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SUNUŞ

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), sosyal bilimler alanında kurumsal faaliyetler
yürüten İlmi Etüdler Derneğinin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisidir. TLÇK, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yöntem ve yaklaşımları teşvik ederek lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.
TLÇK, ilk defa 2007 yılında hayata geçen, beş yıllık süre zarfında yılda bir kez olmak kaydıyla
çeşitli sosyal kurum/kuruluşların destek ve ortak çabalarıyla hayat bulmuş olan Genç Akademisyenler Buluşması’nın İLEM öncülüğünde büründüğü yeni kimliktir.
2007 yılında Disiplinlerarasılık/Disiplinlerötesilik temasıyla yola çıkan ve beş yıl boyunca
düzenlenen Genç Akademisyenler Buluşması, 2012 yılından itibaren Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi adıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Çalışmanın bu yeni formatı daha
geniş sosyal bilim çevreleri ile bilgi ve birikim paylaşmak; lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar arasındaki etkileşim düzeyini artırarak ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân
sağlamak gibi amaçlarla düzenlenmiştir.
6-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesinin ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla
Bursa’da düzenlenen kongreye Uludağ Üniversitesi destek vermiştir. Kongreye toplam 335
adet tebliğ başvurusu olmuş, bu başvuruların 146 tanesi kabul edilmiştir. Kongrede 3 gün
süresince 42 oturumda Hukuk, İletişim, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, İktisat,
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve Şehircilik, Eğitim Bilimleri ve Temel İslam Bilimleri disiplinlerinden toplam 142 bildiri sunulmuştur.
Elinizdeki bu kitap, II. TLÇK kapsamında sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Kongre öncesinde ve sonrasında sarf edilen yoğun emek ve çabanın ürünü olan bu kitabın hazırlanmasında metinleriyle katkı sağlayan yazarlara, emeğini esirgemeyen değerli İLEM üyelerine,
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz.
Ümit Güneş
II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
Bildiriler Kitabı Editörü
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Kentsel Mekânın İnsan Üzerine
Etkileri Kapsamında Osmanlı Kenti
Kenan Sevinç*

Giriş: Kent ve Modern Kent

İ

nsan özü itibarıyla sosyal bir varlıktır. Bu nedenle diğer insanlarla bir araya gelir. Bu bir
araya gelişler ve birleşmeler büyük kitleleri oluşturur. İnsan topluluklarının ve yerleşim
birimlerinin oluşumlarının böyle başladığı söylenebilir. Platon’a göre kent, insan tek
başına kendi kendine yetemediği ve birçok şeye ihtiyaç duyduğu anda doğar. İnsanlar
ihtiyaçlarını karşılamak için birbirlerini yardıma çağırırlar. Bir insanın birçok işte ustalaşması
ve birçok ihtiyacını karşılayacak kadar çalışması mümkün olmadığından diğer insanlarla bir
araya gelir. İyi bir yaşam sürebilmek için farklı meslek grubundan kişilere ihtiyaç vardır. Bu
kişiler kendi aralarında farklı hizmet ve mal üretim sınıflarına ayrılırlar (Platon, 2009, s. 7177). İnsanlar böylece hem ihtiyaçlarını daha verimli şekilde karşılamak için hem de güvenlik
kaygısıyla örgütlü büyük kitleler oluştururlar. İnsanların özel yaşam alanları, yönetim
birimleri, güvenlik birimleri, üretim mekânları, bunlar arasındaki yollar, ortak toplanma
mekânları, ürünlerin takas edildiği yerler, ibadet yerleri, eğlence mekânları ve daha pek çok
yapı ve mekân hep birlikte yerleşim birimini oluşturur. Bu yerleşim biriminin büyüklüğü,
örgütlenmesi ve ihtiyaçların karşılanma düzeyi onu kent hâline getirir.
Kentin ne olduğunu, bir yerleşim birimini kent olarak isimlendirebilmek için hangi

*

Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
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kriterlerin geçerli olduğunu söylemek bir tartışma konusudur. Yerleşim biriminin mekânsal
büyüklüğü ve nüfusu, üretim biçimlerinin çeşitliliği, örgütsel yapısı ve daha pek çok faktör
onu kent olarak isimlendirtmekte etkilidir. Bunlar arasından en çok dikkate alınanlardan
birisi nüfustur. Ama bir yerleşim birimini kent olarak tanımlamak için gerekli olan tek şey
nüfus değildir. Çok büyük nüfuslara ulaşmakla birlikte kent olarak tanımlanmayan yerler
vardır. Yine çok büyük nüfuslara ulaşmadığı hâlde kent diye tanımlanan yerler vardır.
