olan tanımlar yerine yeni bir tanıma ihti-
yaç duyulduğu açıklanacaktır. Bildirinin son bölümünde ise seküler-
leşmenin dinsizleşme ve laikleşme arasındaki farkı vurgulanacaktır.

Sekülerleşme

Sekülerleşme, belli bir toplumda belli bir zaman dilimi içerisinde 
metafizik dünyanın, yani din, dinimsi yapılar, halk inançları, batıl 
inançlar vb. toplumsal düzeydeki prestijlerinin ve topluma etki etme 
güçlerinin göreceli olarak azalması demektir.

Tanımda kullanılan din kavramı bireylere metafizik referanslar 
ile hitap eden, onların gündelik pratiklerini, ahlâki değerlerini, es-
tetik algılarını, ontolojik (varoluşsal) sorunlarını, toplumsal norm-
ları algılayışlarını etkileyen paradigma bütünü olarak kullanılmıştır. 
Durkheim (1912/2008: 46) kutsallarla ilgili olarak insanları tek bir 

* Bu bildiri adı geçen eserlerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Ertit, V. (2014). Birbiri-
nin Yerine Kullanılan İki Farklı Kavram: Sekülerleşme ve Laiklik. Akademik İncelemeler 
Dergisi 9, (1), 103-124. Ertit, V. (2014). Sekülerleşme-Dinden Uzaklaşmanın Hikayesi. 
Ankara: Liberte. Ertit, V. (2015). Endişeli Muhafazakarlar Çağı. Ankara: Orient.

** Radboud Üniversitesi, PhD. Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi.
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ahlaki kodun etrafında birleştiren inançlar, yasaklar, pratikler bü-
tününü din olarak tanımlamıştır. Semavi dinler (Musevilik, Hris-
tiyanlık, İslam) ve milli dinler (Konfüçyanizm, Taozim, Şintoizm) 
ilk akla gelen örneklerdir.

Dinimsi yapılar ise, seküler alanın da kutsallaştırılması, yüceleşti-
rilmesi, ululaştırılması, metafizik özellikler kazandırılması ile ortaya 
çıkan yapılar için kullanılmıştır. Avrupa ve Amerika’yı çalışma alanı 
olarak seçen kimi din sosyologları semavi dinlerin etkisinin azalıp 
azalmamasını neredeyse sekülerleşme tartışmalarının tek kriteri ola-
rak almaktadırlar. Ancak sadece semavi dinlerin değil, dünyevi bir 
liderin kutsallaştırılması da sekülerleşme tartışmalarının alanına gir-
mektedir. Dünyadaki kimi liderler kendi toplumları tarafından ulu-
laştırılmış, yüceleştirilmiş, insanüstü özellikler kazandırılmıştır. Bu 
gibi liderlerin akmayan, kokmayan, terlemeyen, hata yapmayan, in-
sani zaafları olmayan, insani hevesleri olmayan, hiçbir zaman kötü-
lük yapmayacakları kabul edilmektedir. Bir nevi peygamberlik sevi-
yesine çıkartılan bu insanlar yer yer peygamberlerden de daha değerli 
kabul edilmişlerdir. İfade ettikleri şeyler kutsal bir kitabın ayetiymiş-
çesine on yıllar boyunca kuşaktan kuşaklara aktarılmaktadır. Sadece 
yaşadıkları dönemde değil, hayat sürdükçe ebedi şekilde fikirlerinin 
toplumsal tüm sorunları çözebileceği iddia edilmektedir. Ayrıca on-
ları eleştirmek kimi zaman yasalar ile yasaklanmakta, çoğu zaman 
da toplumsal baskılar nedeni ile zaten çok mümkün olmamaktadır. 

Bir inanç grubunun peygamberi ve kutsal kitabı ile Çin Halk 
Cumhuriyet’indeki Mao Zedong ve onun Kırmızı Kitap’ı arasında 
farklılıktan çok benzerlik bulunmaktadır. Mao’nun yaşadığı dö-
nemde onun ve Kırmızı Kitap’ının toplumsal düzeydeki gücü ve 
etkisi dünyevi bir liderin gücünden çok daha fazlası idi. Çinliler 
transa girmiş şekilde liderlerinin “10 bin yıl daha” yaşamasını isti-
yorlardı. Çinli taksicilerin “uğur getirmesi” ve “onları koruması” için 
Mao’nun fotoğrafını arabalarına asmaları ile Müslümanların arabala-
rına Kur’ân-ı Kerîm koymaları ya da muska asmaları aynı güdünün 
sonucudur. Mao’nun bu dünyaya ait olması ama Kur’ân-ı Kerîm’in 
Allah’ın sözü olduğu iddiası Mao’ya ruhani bir güç yükleyen Çin-
lileri daha fazla seküler yapmamaktadır. Zira eski tanrıların yerini 
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yeni tanrılar alabilir, metafizik farklı şekil ve sistemlerde halen ha-
yatımızda kendisine yer bulabilir (Crippen, 1988). Aynı şekilde II. 
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mesajı olduğunu düşünen, hac vazifesi görüyormuşçasına her sene 
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sekülerleşme tartışmalarının alanına girmektedir.

 Atatürk için yazılan kimi şiirler yukarıda ifade edilenler ile ben-
zerlikler taşımaktadır. Aşağıdaki mısralar Kemalettin Kamu’nun ünlü 
şiiri Çankaya’dan alınmadır:

Kabe Arabın olsun,
Çankaya bize yeter!

Kamu için İslam’ın hac merkezi olan Kabe ile Atatürk’ün bulun-
duğu yer aynı vazifeyi görmektedir. Behçet Kemal Çağlar’ın Nöbetçi 
Millet adlı şiiri ise Atatürk’ü yaratıcıya benzetmektedir:

Yaradan hey Yaradan!
Dört yıl değil bin yıl geçse aradan
Sensin ateş diye kanımızdaki
Sesin ışık diye önümüzdeki!
Ey yanımızdaki
Beş on mermere, bir avuç toprağa sığan
Sınırsız mavi umman hey!
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Yine Çağlar’ın Yeni Milletvekillerine adlı şiiri bir başka örnek 
olarak verilebilir.

Anıtkabre gidip de yürekten baş eğmeyen
Günü gelir çarpılır, düşer, yere serilir.

Bu ifadeler daha çok kutsal özelliklere sahip olan kişiler için kul-
lanılan ifadelerdir. Bunun yanında bazı Müslümanlar Atatürk’ü Mu-
hammed peygamberden daha değerli gördüklerini ifade etmektedirler. 
2013 yılının Aralık ayında Esra Erol’un sunduğu evlilik programına1 
katılan bir damat adayının şu sözleri ve o sözler sonunda salondaki 
kimi alkışlar yukarıda ifade edilenleri daha somut hale getirecektir: 

Yalnız özelliklerimden şunu söylemeyi unuttum. Bu vazgeçilmez bir 
özelliğim. Ben Atatürk ilke ve inkılaplarından asla ama asla ödün vere-
mem. Günaha girmeyeceğimi bilsem, beni 63 yaşına kadar hiçbir has-
talıksız sağlık içinde yaratan ulu tanrımdan sonra, Peygamber ile Al-
lah’ım arasına koyabilirim Atatürk’ü. Neden? Çünkü ben buradaysam, 
Müslüman isem, adım Basri Özdemir ise ninelerim, dedelerim bu gü-
zel vatanda namusu ile yaşamış ise, hatta dinimi bile ona borçluyum. 
Alırım Hz. Muhammed’in önüne [Stüdyodaki seyircilerden alkış gelir]. 

O nedenle vurgulanmalıdır ki, çoğunluğunu Müslümanların 
oluşturduğu bir toplumda sekülerleşme tartışmaları sadece İslam’ın 
toplumsal gücü ve prestiji ile ilgili değildir. Aynı zamanda dinimsi 
bir yapıya bürünmüş Atatürk’ün de kutsallık derecesinin sorgulan-
ması, onun da dünyevileşmesi, eleştirilmeye başlanması, insani za-
aflarının ve hatalarının konuşulması, fikirlerinin ve devrimlerinin 
rahatlıkla kıyasıya eleştirilmesi sekülerleşme tartışmalarının alanına 
girmektedir. Zira dinimsi özellikler kazanmış, ululaştırılmış, pey-
gamberler ile kıyaslanan kişi ya da kişilerin toplumu etkileyecek ve 
ona yön verecek eski gücünün ve prestijinin azalmış olması da se-
külerleşme tartışmalarının parçasıdır.