Kent, temelde kırsalın karşıtıdır ve bazı özellikleri onu kırsaldan ayırmaktadır. Örneğin bazı
yerleşim birimleri birbirlerine benzeyen evlerin bir araya gelmesinden oluşur. Bu, bir kent
değil, evler topluluğu meydana getirir. Çünkü burada bir kentte olması gereken örgütsel
yapı söz konusu değildir. Kentte karmaşık bir düzen vardır ve bireysel olarak çözülemeyecek
sorunlar, kentin sağladığı imkânlarla çözülmektedir. Kent, sağlanan ekonomik ve sosyal
faaliyetlerin çeşitliliği ile ifade edilmektedir. Kent, örgütlü siyasi ve sosyal bir yapıdır (Huot,
Thalmann, & Valbelle, 2000, s. 33-34). Ulusoy’a göre kent, kırsaldan arınmış bir yapıdır,
sınırları içinde yaşayan nüfusun geçim kaynaklarını tarım ve hayvancılık dışı uğraşılar
oluşturur ve toplumsal ilişkiler, kültürel alanlar, nüfus yoğunluğu gibi birçok yönden kırsal
alanlardan farklı olan bir yerdir (Ulusoy, 2001, s. 8-9). Kısaca kent, genel olarak kırsalın karşıtı
olan, farklı bir üretim yapısı ve sosyokültürel yapı arz eden, büyük yerleşim birimidir. Kent
ile kırsalı birbirinden ayıran nüfus, ekonomik yapı, örgütsel yapı gibi faktörlerin kentte
kırsala göre çok farklı bir mekânsal yapı oluşturduğu söylenebilir. Örgütsel yapı kendisini
yönetim binalarında, kamu alanlarında, büyük mabetlerde, meydanlarda; ekonomik yapı
üretim mekânlarında, pazarlarda, çarşılarda; nüfus, büyük konutsal alanlarda; sosyokültürel
yapı, eğitim kurumlarında, kütüphanelerde, eğlence merkezlerinde, spor merkezlerinde vs.
kendini göstermektedir.
Kentin, kırsaldan ayrışması bakımından tarihin her döneminde benzer özelliklerle var
olduğu söylenebilir. Tarihin her döneminde kentler aynı kıstaslar üzerine meydana
getirilmiştir. Nitekim ilk kent prototiplerinin tarihin çok eski dönemlerinde, mesela Sümer’de
yer aldığı kabul edilir ki ilk kentler, MÖ 3000 dolaylarında Nil Vadisi’nde ve Mezopotamya’da
doğmuştur (Huot et al., 2000, s. 12-13) ve günümüz kentleriyle benzer mekânsal özellikler
gösterir. Bu özellikler ele alındığında bir yerleşim birimini kent olarak isimlendirmek için
gerekli kriterler açısından antik ve modern kentler arasında çok büyük temel farkların
olmadığı görülmektedir. Ancak kent kavramı, modern döneme ait çağrışımlar yapmaktadır.
Çünkü günümüzde modernite ile teşekkül etmiş büyük ve modern yerleşim birimleri
kent olarak adlandırılagelmiştir. Nitekim günümüz kentlerinin (özellikle Batı’da) dolaysız
nedeni Sanayi Devrimi’dir. Dolayısıyla kent, doğrudan moderniteyle ortaya çıkmış bir yapı
olmamakla birlikte, günümüzde yaygın kullanımıyla, insan üzerinde büyük tesiri olan, özel
bir yaşam tarzı sunan, moderniteyle ortaya çıkmış büyük yerleşim birimidir. Bu anlamda
modern kent, eski kentlerden hem sosyal hem de fiziksel yönden ayrı bir yapı arz eder.
Modern dönemde kentte sosyal yapıda meydana gelen değişimin insan üzerinde etkisi
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olduğu tartışma götürmeyecek bir gerçek olmakla birlikte, kentsel mekânda ve mimaride
meydana gelen değişimlerin de insan üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bu nedenle,
modern dönemde meydana gelen yeni ve farklı fiziksel değişimler ve bunların etkileri
özellikle ele alınmalıdır.
Batı’da 17. yüzyılda başlayan düşünsel ve bilimsel gelişmeler, 18. yüzyıldan itibaren büyük
dönüşümlere sebebiyet vermiştir. En önemli dönüşümlerden birisi Sanayi Devrimi’dir.
Batı’da modern kentlerin oluşumunda Sanayi Devrimi’nin büyük etkisi olmuştur.
Modern kentler hem üretim hem de tüketim için büyük kitleleri kendisine çekmiştir.
Modern kentlerin oluşumunda yaşam standartlarını yükseltmek ve gelişmek için nüfus
yoğunluğunun artırılmasının yararlı olacağı fikri etkin olmuştur (Morval, 1985, s. 74). Kırsal
bölgelerden kentlere göç artmış, bu nüfusun büyük kısmı fabrikalarda çalışmaya başlamış,
kentin etrafında yeni yerleşim alanları oluşmuştur. Böylece hem kentin etrafı hem kentin
içi değişmeye başlamıştır. Hızla büyüyen kentin demografik ve sosyokültürel yapısı ve
bunlara bağlı olarak da fiziksel yapısı değişmiştir. Koç’un dediği gibi 19. yüzyıl; “‘modernite’,
‘sömürgecilik’, ‘milliyetçilik’, ‘merkezileşme’, ‘modern ulaşım araçları’, ‘içe dönük yoğun göç’
vs. gibi birbirinden farklı eksenlerdeki tartışmaların gölgesinde bulunan bir kent iskânı ve
demografisi manzarası sunuyordu.” (Koç, 2005, s. 161). 18. yüzyıldan itibaren artık modern
düşüncenin tesis ettiği büyük yerleşim birimleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Modern Batı
düşüncesinde evren, insanın gelip yerleşmesi için özel olarak düzenlenmiş bir yer olarak
değil, hükmedilmesi ve sahip olunması gereken vahşi bir yer olarak görülmektedir. F. Bacon
(2000, s. 24-33)’a göre insanın iki temel amacı olan bilgi ve güç bilimde birleşir, yani bilgi
güçtür ve bu bilgi insanın doğaya hükmedebilmesini sağlar. Moderniteyle ortaya çıkan
kentlerin ana karakterinde, çevreyi istenildiği gibi değiştirme, doğaya hükmetme ve insana
konforlu bir hayat sunma fikirlerinin etkin olduğu söylenebilir. Morval (1985), modern
kentlerin oluşmasında, çevreden mümkün olduğu kadar yararlanma prensibine dayalı
Batı kültürünün hâkim olduğunu söylemektedir. Batı’da tüm sosyal kurumlara işlevselci bir
gözle bakıldığı gibi kentin oluşmasına da aynı tarzda yaklaşılmıştır. Bu nedenle modern
kent mimarisinin temel karakterinin işlevsellik olduğu söylenebilir (1985, s. 7-14). Binlerce
yıllık tarihsel ve kültürel birikimle şekillenmiş kentlerin, rasyonel kaidelerle daha işlevsel
tarzda yeniden inşa edilmesi gayesi, bazı istenmedik sonuçlar doğurmuş ve Sanayi Devrimi
öncesi dönemle modern dönem arasında farklar meydana getirmiştir.
Modern kentte bireyselcilik, kurumsalcılık, ötekileştirme gibi özellikler ön plandadır. Bu
özeliklerin ortaya çıkışında modernitenin temel karakteri olan rasyonalizmin etkisi vardır.
Tekeli’ye göre moderniteyle birlikte ortaya çıkan kentler oldukça büyük ölçeklidir ve
rasyonel anlayışı temele alırlar. Bu kentlerin planlanma yaklaşımları rasyonel kapsamlıdır. Bu
nedenle de sıkıcı, tekdüze ve vulgar olmakla eleştirilirler. Bu kentler, üretimin ve tüketimin
kurbanıdırlar (Tekeli, 2009, s. 30). Cansever de modern kentlere ilişkin benzer bir eleştiride
bulunur:
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“Teknolojiye, ekonomik çıkarlara öncelik veren, insanı küçülten, ezen, dramatik çelişkiler içinde insanın bilincini, seçme ve karar verme hak ve yeteneklerini kısıtlayan
biçimler, dev ölçüler ve gayriinsani bir dünya doğmuştur. Modern şehirde, insan hayatını sürekli birbirine benzer duvarlar arasına hapseden, dünyaya sırtını dönen, ona
karşı duyarsız olan hatta duyarsız olması da önemsiz sayılan bir insan telakkisi görüyoruz.” (2010, s. 92-99).