Sekülerleşme kavramının tanımında geçen bir diğer önemli ifa-
deler ise halk inançları ve batıl inançlardır. Halk inançları teolojik ve 
ayinsel olarak resmi-ortodoks dini inancın dışında olan diğer dini 

1 Esra Erol’da Evlen Benimle (Aralık, 2013). Erişim tarihi ve adresi: Şubat 2014, https://
www.youtube.com/watch?v=AJKqREydOmU 
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görüş ve pratikleri tanımlamak için kullanılmıştır (Yoder, 1974: 14). 
Batıl inançlar ise, birbirinden bağımsız ve sebep-sonuç ilişkisi içinde 
açıklanamayacak olayların güçlü bir inançla birbiri ile bağlantılı ol-
duğuna inanılan ancak doğa kanunları ile tutarlı olmayan durum-
ları betimlemek için kullanılmıştır (Joukhador, J., Blaszczynski, A. 
& Maccallum, F., 2004: 171; Kramer & Block, 2008). Hem Türkiye 
hem de Batı literatüründe sekülerleşme tartışmaları genelde resmi din 
ya da toplumun çoğunluğunun inandığı din üzerinden gitmektedir. 
O nedenle kiliseye gitme sıklığı ya da İsa’nın tanrının oğlu olduğuna 
dair inanç üzerinden sekülerleşmenin var olup olmadığı üzerine aka-
demik çalışmalar kaleme alınmaktadır. Ancak sekülerleşmenin öz-
nesi din değil metafizik alandır. O nedenle resmi din haricinde bi-
reylerin yüzyıllardır inanmaya devam ettikleri halk inançları ve batıl 
inançlar da sekülerleşme tartışmalarının parçasıdır. Örneğin, eskiden 
Ay’ın kutsal olduğunu düşünen bir toplulukta artık Ay kutsal olarak 
görülmüyorsa, bu sekülerleşmedir. Ay’ın Kur’ân-ı Kerîm’de ya da di-
ğer İslami kaynaklarda kutsal olarak görülüp görülmemesi bu ger-
çeği değiştirmemektedir. Çünkü sekülerleşme sadece İslam’ı ya da 
Kur’ân-ı Kerîm’i merkeze almaz. Sekülerleşme tartışmalarının mer-
kezinde metafizik vardır ve İslam da bunun bir parçasıdır sadece. O 
nedenle az sonra örnekleri verilecek olan halk inançlarının ve batıl 
inançların gündelik yaşam üzerindeki etkilerindeki değişim de se-
külerleşme tartışmalarının parçasıdır: Tanrı ile beraber tanrıçanın 
da varlığına inanılması, cadıların günlük yaşama etki edebildikleri-
nin düşünülmesi, ateş, su, toprak ve havaya kutsallıklar atfedilmesi, 
tanrıların ve tanrıçaların evlendiklerine inanılan günlerde festival-
ler düzenlenilmesi, yeni doğan bebeğe kuzu kulağı ısırtılması, geli-
rin ciddi bir bölümünün falcılara aktarılması, geceleri tırnak kesil-
memesi ve ıslık çalınmaması, siyah kedi uğursuzluk getirdiğinden 
dolayı ondan kaçınılması, merdiven altından geçilememesi, maka-
sın ya da bıçağın elden ele alınmaması, kimi türbelere çaput bağ-
lanması, havuzlara para atılması, kurşun döktürülmesi, nazar bon-
cuğu takılması, Hıdrellezlerde dilenen şeylerin kâğıda çizilmesi ya da 
fazlalaşsın diye harcamamak üzere para kesesinde para saklanması, 
yeni doğum yapmış kadının yatağının altına sarımsak ya da çörek 
otu konulması, sağlıklı olmak için yılın belli bir zamanı salıncakta 
sallanılması, zengin olmak için dolunaya karşı para gösterilmesi, tuzu 
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ve suyu karıştırarak kötü ruhlardan arınıldığının düşünülmesi, kahve 
fincanı ya da başka bir yol ile ruh çağırılması…

Bir kişinin İslam’ı ya da Hıristiyanlık’ı seçmek yerine ateşe tapması, 
günlük yaşam pratiklerini ateşle kurduğu ilişkiyi baz alarak tanzim et-
mesi onu dindar bir Müslüman ya da Hıristiyandan daha az metafizik 
ile alakalı yapmamaktadır.

Sekülerleşme tanımında geçen ve üzerinde durulması gereken bir 
diğer ifade ise “göreceli” kelimesidir. Sekülerleşme kelimesi mutlak de-
ğeri ifade eden bir sıfat olarak değil, bir süreci ifade etmek için kulla-
nılmaktadır. Yani, sekülerleşme bir durumun değil, bir sürecin adıdır. 
Sekülerleşmeden bahsedilebilmesi için bir referans noktasına ihtiyaç var-
dır. Bu referans noktası bazen bir kuşak öncesi olabileceği gibi, büyük 
çalkantılara sebep olmuş bir toplumsal olayın yılı da olabilir. Herhangi 
bir referans noktası olmadan sekülerleşme tartışması yapmak müm-
kün değildir. Sekülerleşme tartışmaları için üzerinde durulması gereken 
nokta, metafizik alanın, yani dinin, dinimsi yapıların, halk inançlarının 
ve batıl inançların geçmişe göre toplumsal etkisinin ve gücünün azalıp 
azalmadığıdır. O nedenle ifade edilmelidir ki, an itibari ile oldukça de-
seküler bir toplum dahi, geçmişi ile kıyaslandığında sekülerleşmiş ola-
bilir. Buna paralel olarak, oldukça dindar olan bir birey de, kendi geç-
mişi ile kıyaslandığında sekülerleşmiş olabilir. Sekülerleşme, belli bir 
toplumdaki dinin etkisinin “eskiye” nazaran “az” ya da “çok” azalmış 
olmasıdır. Örneğin Arabistan toplumu oldukça dindar bir toplum olsa 
da eğer geçmişe nazaran dinin toplumsal arenadaki etkisinde azalma 
var ise “Arabistan toplumu sekülerleşmiştir” ya da “Arabistan toplumu 
geçmişe nazaran daha sekülerdir” ifadeleri kullanılabilir. Bu ifadeler Su-
udi Arabistan’da yaşayan insanların tamamen dinsizleştikleri anlamına 
gelmemektedir. Sadece “geçmişe nazaran” metafizik alana daha mesa-
feli olduklarına vurgu yapılmaktadır.

Buraya kadar sekülerleşmenin ne olduğu tartışıldı. Bildirinin bun-
dan sonraki bölümünde ise sekülerleşmenin ne olmadığı tartışılacaktır. 

Sekülerleşme Ne Değildir

Günümüzde akademisyenler arasında sekülerleşme kavramının ne ifade 
ettiği konusunda bir fikir birliği yoktur. O nedenle sekülerleşme tartış-
malarının daha sağlıklı yapılabilmesi için, sekülerleşmenin ne olduğu 
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ile birlikte bir de ne olmadığından bahsetmek gerekmektedir. Özellikle 
Türkiye’de sekülerleşme hem dinsizleşmek hem de “laiklik” ya da “la-
ikleşme” gibi kavramlar ile karıştırıldığından dolayı, bu bölümün iki alt 
başlığı olacak. Birincisi sekülerleşmenin dinsizleşme olmadığı detaylı ör-
nekler ile açıklanacaktır. Ardından sekülerleşmenin laikleşme olmadığı 
Türkiye ve dünya siyasi tarihi örnekler ile gösterilmeye çalışılacaktır.

Sekülerleşme Dinsizleşme Demek Değildir

Sekülerleşme tartışmaları üzerine eserler veren Rodney Stark (1999) ve 
Harvey Cox (2000) gibi dünyaca ünlü din sosyologları sekülerleşmeyi 
dinsizleşme olarak kodlamaktadırlar. O nedenle sekülerleştiği iddia edi-
len bir toplum iddiasının karşısına o toplumda halen inançlı insan sayı-
sını baz alarak sekülerleşme yaşanmadığını iddia etmektedirler. Ancak 
sekülerleşme dinsizleşmek, inançsızlaşmak ya da ateistleşmek anlamla-
rına gelmemektedir. Sekülerleşmekte olan toplumlarda bireyler halen bir 
din inancına sahip olabilirler. Örneğin sekülerleşmekte olan ve çoğunlu-
ğunu Müslümanların oluşturduğu bir toplumda toplumun önemli bir 
kesimi ve hatta tamamı, halen dini ritüellerini yerine getirebilir. 30 gün 
boyunca Ramazan ayında oruç tutabilir, günde beş vakit namaz kıla-
bilir, hiçbir Cuma namazını kaçırmayabilir. Sekülerleşme tartışmaları-
nın merkezinde, metafiziğin geçmişe nazaran gündelik pratiklerimize 
olan etkisindeki değişim vardır.

Örneğin, inançlı bir bireyin din değiştirmesi sekülerleşmeyi dinsiz-
leşmek olarak kodlayan bir bakış açısı için sekülerleşme olarak kabul 
edilmeyecektir. Çünkü kişi halen inançlıdır ve bir başka din de olsa bir 
dinin mensubudur. Ancak sekülerleşme dinsizleşmek değil, dinin geç-
mişe nazaran prestijinin ve gücünün azalmasıdır. O nedenle din değiş-
tirmenin kendisi de (geçilen yeni dinin günlük hayata etkisinin aynı 
derecede var olduğu kabul edilmiştir) sekülerleşme olarak adlandırıla-
bilir. Zira daha önce hayatın her alanı için söylemi olan, değil değişti-
rilmesi sorgulanması dahi imkânsız olan bir yapının, başka alternatif-
lere tercih edilebilecek bir pozisyona gerilemesi sekülerleşme anlamına 
gelmektedir. Doğumdan ölene kadar sorgulanmaksızın taşıması gere-
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mensubu olunduğu için sekülerleşme olarak ifade etmemek sekülerleşme 
tartışmaları için çok anlamlı değildir (Bruce, 1998: 229).

Vurgulanmalı ki, deistlerin ya da ateistlerin sayısının artışı da se-
külerleşmenin göstergelerinden sayılabilir. Kaldı ki, dinin gücünün ve 
prestijinin azalması, günün sonunda dine bağlı olan insan sayısının da 
azalmasına neden olabilir. Ancak yine de sekülerleşme ve dinin yok olu-
şunu birbirine paralel olarak kodlamak doğru olmayan bir bakış açısı 
sunacaktır. Sekülerleşmenin son noktası dinsizleşmek ya da ateistleşmek 
olmadığı gibi, olma zorunluluğu da yoktur. Bir şeyin toplumsal presti-
jinin ve gücünün azalması onun bittiği ya da biteceği anlamına gelme-
mektedir. Bu şekilde bir sebep sonuç ilişkisi kurmak ya da korelasyon 
olduğunu iddia etmek çok kolay görünmemektedir.