Bu hoşnutsuzluklar doğal olarak insanı olumsuz olarak etkilemektedir. Rasyonel kaidelere
göre yeniden tasarımlanan, kalabalıklaştırılan ve hızlandırılan kentler, beklendiği gibi daha
konforlu ve mutlu bir hayat sağlayamamaktadır. Tarihin başlangıcından beri var olan kent,
moderniteyle birlikte hızlı bir değişime girmiş ve önemli özelliklerini değiştirmiştir. Bu
değişim sadece Batı ile sınırlı kalmamış ve dünyanın birçok bölgesine sirayet etmiştir. Daha da
önemlisi bu dönüşüm, kültürel yapıda ve insan üzerinde bazı olumsuz etkilerde bulunmuştur.

Modern Kentsel Mekân ve İnsan Üzerindeki Etkileri
Morval’a göre Kentin modern dönemde sosyal ve fiziksel yapısının değişmesiyle beraber
yabancılaşma, kültürel çatışmalar, asayiş problemleri, ahlaki yozlaşma, terör ve çevre
kirliliği gibi pek çok istenmedik durum ortaya çıkmıştır. Kentlerde geniş aile ve komşuluk
kaybolmakta ve konutların hacmi küçülürken kent etrafa yayılmaktadır. Eğlence ve sanat
merkezleri artmakta, böylece sosyalleşme sağlasa da insan ilişkileri gelişmemektedir
(1985, s. 90). Oysa birey için insani ilişkiler kurma ve geliştirme oldukça önemlidir. Örneğin
“Bir Roma vatandaşı için öldürülmekten sonraki en ağır ceza şehirden sürgün edilmekti.”
(Csikszentmihalyi, 2005, s. 190). İnsan sosyal bir varlık olarak diğer insanlarla ilişkiler kurma ve
bunları sağlıklı bir şekilde sürdürme gereksinimi duymaktadır. Ancak günümüz kentlerinde
bu çok kolay olamamaktadır. Bu da beraberinde bazı hoşnutsuzlukları doğurmaktadır.
Bunların başında da stres ve depresyon gelmektedir. Özellikle Batı ülkelerinde yaşam
memnuniyetinin, gelir düzeyindeki artışa paralel olarak artmadığı görülmektedir. Gündelik
hayat daha konforlu hâle gelmekle birlikte, insanlar daha mutlu olamamaktadırlar.
Depresyon vakaları daha önceki dönemlere göre gittikçe artış göstermektedir. Elbette ki
bunun birçok farklı sebebi vardır. “Sanayi toplumlarında gözlenen nüfus artışı, iç ve dış göç,
kentleşme sorunları, fiziksel çevredeki değişimler, aile yapısında değişme, toplumsal iletişim
ağındaki çözülme, bireycileşme, toplumsal dayanışmanın bozulması, artan stres etkenleri
ve örselenme yaşantıları, ekonomik politikalar depresyonun artışı ve etkilerini anlamak
için üzerinde çalışılması gereken ana değişkenlerdir.” (Kaya, 2007, s. 11). Burada özellikle
kentin depresyon üzerindeki etkisine değinmek gerekir. Yapılan bazı araştırmalar kentlerde
depresyonun kırsala göre çok daha yaygın olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle
mevcut kent yaşamının kendi başına bir ruhsal bozukluk kaynağı olabileceği söylenebilir.
Kaya’ya göre stresli yaşam olayları ile depresyon arasında güçlü bir ilişki vardır ve kentteki
zorlu yaşam olayları strese, bu da depresyona neden olabilmektedir (2007, s. 17). Kent,
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sürekli bir koşturmaca ve yarış havasındadır. Sürekli bir koşturma ve yarış içerisinde olma
hissi, stres kaynağı olabilmektedir. Ayrıca her gün yabancı insanlarla mekânsal yakınlık
içerisinde bulunma başlıca bir stres kaynağıdır. Kişinin davranışları üzerinde çevresindeki
insanların, daha doğrusu kalabalığın etkin olabildiği bulunmuştur. Bireyin kişisel mekânının
içine girilip girilmediği, onun psikolojik durumunu etkileyebilmektedir. Hall’a göre her
insanın dört tür kişisel mekânı vardır. Bunları iç içe geçmiş halkalar gibi düşünebiliriz. Birincisi
mahrem alandır (0-50 cm), ikincisi kişisel alandır (50-125 cm), üçüncüsü sosyal alandır
(125-400 cm) ve dördüncüsü de genel alandır (400-1000 cm). Sommer, bireyin mahrem
alanının yabancılar tarafından ihlal edilmesinin, birey üzerinde stres yarattığını bulmuştur
(Cüceloğlu, 1998, s. 553). Farklı kişiler açısından bu mesafeler değişebilmektedir. Ayrıca
kültürel değerlere göre de bu alanların değiştikleri bir gerçektir. Ancak kentli birey, hemen
her gün hiç tanımadığı insanlardan müteşekkil büyük kalabalıklar içerisinde hayatını devam
ettirmek zorunda kalmaktadır. Kentte evin dışı böylesine patolojik düzeyde bir sıkışıklık ve
kalabalığa sahipken evler tam aksine patolojik düzeyde bir darlığa ve yalıtılmışlığa sahiptir.