Sekülerleşmenin var olup olmadığını ve derecesini ölçmek için, bire-
yin inançlı olup olmadığına bakmak, sağlıklı sonuçlar vermenin önüne 
geçebilir. Söz konusu sekülerleşme ise din inancına sahip olup olmamak-
tan daha önemli parametreler vardır. Örneğin evlilik öncesi sevgililik, 
evlilik öncesi cinsel birliktelik, kürtaj, farklı cinsel yönelim, cinsel ilişki-
nin detayları, doğum kontrolü, eğitim, sağlık, boşanma, ötenazi, evlilik 
dışı veya öncesi çocuk, iş ve arkadaş seçimi, farklı din ya da mezhepler 
arası evlilik, yaşanacak şehir ya da semt seçimi, tatil anlayışı ve kıyafet 
seçimi gibi konularda bireyin eskisine nazaran dini ne kadar önemseyip 
önemsemediği sekülerleşme tartışmalarında kişinin ne kadar sık ibadet 
ettiğinden ya da inançlı olup olmamasından daha önemli detaylardır.

Öyle ki, çok karşılaşılmasa da bir toplumda dinsizlerin sayısı artar-
ken desekülerleşme de artarabilir. Sekülerleşme tartışmalarının merke-
zinde, metafiziğin pozitif ya da negatif referans noktası olarak kulla-
nılıp kullanılmadığı vardır. Sekülerleşen toplumlarda esas gözlemlenen 
şey, bireylerin başta din olmak üzere diğer tüm metafizik açıklamalara 
ve güçlere olan kayıtsızlıklarıdır. Hatta tam da bu sebeple, yer yer ol-
dukça dindar biri, bir ateistten daha seküler davranışlar sergileyebilir. 
Zira kimi ateistler, herhangi bir din inançları olmamasına rağmen, dine 
yükledikleri negatif duygular sebebi gündelik pratiklerinde din ya da 
dindarlar ile kurdukları ilişkiden dolayı oldukça deseküler tavırlar sergile-
yebilirler. 2014 yılında yayımlanan Sekülerleşme-Dinden Uzaklaşmanın 



İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ SEMPOZYUM DİZİSİ / TOPLUMSAL DEĞİŞİM4 7 2

mensubu olunduğu için sekülerleşme olarak ifade etmemek sekülerleşme 
tartışmaları için çok anlamlı değildir (Bruce, 1998: 229).

Vurgulanmalı ki, deistlerin ya da ateistlerin sayısının artışı da se-
külerleşmenin göstergelerinden sayılabilir. Kaldı ki, dinin gücünün ve 
prestijinin azalması, günün sonunda dine bağlı olan insan sayısının da 
azalmasına neden olabilir. Ancak yine de sekülerleşme ve dinin yok olu-
şunu birbirine paralel olarak kodlamak doğru olmayan bir bakış açısı 
sunacaktır. Sekülerleşmenin son noktası dinsizleşmek ya da ateistleşmek 
olmadığı gibi, olma zorunluluğu da yoktur. Bir şeyin toplumsal presti-
jinin ve gücünün azalması onun bittiği ya da biteceği anlamına gelme-
mektedir. Bu şekilde bir sebep sonuç ilişkisi kurmak ya da korelasyon 
olduğunu iddia etmek çok kolay görünmemektedir.

Sekülerleşmenin var olup olmadığını ve derecesini ölçmek için, bire-
yin inançlı olup olmadığına bakmak, sağlıklı sonuçlar vermenin önüne 
geçebilir. Söz konusu sekülerleşme ise din inancına sahip olup olmamak-
tan daha önemli parametreler vardır. Örneğin evlilik öncesi sevgililik, 
evlilik öncesi cinsel birliktelik, kürtaj, farklı cinsel yönelim, cinsel ilişki-
nin detayları, doğum kontrolü, eğitim, sağlık, boşanma, ötenazi, evlilik 
dışı veya öncesi çocuk, iş ve arkadaş seçimi, farklı din ya da mezhepler 
arası evlilik, yaşanacak şehir ya da semt seçimi, tatil anlayışı ve kıyafet 
seçimi gibi konularda bireyin eskisine nazaran dini ne kadar önemseyip 
önemsemediği sekülerleşme tartışmalarında kişinin ne kadar sık ibadet 
ettiğinden ya da inançlı olup olmamasından daha önemli detaylardır.

Öyle ki, çok karşılaşılmasa da bir toplumda dinsizlerin sayısı artar-
ken desekülerleşme de artarabilir. Sekülerleşme tartışmalarının merke-
zinde, metafiziğin pozitif ya da negatif referans noktası olarak kulla-
nılıp kullanılmadığı vardır. Sekülerleşen toplumlarda esas gözlemlenen 
şey, bireylerin başta din olmak üzere diğer tüm metafizik açıklamalara 
ve güçlere olan kayıtsızlıklarıdır. Hatta tam da bu sebeple, yer yer ol-
dukça dindar biri, bir ateistten daha seküler davranışlar sergileyebilir. 
Zira kimi ateistler, herhangi bir din inançları olmamasına rağmen, dine 
yükledikleri negatif duygular sebebi gündelik pratiklerinde din ya da 
dindarlar ile kurdukları ilişkiden dolayı oldukça deseküler tavırlar sergile-
yebilirler. 2014 yılında yayımlanan Sekülerleşme-Dinden Uzaklaşmanın 

SEKÜLERLEŞME NE DEMEKTİR? 4 7 3

Hikâyesi adlı kitabımda yukarıda ifade edilenleri somutlaştırmak için 

Tablo 1’i kullandım. 

Tablo 12. Bir Kafe (Eskiden sadece seküler yaşam tarzına sahip olanların gittiği 
Nişantaşı'ndaki bir kafe) ve seküler eylem tarzı

Kişi İnancı & ideolojisi "Artık" başörtülülerin de 
gittikleri Nişantaşı'nda bir kafeye 
gitme eylemi

Eylem 
seküler 
midir?

1.Kadın
(Başı açık)

Militan Kemalist3 ya 
da Militan Ateist4. 

O kafeye gitmiyor, çünkü 
başörtülülerin olduğu kafede 
oturmaktan mutlu olmuyor. 

Hayır.

2.Kadın 
(Başı kapalı)

Ilımlı Müslüman5 O kafeye gidiyor, çünkü o kafede 
satılan kahveyi çok seviyor. 

Evet.

3.Kadın
(Başı kapalı)

Radikal Müslüman6 O kafeye gidiyor, çünkü yıllarca 
onu hor gördüğünü düşünenlerden 
o kafeye giderek intikam aldığını 
düşünüyor. 

Hayır. 

23456

2 Özellikle 2007-2009 yılları arasında Türkiye’de AK Parti hükümetine karşı Kemalist ke-
simin tepkisi sokaktaki başörtülü kadınlara yöneldi. 2008 yılının hemen başında üniver-
sitelere başörtüsü serbestliği getiren yasa nedeni ile siyasi tartışmalar kendisini başör-
tüsü üzerinden konumlandırmaya başladı. Bu tartışmaların en karikatürize edilmiş hali 
başörtülülerin eskiden görünmediği yerlerde artık görünür hale gelmelerine karşı göste-
rilen tepkiler idi. Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman, Nişantaşı kafelerinde türbanlılara 
karşı seküler-mahalle baskısı uygulandığına dair ortaya atılan iddiaları araştırmak için 
başörtüsü giyerek birkaç gün House Cafe ve Beymen Brasserie gibi dönemin ünlü Ni-
şantaşı kafelerinde zaman geçirip izlenimlerini yazdı.  Ayşe Arman, “İsmail Ağa Cadde-
si’nde mini etekli NİŞANTAŞI’NDA TÜRBANLI,” Hürriyet Gazetesi, 12 Temmuz, 2009, 
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/12053542.asp, 

 Bunun yanında bu tartışmalar yakın geçmişe kadar devam etti. En son 2013 yılının baş-
larında tiyatrocu Gülriz Sururi bir söyleşide şu cümleleri kullandı: “Bakın, insanlar hür 
iradeleriyle kapanabilir. Bunu kabul ediyorum. Ancak 10-12 yıl önce bunlar neredeydi? 
Sistematik olarak geldiler. Nişantaşı kafelerinde oturmaları emredildi, oralarda oturdu-
lar. En beklenmedik restoranlara, en beklenmedik kafelere, sinemalara, tiyatrolara her 
yere yayıldılar.” Gülriz Sururi, “Gülriz Sururi: Türbanlı Kadınlara Nişantaşı Kafelerinde 
Oturmaları Emredildi”  T 24 Haber Sitesi, 19 Şubat, 2013, http://t24.com.tr/haber/gul-
riz-sururi-tesetturlu-kadinlara-nisantasi-kafelerinde-oturmalari-emredildi/224024

3 Bu çalışmada Militan Kemalist ifadesi kamusal alanda başörtüsüne karşı olan, gerekti-
ğinde yasalarla bunun yasaklanmasını isteyen, yasaların dâhil olmayacağı yerde de top-
lumsal baskı ile bunu engellemeye çalışan kişiler için kullanılmıştır.

4 Bu çalışmada militant ateist ifadesi dine veya dindar bireylere karşı duyduğu tepkiden 
dolayı gündelik pratiklerini ona göre şekillendiren bireyler için kullanılmıştır.

5 Bu çalışmada ılımlı Müslüman ifadesi dinin gündelik yaşam pratiklerine etkisi sınırlı 
olan inançlı insanlar için kullanılmıştır.

6 Bu çalışmada radikal Müslüman ifadesi, bireyin gündelik yaşam pratiklerini inancı ile 
şekillendirilmiş olan bireyleri tanımlamak için kullanılmıştır.
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Tablo 1’in düzenlenme sebebi, bazı zamanlar inançlı bir bireyin, 
inancı olmayan bir bireyden daha seküler davranışlarda bulunabile-
ceğini göstermektir. Çünkü sekülerleşme bireyin tamamen metafi-
zikten (din, dinimsi yapılar, halk inançları, batıl inançlar) arınması 
değil, metafiziğin olumlu ya da olumsuz (fark etmeksizin) referans 
noktası olduğu toplumsal örneklerin azalmasıdır. Bu örnekte 1. Ka-
dın’ın gündelik bir eylemine metafizik ile kurduğu ilişki nüfuz et-
mektedir. Kendisinin din inancı olmaması ya da kamusal alanda din-
den uzak bir hayat yaşamasına rağmen dine, dindarlara ya da dini 
sembollere duyduğu nefret onun gündelik hayatına yön vermekte-
dir. Din ya da dindarlar ile kurduğu olumsuz ilişki, arzuladığı şeyi 
(sevdiği kafeye gitmek) yapmasına engel olmaktır. Radikal Müslü-
man olarak tanımlanan 3. Kadın ise dış görünüşünden (inancın-
dan) dolayı uzun yıllar dışlandığını düşündüğü bir kafeye, o ka-
fenin kendi zevklerine uygun olduğunu düşünmemesine rağmen, 
geçmişte ona yaşatılanlar nedeni ile gitmek istemektedir. İki kadın 
da, gündelik pratiklerine yön verirken, din ile kurdukları ilişkiyi baz 
alarak bir eylemde bulunuyorlar. Biri kafeye giderken, diğeri ise ka-
feye gitmezken, dini ya da dinden kaynaklı bir sebebi merkeze alı-
yor. O nedenle kafe örneğinde bu iki kadının tavırları desekülerdir. 
Ancak, yine başı kapalı olan 2. Kadın ise o kafeye, o kafenin me-
nüsünü beğendiği için gidiyor. Din ile ilgili tartışmalardan bağım-
sız olarak, menüde yer alan bir yemeğe ya da içeceğe sahip olmak 
için gidiyor. Bu üç kadını yan yana getirdiğimizde ifade edilmeli ki 
kafe örneğinde, 1. ve 3. Kadınların davranışı deseküler iken, 2. Ka-
dının tavrı sekülerdir. Yani dinsiz olmak ya da bir inanç sahibi ol-
mak sekülerleşme tartışmaları için yeterli bir veri sağlamamaktadır.

Sekülerleşme Laiklik ya da Laikleşme Demek Değildir

Laik kelimesi Latincede din işleriyle ilgisi olmayan anlamındaki la-
icus kelimesi ile Yunancadaki halktan olan anlamındaki laïkos ke-
limelerinden türemiştir (Küçük, 2011). Dinin toplumsal prestijinin 
ve gücünün azalması anlamına gelen sekülerleşme kavramına kar-
şın laiklik din ile devlet arasındaki ilişkiye dair siyasi bir ilke ve pro-
jedir. En geniş anlamı ile laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden 
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ayrılması, devletin her inanç grubuna aynı uzaklıkta olması, devle-
tin kontrolünde olan eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk, ekonomi gibi 
alanlarda herhangi bir dini grubun söz sahibi olmaması, devletin dış 
ve iç politika için alınan kararlarda belli bir inanç grubunun çıkar-
larını gözetmemesi, hiç kimsenin bağlı olduğu dini inançtan dolayı 
devlet kadrolarından uzaklaştırılmaması ya da bürokraside yüksel-
tilmemesi, yani kısacası devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede 
olması demektir. Bu tanım laik devletin dine düşman olduğu, va-
tandaşlarının ibadet etme hakkını gasp edeceği, vatandaşlarını din-
sizleştirmeye çalışacağı ya da dini kendi kontrolü altına alacağı an-
lamına gelmemektedir. Laiklik, söz konusu devlet işleri olduğunda 
dinin hiçbir şekilde referans noktası olarak kabul görmemesi an-
lamı taşımaktadır. 

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eden laik-
lik ile dinin toplumsal düzeyde prestij kaybettiğini, geçmişe nazaran 
daha az sayıda insanı etkileyebildiğini, git gide toplum için referans 
noktası olmaktan uzaklaştığını ifade eden sekülerleşme kavramı bir-
birlerinin yerine kullanılmaması gereken kavramlardır. Mustafa Öz-
den (2005)’ in belirttiği gibi:

Laiklik belli bir toplumda bir inanç, bilgi ve davranış referansı 
olarak dinin yaygın olup olmamasıyla ilgili değildir. Hâlbuki 
sekülerlik bir toplumda dinin yaygın olup olmamasıyla ve di-
nin referans alınıp alınmamasıyla ilgilidir. (...) Bu nedenle 
laikliğin kural koyuculuğu bireysel alanı ilgilendirmez (18).

Laiklik savunucuları devleti dinden ayırmak isterken, bunun ak-
sine sekülerleşme kavramının toplumu dönüştürme, değiştirme, bir 
şeyleri yasaklama, bir şeyleri zorlama gibi ayakları yoktur. Zira se-
külerleşme bir sürecin adıdır ve toplumdan ya da devletten herhangi 
bir beklentisi yoktur. O sadece var olan bir dönüşümün adı olarak 
kullanılmaktadır. Laiklik, siyasal-hukuki bir ilke olarak varlığını sür-
dürürken, henüz 1966 yılında Wilson sekülerleşmenin bir ideoloji 
olmadığını, sekülerleşmenin dinin geçirdiği dönüşümü alkışlamak 
ya da kınamak gibi bir misyonu olmadığını ifade etmiştir (Wilson, 
1966). Kısacası, sekülerleşme topluma zorla empoze edilebilecek bir 
siyasi doktrin olmaktan uzaktır. Aksine, kendi iç dinamikleri olan, 
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kendiliğinden ortaya çıkan, ortaya çıktıktan sonra da geri dönüşü 
kolay olmayan bir süreci tarif etmektedir. Bu iki kavramın aynı şey 
olmadığı üzerinde bu kadar durulmasının sebebi, hali hazırda hem 
akademi dünyası hem de medyanın bu iki kavramı birbirlerinin ye-
rine, daha doğrusu laiklik kelimesinden türeyen kelimeleri sekü-
lerden türeyen kelimeler yerine kullanmalarından dolayıdır. Şimdi 
akademide ve medyada bu iki kavramın nasıl aynı anlama gelecek 
şekilde kullanıldığını aşağıda örnekleri ile inceleyelim.

Birbiri Yerine Kullanılan İki Farklı Kavram

Türkiye’deki kimi akademisyenler, köşe yazarları ve bazı gazete edi-
törleri uzun zamandır laik, laiklik, laikleşme gibi kelimeleri seküler, 
sekülerlik, sekülerleşme gibi kelimelerin yerine kullanmaktadırlar.

Örneğin, Özdemir İnce (2012, 4 Mart), Hürriyet gazetesindeki 
köşesinde “toplumsal kültür laikleşmiştir” ya da “bireyin laikleşmesi” 
gibi ifadeleri kullanıyor. Hâlbuki toplumsal kültürün laikleşmesin-
den çok sekülerleşmesinden bahsedilmesi daha doğru bir ifadedir. 
İnce’nin ifade ettiğinin aksine bireylerin değil, devletlerin laikleş-
tiğinden bahsedilir. Eğer bireylerin geçmişe nazaran dinden uzak 
bir hayat yaşadıkları ifade edilmek isteniyorsa, onların laikleştiğin-
den değil sekülerleştiğinden bahsedilmesi gerekmektedir. Kişi zaten 
dine inanmıyorsa, dinsiz sıfatı kullanılır. Ama eğer dine inanıyor 
ama dinden uzak bir hayat sürüyorsa o zaman sıfat olarak laik de-
ğil de seküler kelimesinin kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Nu-
ray Mert (2009, 23 Mart), muhafazakârların zenginleştikçe dinden 
uzaklaştıkları iddiası üzerine kaleme aldığı bir köşe yazısına “Zen-
ginleştikçe Laikleşiyorlar mı” başlığını uygun görmüştür. Yazının 
içinde sekülerleşme kelimesi kullanılmadığı için, yazı Mert’in ifade 
etmek istediklerinden farklı anlamlara gelecek birçok cümle barın-
dırmaktadır. Mustafa Armağan (1997, 26 Eylül) klasik sekülerleşme 
tezini7 eleştiren yazısı için “Sekülarizasyon (Laikleşme) Efsanesi” 
başlığını kullanmıştır. Muhtemelen geniş kitlelerin sekülarizasyon 

7 Klasik sekülerleşme teorisi Avrupa toplumlarının sekülerleşmesinin altında modernleş-
me sürecinin yattığını iddia eder. 
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7 Klasik sekülerleşme teorisi Avrupa toplumlarının sekülerleşmesinin altında modernleş-
me sürecinin yattığını iddia eder. 
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kelimesinden ürkmemesi için sanki ikisi aynı şeymiş gibi Armağan 
parantez içinde “(Laikleşme)” demeyi uygun görüyor. 

Türkiye’de köşe yazarları ile beraber ne yazık ki gazetelerin edi-
töryel tercihleri de sekülerleşme kelimesini kullanmayı çok tercih 
etmemektedir. Türkiye’de “laik-laiklik-laikleşme” gibi kelimeler 
sıklıkla “seküler-sekülerlik-sekülerleşme” kelimeleri yerine kullanıl-
maktadır. Türkiye’deki Zaman, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gibi dört 
büyük kitle gazetesinin bu kavramları kullanma sıklıklarının kar-
şılaştırıldığı Tablo 2 yukarıdaki iddiayı güçlendirmektedir. Bu dört 
gazetenin seçilmesinin iki ana sebebi var. Birincisi, bu dört gazete 
farklı kesimlerde yer alan ve sayıları milyonlar ile ifade edilebilecek 
oldukça geniş kitlelere hitap etmektedirler. İkincisi ise sahip olduk-
ları teknik altyapı sayesinde Zaman8, Hürriyet ve Sabah gazetele-
rinde 1997 yılına kadar, Milliyet’te ise 2001 yılına kadar geriye dö-
nük araştırma yapılabilmektedir.

Tablo 2. Dört Kitle Gazetesinde "Laik-Laiklik-Laikleşme" 
kavramları ile "Seküler-Sekülerlik-Sekülerleşme" kelimelerinin kullanım sıklığı

Zaman 
(Ocak 1997 –
Nisan 2014)

Hürriyet 
(Ocak 1997 
–Nisan 
2014)

Sabah 
(Ocak 1997 
–Nisan 
2014)

Milliyet 
(Ocak 2001 –Nisan 
2014)

Laik-Laiklik-
Laikleşme 24463 kez 19340 kez 4389 kez 11628 kez

Seküler-Sekülerlik-
Sekülerleşme

1642 kez 369 kez 254 kez 272 kez

Türkiye gündemini -tarihsel süreçlerden dolayı- sekülerleşme ke-
limesinden daha çok laiklik kelimesinin meşgul etmesi anlaşılabilir 
olsa da kelimelerin kullanılma sıklığı 24463’e 1642 ise (Zaman) ya 
da 19340’a 369 (Hürriyet) ise bu rakamları açıklamak için Türki-
ye’nin siyasi tarihinden ve bir kelimenin anayasaya girmiş olmasın-
dan daha farklı bir dinamiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Zira toplum-din 

8 Zaman gazetesinin arşivine 2016 yılının Mart ayından itibaren ulaşılamamaktadır.
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ilişkisine dair bir açıklama olan sekülerleşme kavramının Türkiye’de 
hak ettiği sıklıkla kullanılmıyor olmasının altında Türkiye kamuo-
yunun bu konuya olan ilgisizliği yatmamaktadır. Aksine, uzun yıl-
lar Türkiye gündeminin en önemli maddelerinden biri olan “muha-
fazakârlaşma”, “Malezyalılaşma” ya da “İranlaşma” gibi tartışmalar 
aslında sekülerleşme kavramının merkezde olduğu tartışma konu-
larıdır. Ancak bu tartışmalarda dahi laik, laiklik, laikleşme gibi ke-
limeler çoğu zaman yanlış anlamlar taşıyarak seküler, sekülerlik ya 
da sekülerleşme kavramları yerine kullanıldılar. 

Medya gibi, Türkiye’deki akademi dünyası da henüz iki kavram 
arasındaki farkı yeterince içselleştirememiş görünmektedir. Örneğin, 
Bünyamin Duran (1995), laikleşme ile sekülerleşmeyi hem birbir-
lerinin yerine kullanıyor hem de sekülerleşmeyi -öyle olmamasına 
rağmen- “birilerini bir şeylerden kurtarma, arındırma, bağımsızlaş-
tırma” gibi bir projenin parçası olarak görüyor: 

Laikleşme (sekülerleşme); insan aklı ve düşüncesinin-genel ola-
rak-dini ve metafizik denetimden kurtarılması süreci olarak tanım-
lanabilir. Toplumsal hayatın tüm branşlarının; siyasetin, kültürün, 
bilimin dine dayanan değerlerden arındırılması ve bağımsızlaştırıl-
ması olayıdır (29-30).

Sosyolog Bahattin Akşit (2005), Şerif Mardin’e Armağan adlı ki-
tapta “Laikleşme Tipolojisi ve Türkiye’de Laiklik Deneyimi” adlı 
makalesinde şu ifadelere yer veriyor:

Laikleşme kuramını Protestanlığın dışındaki Katolikliğin 
geçirdiği tarihsel süreçler açısından sorgulayan ve yeniden 
formüle eden [José] Casanova (1994) İslamiyet’in laikleşme 
ile olan ilişkisini araştırmamızı... Casanova’ya göre (1994), 
bir ülkenin veya toplumun laikleşmiş olduğunu söylediği-
miz zaman üç farklı boyutta değerlendirme yapıyoruz: fark-
lılaşma, özel alana çekilme ve dinselliğin azalması (...)(68). 

Ancak Casanova’nın 1994 yılında basılan Public Religions in Mo-
dern World kitabında geçen ifadeler ile Akşit’in kitaptan aktardığı ifa-
deler aynı değil. Casanova, laikleşmeden değil, sekülerleşmeden bah-
seder ve kitabında sekülerleşme teorisinin temel argümanını tartışır. 
Casanova (1994), kitabının 19. sayfasında Three Separate Moments 
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of the Theory of Secularization9 alt başlığını kullanırken, Akşit bunu 
“Laikleşmenin Üç Farklı Boyutu” diye çeviriyor. Casanova’nın nere-
deyse kitabın tamamına hakim olan ifadesi “the theory of seculari-
zation” iken, Akşit onu laikleşme olarak kendi makalesine aktarıyor. 

Ayrıca, Anthony Giddens (2006)’ın Türkiye’deki üniversitelerde 
sosyolojiye giriş dersi olarak okutulan Sosyoloji kitabının İngilizce ori-
jinalinde “secularization” olarak geçen alt başlık, Türkçe basıma “la-
ikleşme” diyerek çevrilmiş durumdadır. Bu örneklerden de anlaşıla-
cağı gibi, Türkiye’deki kimi akademisyenler ve gazeteciler, laiklik ve 
sekülerleşme kavramlarını kimi zaman anlaşılır sebeplerle kimi za-
man da zorlayarak aynı anlamda kullanmaktadırlar. 

Bu bildiri laiklik ve sekülerleşme kavramları arasında hiçbir şe-
kilde etkileşim olmadığını iddia etmemektedir. Muhakkak ki her-
hangi bir devletin din devletine dönüşmesi belli bir grubun daha 
dindarlaşmasına, ya da otoriter laiklik anlayışı da belli bir grubun 
sekülerleşmesine neden olabilir. Ancak, her iki koşulda da toplum-
lar yasalar ile ne sekülerleştirilebilir ne de desekülerleştirilebilir. Zira 
bu süreçler için yani sekülerleşme ya da desekülerleşme süreçleri için 
yasa koyucudan çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Kanun değişikliği 
ile toplumlar sekülerleşebilselerdi, aynı şekilde başka bir kanunla o 
sekülerliğin yok olması gerekirdi. Toplumların sekülerleşmesi, dev-
letlerin laikleşmesi gibi kanunla olacak, belli bir projenin içerisinde 
gerçekleşebilecek bir şey değildir.

SONUÇ YERİNE

Söz konusu ülke Türkiye ise, sekülerleşme kavramı yeni yeni kendi-
sine alan yaratmaya çalışıyor denilebilir. Bu bildirinin amacı da se-
külerleşme kavramının ne demek olduğunu detaylıca anlatıp, onun 
çokça karıştırıldığı dinsizleşme ve laikleşme ile farkını ortaya koy-
maktı. Belli bir zaman dilimi içerisinde, metafiziksel alanın (din, 
dinimsi yapılar, halk ve batıl inançlar vb.) dünyanın toplumsal dü-
zeydeki prestijlerinin ve topluma etki etme güçlerinin göreceli ola-
rak azalması demek olan sekülerleşme ile dinin devlet mekanizma-
larından uzaklaştırılmasının ifadesi olan laiklik kavramlarının daha 

9 José Casanova , eserinde "the core and central thesis of the theory of secularization" 
ifadesini kullandıktan sonra Akşit'in bahsettiği üç boyutu açıklar. 
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uzun yıllar Türkiye’de birbirlerinin yerine kullanılacağı ihtimali dü-
şük olmasa da, son zamanlarda sekülerleşme kavramının kullanımı 
konusundaki hassasiyetin arttığına tanık olunmaktadır. Zira Tür-
kiye toplumu için din her geçen gün sosyal hayattan daha fazla çeki-
lirken, metafiziksel dünyanın gündelik yaşama etki etme gücü aza-
lırken, yeni kuşakların günlük aktivitelerinde ya da gelecek ile ilgili 
planlarında bu bahsi geçen dinamikler kendilerine daha az yer bu-
luyorken, bu konularda yapılacak tartışmalar “laiklik-muhafazakâr-
lık” sığ ekseninden çıkmak zorundadır.
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BİR TOPLUMSAL DEĞİŞİM KATALİZÖRÜ 
OLARAK GÖÇ OLGUSU

Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel

Özet

Göç, insanların sosyal, ekonomik, siyasi veya doğa şartları gibi ne-
denlerle yerleşmek amacıyla coğrafi olarak yer değiştirmesi biçiminde 
tanımlanabilir. İnsanlar bazen çalışmak, iş aramak ve daha konforlu 
bir hayat sürebilmek için gönüllü olarak doğup büyüdükleri yerler-
den ayrılırken; bazen de savaşlar, baskılar, sürgünler veya doğal afet-
ler gibi zorunlu sebeplerle hayatta kalabilmek için yaşadıkları yerler-
den göç etmektedir. İster gönüllü, ister zorunlu olsun göç, hem göç 
alan hem de göç veren toplumlar için sadece fiziksel ve coğrafi bir 
değişiklik değil, hayatın bütün alanlarını kuşatan, insan ve mekân 
ilişkilerinin yeniden kurulmasını sağlayan bir olgu olarak değerlen-
dirilmelidir.

Göç ettikleri yerlerde yeniden sosyalleşmek zorunda kalan göç-
menler kadın-erkek, çocuk, genç, yaşlı bütün toplumsal kesimler için 
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karşılaştığı coğrafyalar ise medeniyetlerin gelişmesi için en elverişli 
yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Medeniyet Tarihçisi Arnold Toy-
nbee, aynı topraklarda yüzyıllardır yaşayıp göç etmeyen ve göç al-
mayan toplumların bir medeniyet kuramayacağını, dünyada bugüne 
kadar kurulan 27 medeniyetin tamamının göçlerin olduğu kıtalarda 
ve göçenler tarafından kurulduğunu ifade etmektedir.

Türkiye, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden bu yana hep 
göç odaklı bir toplumsal hareketlilik yaşamaktadır. Türkiye top-
lumu; hem iç hem dış, hem zorunlu, hem gönüllü bütün göç bi-
çimlerini tecrübe ederek harmanlanmış bir toplumdur. 1950’lerden 
sonra Türkiye’nin kırsal kesimlerinden İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
büyük kentlere, 1960’lardan sonra ise yurtdışına yapılan göçler top-
lumsal değişmenin temel katalizörlerini oluşturmuştur. 2011’den iti-
baren ise Suriye’deki savaştan kaynaklanan sebeplerle büyük bir dış 
göç dalgasını karşılamak durumunda kalmıştır.

Literatüre dayalı teorik bir çalışma olan bu bildiride Türkiye ör-
neği üzerinden toplumsal değişimin en önemli katalizörü olarak dış 
göçlerin göçmenler ve göç alan toplumlar üzerindeki etkileri tartı-
şılacaktır.

Yedinci Adam1

Küreselleşme, iletişim ve ulaşım imkânlarının artması dünyadaki 
göç hareketlerini ve insan trafiğini hızlandırmıştır. Dünyadaki her 
7 kişiden birini göçmenler oluşturuyor. Dünya’da yaşayan 7 milyar 
insanın 250 milyonu başka bir ülkede olmak üzere 1 milyarı göç-
men olarak yaşamaktadır. Dünyada sadece doğurganlık hızı ile nü-
fusunu artıran bir yer bulmak artık neredeyse imkânsız durumdadır. 
Afrika ülkelerinin ücra köylerinde bile çok farklı ülkelerden gelen 
yatırımcılar görmek mümkün hale gelmiştir. 

1 İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da büyük bir işgücü açığı ortaya çıkmış, 1970’ler-
de Almanya ve İngiltere’deki her 7 kol işçisinden birini göçmenler oluşturmaya başla-
mıştır. Yedinci Adam, John Berger’in bu duruma ithafen kullandığı ve göçmen işçilerin 
durumunu anlattığı kitabının adıdır. Berger, John ve Mohr, Jean (2011) Yedinci Adam, 
Agora Kitaplığı, s.4. Bugün de (2015) dünyadaki her 7 kişiden biri göçmendir. 
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Birçoğumuzun bildiği üzere, tebliğimizin başlığındaki ‘katali-
zör’, bir kimya terimidir. Kimyasal tepkimelerin hızını artıran fak-
törlere katalizör diyoruz. Çaya atılan şekerin erimesinin hızlandı-
rılması için kullandığımız kaşık, bir katalizör görevi görür. Kendi 
haline bıraktığımızda da çaya atılan şeker eriyecektir, ama bu erime 
daha uzun sürede olacaktır. 

Göç: Toplumsal Değişim Katalizörü

Toplumsal yapının statik ve dinamik olarak iki boyutu vardır. Ku-
rumsal düzenlemeler, sosyal gruplar arasındaki ilişkiler, nüfus, çevre 
ve kentleşme, ekonomi, toplumsal sınıflar, eğitim, siyaset, hukuk, aile 
ve din gibi kurumlar toplumsal yapının statik boyutudur. Bireyler 
arasındaki roller, temel toplumsal fonksiyonlar, neslin devamı, top-
lumsallaşma, mal ve hizmet üretimi, dağıtımı, düzenin sağlanması 
vb. boyutlar ise toplumsal yapının dinamik boyutudur. Toplumsal 
yapıdaki kurumlar sabit olarak kalırken, bu kurumların yapısı, iş-
leyişi ve bireyler üzerindeki etkileri zamanla değişir. Aile, din veya 
hukuk bir kurum olarak yüzyıllardır yaşarken, ailenin birey ve top-
lumdaki fonksiyonları, içinde yaşanan zamana göre değişmektedir.

Toplumsal değişim derken, başı sonu belli olmayan, muğlak bir 
kavramdan bahsetmiyoruz. Toplumsal değişim ile toplumsal yapıyı 
oluşturan kurumlardaki değişim ve dönüşümü anlatmak istiyoruz. 
İçinde yaşadığımız toplumdaki değişimleri, bu yapının bir parçası 
olarak genellikle fark etmekte zorlanırız. Zaten sosyal bilimcilerin, 
sosyologların yaptığı da, biz yaşarken olan bu dönüşümü ölçmek, 
fark edilebilir ve anlaşılabilir bir hale getirmektir. 

Göçler, bir toplumdaki tüm bu kurumlarda değişim yaratan bir 
katalizör görevi görür. Dünyadaki bu insan trafiği, bireysel veya 
kitlesel göçler, hem göç eden hem de göç alan toplumlarda önemli 
toplumsal değişmelere yol açmaktadır. Göçler, dışarıdan müdahale 
olmadığı sürece, doğal halde oldukça yavaş olan toplumsal değiş-
meleri hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Göç, oldukça yavaş bir deği-
şim süreci geçirmekte olan bir toplumu, topluma yeni katılan birey 
ve/veya toplulukların etkisiyle daha hızlı bir değişim sürecine sokar. 
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Göç almayan veya göç etmeyen toplumlarda toplumsal değişim 
çok yavaştır. Bu yavaşlık da maddi ve manevi kültürel öğelerin ge-
lişip zenginleşmemesi nedeniyle, ilerleme, gelişme, “modernleşme” 
gibi olumlu değer yüklü dönüşümleri yavaşlatır. Genellikle göçün 
toplumsal değişimi hızlandırdığı üzerinde durulmakla birlikte, de-
ğişimi yavaşlattığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. Sözge-
limi, diasporada yaşayan topluluklar, anavatanlarından uzakta bu-
lunmanın kültürlerini bozacağı refleksiyle içlerine kapanabilmekte, 
değişime direnerek kuşaklar boyunca yaşadıkları toplumda kaybol-
madan kalabilmektedirler. Tam olarak bir diaspora diyemesek de, 
göçmenlerin yaşadıkları gettolar da göçmenlerin toplumsal değişme-
sini yavaşlatıcı bir etkiye sahip olabilmektedir. Ev sahibi toplumun 
aile, din, ahlak, gelenek vb. gibi manevi kültür öğelerini bozacağını 
düşünen göçmenler, içe kapanabilmektedir. 1960’ların başından iti-
baren Avrupa ülkelerine çalışmak amacıyla göç eden bazı Türklerde 
de benzer bir durum görülmektedir. Türkiye’de toplumsal kurum-
larda dikkate değer değişimler yaşanırken, Avrupa’daki Türklerin 
yarım asır önceki maddi ve manevi kültür öğelerini aynı biçimde 
korumak isteyen bir ‘kültürel afazi” durumu yaşadıklarına rastla-
nabilmektedir.2 

Göçmenler gittikleri yerde yeni bir toplumsallaşma sürecine giri-
yorlar. Bir göçmen gittiği yere bütün hayat tecrübesini memleketinde 
bırakarak gidiyor ve her şeyi yeniden öğrenmeye çalışıyor. Yeniden 
öğrenme süreci de onun daha çok çabalamasına ve hayata tutun-
mak için daha fazla gayret sarf etmesine neden oluyor. Çünkü git-
tiği yerdeki kişiler veya toplum, topluluğunu hemen kabul etmiyor. 
Göçmen ile göçü kabul eden toplum arasında hemen ‘biz ve onlar’ 
diye bir ayırım ortaya çıkarak, bir ötekileştirme oluşturabiliyor. Bu 
ötekileştirme bir taraftan toplumsal uyum ve entegrasyonu güçleş-
tirirken, öte yandan da göçmenler arasında bir dayanışmaya, asabi-
yeye neden oluyor. Bu dayanışma ruhu göçmenlerin içine katıldık-
ları toplumda daha fazla çalışmalarını, daha fazla üretmelerini de 

2 Tarhan, aşırı kültürel tutuculuğun, değişime direnmenin, kendi kültürünü yok etmeye 
kadar gidebileceğini söyler. Aşırı tutuculuk nedeniyle kendini geliştirememe, kültürü 
korumak uğruna her türlü değişimi reddetme toplumsal bir çöküşe de neden olabilir. 
Tarhan, Nevzat (2010) Toplum Psikolojisi, Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye, Ti-
maş Yayınları, s. 94-95.
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beraberinde getiriyor. Bu rekabet ortamı, ev sahibi toplumun birey-
lerini de daha fazla üretmeye ve çalışmaya motive edebilmektedir. 

Toynbee, toplumsal değişim için meydan okuma ve karşı koyma 
teorisinden bahseder. Göçmenler, yerliler karşısında tutunabilmek 
için, yerli halkın meydan okumasına karşı koyabilmek için hem da-
yanışma içinde olmak hem de daha fazla çalışmak zorundadırlar. 
Diasporaların durumu bu meydan okuma ve karşı koyma teorisine 
çok uygundur. Diasporalar ayakta kalabilmek için sürekli bir tehdit 
ve meydan okuma üretmek durumunda kalırlar.

Medeniyet Göçlerle Kurulur

Kültür, bir milletin kendine ait maddi ve manevi unsurların bütünü 
iken, medeniyet, kültürün evrensel yönüdür. Medeniyet (uygarlık), 
bilimsel ve teknik olarak ilerlemiş olmayı, kentleşme ve toplumsal 
örgütlenmenin ileri boyutlarda olduğu gelişmiş toplumları ifade et-
mekte kullanılan genel bir ifadedir. Medeniyetleri ortaya çıkaran te-
mel etken de göçtür. Kültür, göç olmadan da vardır. Ancak mede-
niyet için büyük bir toplumsal dönüşüm gerekir. Bu dönüşüm de 
ancak göç ile mümkündür.

Bir kültürün medeniyet seviyesine çıkabilmesi için bir dünya gö-
rüşü, bir evren anlayışı gibi düşünsel bir altyapı geliştirmiş olması 
gerekmektedir. Eskimoların veya Afrika’daki yerli kabilelerin bir kül-
türleri olduğunu, ancak bir medeniyet kurduklarını söyleyemeyiz. 
Ancak, Eski Mısırlıların, Çinlilerin bir medeniyete sahip olduklarını 
söyleyebiliriz.3 Medeniyet tarihçisi Toynbee, göçün medeniyet kur-
mada çok büyük bir etken olduğunu söyler. Toynbee, bugüne kadar 
dünya üzerinde 27 medeniyet tespit etmiş ve bunların tamamının da 
göçlerin olduğu kıtalarda ve göçenler tarafından kurulduğunu vur-
gulamıştır.4 Yerleşik olanların ise bir varlık gösteremediklerini iddia 
etmiştir. Toynbee, Kızılderililerin yüzyıllar boyunca Amerika’da ya-
şamalarına rağmen bir medeniyet kuramadıklarını, “oysa Avrupa’nın 

3 Bilgin, Vejdi (2013) Bizi Kuşatan Toplum, Sosyolojiye Giriş, Düşünce Yayınları, 4. Baskı, 
Bursa, s.120-121

4 Şeriati, Ali (1993) Medeniyet ve Modernizm, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, s.60.
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köle satıcıları ve gangsterleri”nin Amerika’ya göç ettiklerini ve bu-
günkü medeniyeti kurduklarını öne sürmüştür. 

İslam medeniyetinin Mekke’den Medine’ye göç ile temellerinin 
atıldığını, İslam medeniyeti altında değerlendirmemiz gereken En-
dülüs ve Osmanlı devletlerinin yine göç edenler tarafından kurul-
duğunu burada zikretmek gerekiyor. Zaten ‘medeniyet’ kavramının 
kökeni Medine’den gelmektedir. Medine de kent, şehir anlamında-
dır. Medeni de şehirli, kentli anlamında kullanılır. 

Hem iç hem de dış göçler, toplumsal değişim açısından önemli 
birer katalizör görevi görür. Göçler sonucunda, karşılaşan iki top-
lum/topluluk arasındaki kültürel farklılık çok ise, değişim çok san-
cılı olmakta; farklılık az ise, toplumsal değişim hem göç alan hem 
de göç eden toplum için daha kolay olmaktadır. Türkiye’deki iç göç-
ler ile yurtdışına yapılan göçler açısından baktığımızda, toplumsal 
değişimlerdeki bu farklılık daha iyi anlaşılabilir. 

Türk Toplumunda Göçmenler

Bugünkü Türkiye toplumu göçlerle harmanlanmış bir toplumdur. 
Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen bir asırlık sürede, Osmanlı 
Devleti’nin kaybettiği topraklardan milyonlarca insan Anadolu’ya 
göçmüştür. İlk nüfus sayımı 1927’de yapılmış; 13,5 milyonluk nü-
fusun, 5 milyonunu Balkan, Kırım ve Kafkaslardan gelen göçmen-
ler oluşturmuştur.5 Sonrasında da Osmanlı bakiyesi topraklardan 
göçler devam etmiştir. Tabi her ne kadar Misak-ı Milli sınırları dı-
şından da gelseler, bu göçler bir nevi iç göç sayılmaktadır. Dolayı-
sıyla bu göçler sonrasında bir toplumsal kabul ve uyum sorunu ya-
şanmamıştır. 

Türkiye son 5 yıldır yeni ve farklı bir kitlesel göç dalgası ile kar-
şılaşmıştır. Suriye iç savaşından dolayı bugün 3 milyona yakın kişi 

5 1821-1922 yılları arasındaki dönemde 5 milyondan fazla Müslüman bu topraklardan 
sürülmüş ve 5,5 milyon Müslüman ise savaşlarda ve sürgün yollarında hayatını kay-
betmiştir. Mccarthy, J (1945) Ölüm Ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kı-
yımı:1821-1922, Çev: Fatma Sarıkaya, 2. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
s.1). Küçülen Osmanlı Devleti’nde yaşanan iç göçlerle, devletteki Müslüman oranı hızla 
yükselmiş, 1878-1911 yılları arasında Anadolu nüfusu, yıllık ortalama % 1,5 büyüyerek, 
toplam nüfus % 50 artmıştır.
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köle satıcıları ve gangsterleri”nin Amerika’ya göç ettiklerini ve bu-
günkü medeniyeti kurduklarını öne sürmüştür. 

İslam medeniyetinin Mekke’den Medine’ye göç ile temellerinin 
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5 1821-1922 yılları arasındaki dönemde 5 milyondan fazla Müslüman bu topraklardan 
sürülmüş ve 5,5 milyon Müslüman ise savaşlarda ve sürgün yollarında hayatını kay-
betmiştir. Mccarthy, J (1945) Ölüm Ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kı-
yımı:1821-1922, Çev: Fatma Sarıkaya, 2. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
s.1). Küçülen Osmanlı Devleti’nde yaşanan iç göçlerle, devletteki Müslüman oranı hızla 
yükselmiş, 1878-1911 yılları arasında Anadolu nüfusu, yıllık ortalama % 1,5 büyüyerek, 
toplam nüfus % 50 artmıştır.
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Türkiye’ye sığınmak durumunda kalmıştır. Bu göç dalgası da ister 
istemez toplumsal yapıda birtakım değişmelere yol açacaktır. Daha 
önce de Türkiye olarak milyonlarca göçmen kabul etmiş olmamıza 
rağmen, Suriyelilerin durumu daha önceki göçmenlere benzememek-
tedir. Suriyelilerin göçü, Türkiye’nin son 200 yıldır dıştan içe doğru 
olan Türk kökenli veya Türk kültürüne bağlı olanların göçlerinden, 
İlhan Tekeli’nin “Balkanlaşma Göçleri”6 dediği göç türünden fark-
lıdır. Türkiye’nin kabul ettiği daha önceki bütün göçmenler kendile-
rini “Türk” veya “Türk kültürüne bağlı” 7 kabul ettikleri için adap-
tasyonları kolay olmuş, bir toplumsal çatışmaya meydan vermeden 
Anadolu toplumu ile kaynaşmışlardır. Suriyelilerin ise aynı dinden 
olmalarına rağmen Türkiye kamuoyu tarafından Türklerden farklı 
bir kültürden oldukları düşünülmektedir.8 

Suriyelilerin kültürü ile Türk kültürünün farklı olduğunun dü-
şünülmesine karşın, 5 yıldır iki farklı toplumun birlikte yaşamasın-
dan kaynaklanan önemli bir problem ortaya çıkmamıştır. Kültürel 
farklılık algısına rağmen, aynı dine sahip ve yüzyıllarca birlikte ya-
şamış iki toplum, yaklaşık bir asır sonra, yine barış içinde yaşaya-
bilmektedir. Kültürel farklılıklardan kaynaklanan küçük tartışmalar 
göz ardı edildiğinde, Suriyelilerin AB ülkelerinden çok daha fazla 
toplumsal kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Türk toplumu Suriyeli-
leri bir sorun, bir problem veya kriz olarak görmemektedir. 28 AB 
ülkesinin tamamında yaklaşık sadece 500 bin Suriyeli varken, sü-
rekli mülteci krizi zirveleri yapılmaktadır. Oysa Türkiye’de bütün 
Avrupa ülkelerinin toplamından 6 kat daha fazla Suriyeli olmasına 
rağmen, Suriyeliler krizi diye bir gündemimiz yoktur. Biz her ne ka-
dar kültürel olarak farklıyız desek de, Avrupalıların Müslümanlara 
karşı bakışı gibi Müslüman göçmenlere bakamayız. Avrupa kendi 

6 Tekeli, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmeye başlamasıyla Balkanlar, Kırım ve Kaf-
kaslardan Anadolu’ya olan göçleri “Balkanlaşma Göçleri” olarak tanımlar. Tekeli, İlhan 
(2011) Göç Ve Ötesi, İkinci Basım, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 44-49.

7 1934 yılında çıkarılan Vatandaşlık ve İskân Kanunu’nu da bu göçmenleri “Türk” kabul 
eder. 2510 Sayılı Kanuna göre Türkiye’ye yerleşmek amacıyla gelmek isteyip “Türk so-
yundan” ve “Türk kültürüne bağlı” olanlara muhacir (göçmen) denmektedir.

8 Erdoğan’ın Türkiye’deki Suriyeliler üzerine yaptığı saha araştırmasına göre Türk toplu-
munun yüzde 71’i Suriyelilerin kültürel olarak “farklı” olduğunu düşünmektedir. Er-
doğan, Murat (2015)Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 139-140
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kültürü içerisinde doğudan gelmiş Müslüman bir topluluk isteme-
diği için onlara karşı büyük bir tepki gösterirken, bizler Suriye’den 
gelenleri aynı dinden, yüzyıllarca birlikte yaşadığımız insanlar olarak 
gördüğümüz için, onların toplum içerisinde kaynaşmaları, uyumları, 
toplumsal kabulleri çok daha kolay olabilmektedir.

İç Göçler ve Toplumsal Dönüşüm
Dış göçler kadar iç göçler de toplumsal dönüşümde önemli bir fak-
tör durumundadır. Türkiye’deki toplumsal kurumların dönüşme-
sinde özellikle 1950’lerden sonra başlayan iç göçlerin toplumsal ya-
pıyı değiştirmesinin payı büyüktür.

1927’de Türkiye nüfusunun yüzde 24’ü kentlerde yaşamaktaydı. 
1950’ye gelindiğinde bu oran sadece 1 puan artarak yüzde 25’e ge-
lebildi. 1950’den sonra Türkiye’de çok hızlı bir kentleşme süreci 
başladı. Kentleşme ile kastettiğimiz, kentli nüfusun artması, bir ül-
kedeki kentte yaşayanların, kırda yaşayanlara göre artmasını kastet-
mekteyiz. Bu kentleşme ise, kent nüfusunun doğal bir biçimde art-
ması ile değil, önemli oranda göçlerle artmıştır. Bugün Türkiye’nin 
kentleşme oranı %92 ile AB ortalamasının9 çok üzerine çıkmıştır.

Türkiye’de Kentleşme oranı (1927-2015)10

Yıllar Kent Nüfusu %

1927 24,2

1950 25,0

1960 31,9

1970 38,6

1980 43,9

1990 59,6

2000 64,9

2010 76,3

2015 92,18
10

9 AB kentleşme ortalaması %73. 
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf 

10 TÜİK 2015 Nüfus İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068
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Kentleşme, doğrudan göç ile ilgili bir husus olmakla birlikte, 
bütün toplumsal kurumları derinden etkileyen ve dönüştüren bir 
olgudur. 1950’den sonraki Türkiye’nin çift kutuplu dünyada Ame-
rika’nın tarafında durması, NATO ülkesi olarak daha liberal poli-
tika izlemesi kentleşmeyi hızlandıran bir husus olarak görülebilir. 
Ancak temel etkenin Türkiye’nin toplumsal, siyasi, ekonomi ile din 
gibi bütün kurumlardaki temel değişiminin göçler ile olduğunu, kır-
dan kente gelenlerin kentteki sosyal yapıyı etkilemesi ile olduğunu 
da söylememiz gerekmektedir. Büyük kentlere göçlerle beraber yeni, 
muhafazakâr bir orta sınıfın ortaya çıkması, kırsal kesimden göçle 
büyükşehirlere gelen yeni sınıfın ülke yönetiminde söz sahibi olmak 
istemeleri de önemli bir olgu olarak değerlendirilmelidir.

İç göçler çok partili siyasal hayata geçildikten sonra neredeyse ya-
pılan bütün seçimlerde sağ- muhafazakâr partileri iktidara taşımıştır. 
Özellikle yerel yönetimlerde iç göçle büyükşehirlere gelenler önemli 
bir faktör olmuş, bütün siyasi partiler aday seçimlerinde hemşehrilik 
faktörünü önemsemiştir. İstanbul örneğine bakarsak, 2015’te nüfusu 
15 milyona yaklaşan İstanbul’da doğanların oranı %44 iken, İstan-
bul nüfusuna kayıtlı olanlar ise %18 civarındadır. 65 yıl önce baş-
layan Anadolu’dan büyükşehirlere göçler hala etkisini sürdürmek-
tedir. Belediye seçimlerinde Anadolu’dan gelenlerin siyasi tercihleri 
önemli oranda belirleyici olmaktadır. İstanbul’u 20 yılı aşkın süre-
dir (1994’ten beri) aşağı yukarı aynı siyasi çizgideki (Refah, Fazi-
let, Ak Parti) siyasi partilerden belediye başkanları yönetmektedir. 
1994 seçimlerinde Refah Partisi’nin, sonrasında Ak Parti’nin yüksek 
oy aldığı ilçelere baktığımızda önemli oranda 1980 sonrası Anado-
lu’dan gelen göçlerle kurulan ilçeler olduklarını görürüz. Yani eski, 
yerleşik İstanbulluların yaşadıkları Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Kadı-
köy, Adalar gibi ilçelerin, açık bir biçimde kırdan göçenlerin yoğun 
yaşadığı diğer ilçelerden dünya görüşü ve siyasi görüş olarak ayrış-
tıkları aşikârdır. 

Göç sadece siyaseti değil bütün toplumsal kurumları derinden 
etkilemektedir. Aile, din, ekonomi, hukuk, medya vb. her kurum 
bu toplumsal hareketlilikten nasibini almaktadır. Göçün aile kuru-
muna etkisine çok kısa bakacak olursak; kentteki ailelerin çekirdek 
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aileye dönüştüğünü, çocuk sayılarının azaldığını, kız çocuklarının eği-
time daha fazla katıldığını, evlenme yaşının geciktiğini, kadınların iş 
hayatına daha çok katıldığını, bütün bunların doğurganlık oranlarını 
azalttığını, nüfusun yaşlanmasına neden olduğunu, bu değişimlerin bü-
tün sosyal güvenlik sistemini etkilediğini vb. söyleyebiliriz.

Bir fırsat olarak göç

Göçler; toplumu, toplumsal kurumları, toplumsal yapıyı değiştiren, 
dönüştüren en önemli etkendir. Göçmenler, katıldıkları toplumun 
kültürel yapısını zenginleştirir ve o topluma yeni bakış açıları ka-
zandırırlar. Göç almayan ve/veya göç etmeyen toplumlar, içine ka-
panık, farklı dünya görüşlerine tahammülsüz, ufku dar ve çürümeye 
mahkûm olurlar. Her bir göç dalgası aslında “toplumsal gelişim” için 
yeni bir fırsat olarak görülmelidir. Toplumsal değişimin katalizörü 
olan göç olgusu iyi yönetilirse, göçmen kabul eden toplumların hem 
birlikte yaşama kültürü ve hoşgörü düzeylerini hem de ekonomik ve 
maddi düzeylerini geliştiren en önemli faktör olacaktır.
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tOPlumSal DeĞişim SemPOzyumu 
SOnuÇ BilDirGeSi

25-26- 27 mart 2016 istanbul

 

“Ey İman edenler, iman ediniz!” (Nisa 4/136) ayeti ile Asr Su-
resi’nin içeriği gereği değişimin enfüsi ve afaki boyutlarda gerçeklik 
bulması için iman, bilgi, güzel ahlak, salih amel, birbirine hakkı ve 
sabrı tavsiye etmek düzleminde çağa ve zamana şahitlik etmek şart-
tır. Bu minvalde insan ve medeniyet Hareketi (imH) toplumsal 
değişimin kapsamlı bir şekilde ele alınması çalışmalarına katkı sağ-
lamak üzere Toplumsal Değişim Sempozyumu düzenlemiştir.

Türkiye’de toplumsal değişim hakkında çalışan akademisyenleri, 
kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları ve ilgili özel sektör çalışanla-
rını bir araya getirmeyi amaçlayan bu sempozyumda toplumsal deği-
şim kavramının; dini, ekonomik, sosyo-kültürel, ailevi ve demografik 
boyutları otuz akademisyen tarafından sunulan tebliğlerle ele alın-
mıştır. Sempozyumdaki bildiriler ışığında aşağıdaki konuların top-
lumun ve bilim dünyasının dikkatine sunulmasına karar verilmiştir.

1. Türkiye’de çok hızlı ve çarpıcı bir toplumsal değişim yaşan-
maktadır. Bu değişimin toplumsal yapıda oluşturduğu etki-
ler titiz bir biçimde ele alınmalıdır.

2. Toplumu, değerlerine aykırı yönde değiştirici dış etkenlerin 
oluşturduğu sorunlara karşı dikkatli bir yol izlenmeli, top-
lumun kendi değer ve medeniyeti ekseninde yeniden yapı-
lanmasının önü açılmalıdır.
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3. Yeni mesken ve kent mimarisi insan ilişkileri ve aile yapısını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Geliştirilecek politikalarda 
bunun dikkate alınması tavsiye edilmektedir.

4. Aile yapısını güçlendirici politika ve uygulamalar toplumda 
olumlu yönde bir değişimin ortaya çıkmasını sağlayacağın-
dan aile merkezli sosyal politikalar güçlendirilmelidir.

5. Toplumdaki zayıfları korumak toplumsal kaynaşma açısın-
dan önemlidir. Bu minvalde zayıfları ve güçsüzleri korumaya 
yönelik düzenlemeler geliştirilmelidir.

6. Demografik değişim dikkatle izlenmeli ve yaşlılar başta ol-
mak üzere toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik kapsa-
yıcı politikalar geliştirilmelidir.

7. Göç olgusu Türkiye için artık kaçınılmaz bir sosyal rea-
liteye dönüşmüştür. Bu sebeple göçmenleri ve mültecileri 
daha fazla kapsayıcı sosyal politikalara ihtiyaç bulunmakta-
dır. Göç edenler ile yerleşiklerin karşılıklı uyumunu artır-
mak üzere topluma olumlu mesajlar verilerek yönlendirme-
lerde bulunulmalıdır.

8. Dinin toplumdaki kaynaştırıcı gücü öne çıkarılmalı, ayrış-
tırıcı söylemlerden uzak durulmalıdır.

9. Kadınların toplumsal yapıdaki yerini ve konumunu güçlen-
dirici politikalar geliştirilmelidir.

10. Sosyal medya toplum yapısına sarsıcı bir etki oluşturmakta-
dır. Bu etkilerin dikkatle izlenip toplum üzerindeki olum-
suz sonuçları bertaraf edilmelidir.
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9. Kadınların toplumsal yapıdaki yerini ve konumunu güçlen-
dirici politikalar geliştirilmelidir.

10. Sosyal medya toplum yapısına sarsıcı bir etki oluşturmakta-
dır. Bu etkilerin dikkatle izlenip toplum üzerindeki olum-
suz sonuçları bertaraf edilmelidir.

11. Sanatın toplumsal yapı üzerindeki dönüştürücü etkisi dik-
kate alınarak değer, gelenek ve kültürümüze uygun olan sa-
nat çalışmaları teşvik edilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sempozyum Düzenleme Kurulu