Kentli birey dar bir mekânda yaşamaya ve yabancı kalabalıklar içinde kaybolmaya mahkûm
edilmiştir. Binalar ve evler, yabancı dış dünyaya karşı koruyucu bir role sahiptir. Bu yalıtımı
sağlayan duvarlar aynı zamanda ayırma, ayıklama, yasaklama işlevlerini de yerine getirir
(Morval, 1985, s. 86). Birey, evinde ve de evin dışında rahat bir mekân bulma konusunda
sıkıntı yaşamaktadır. Her ikisi de onu kısıtlamaktadır. Oysa kişi çevresindeki diğer insanlarla
sıcak ve samimi ilişkiler kurma ihtiyacı duymaktadır. Günümüz kentleri bunu tesis etme
konusunda ciddi derecede yetersizdir.
Morval kentsel mekânın birey üzerinde nasıl bir hoşnutsuzluk kaynağı hâline geldiğini
şöyle ifade etmektedir:
“Yüzyılın başından itibaren, Simmel, kentsel ortamın, bireyin aşırı sayıda uyaranlara
normal olarak tepki göstermesini engellediğini ortaya koymaya çalışmıştır. Yoğunluğun baskılarını bertaraf etmek ve psişik enerjisini korumak için kentli, diğerleriyle,
arasında büyük bir mesafe koymaya teşvik edilmiştir.
Burada iletişim edilgendir; çünkü iletişimler, bir geri çekilme, nötrlük, angaje olmama
ve kapanma tutumu içindedirler. günlük olarak çok sayıda uyaran ve olası ilişkilerle
karşı karşıyadır. Bu aşırı yüke (poverload) uymak için kentli, koruyucu düzenleme mekanizmaları oluşturmak zorundadır. Kimsenin diğerleri hakkında enformasyon sahibi
olmaması, Jocobs’un belirttiği gibi herkesin kendini kollamasını gerektiren bir güvenlik havası yaratabilmektedir. Strauss, bu havanın, bazı kişilerde, meydanlarda yalnız
dolaşmak zorunda kaldıkları zaman korku ve stres yaratabildiğini gözlemiştir.
Wolf, yayaların meydanda dolaşırken uyum ve iş birliği davranışlarında bulunduklarını
gözlemiştir. İstenmedik bir fiziksel temastan kaçınmak için insanlar kollarını vücutları doğrultusunda tutmaktadırlar. Kentlilerin benimsediği bir diğer ayırma davranışı,
araba kullanmaktır. Lofland’a göre özel araba, insanı, kamu yerlerinde dolaşırken bir
mahremiyet kozası/kılıfı içinde tutmaktadır.” (1985, s. 75-84).
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Günlük yaşam içerisinde karşılaşılan kişilerle bir daha hiç karşılaşmama ihtimali yüksek
olduğu için özelikle kısa süreli birlikteliklerin oluştuğu mekânlarda, bireyler nezaketlerini
kaybedebilmekte, çevresindekileri ciddi biçimde ötekileştirebilmektedirler.
Alexadre’a göre insanların hayatlarında hiç çekinmeden açılabilecekleri yakın ve sıcak
kişilere ihtiyaçları vardır. Bu kişilerle hem iyi iletişim kurabilmek hem de kendi zayıflıklarını
dahi açabilecek kadar samimi olabilmek gerekir. Bu iletişim şekli iyi evliliklerde ve sağlam
dostluklarda görülür. Sanayi öncesi dönemde mahalle içinde bu tarz iletişim olağan iken
modern toplumlarda artık bu tarz iletişime imkân kalmamıştır (Morval, 1985, s. 89). Çünkü
artık eski anlamıyla mahalle denilen bir mekândan bahsedilememektedir. Mahallede ne kişi
dar bir mekâna hapsedilip yalıtılmakta ne de hiç tanımadığı insanlarla büyük kalabalıklar
hâlinde her gün bir araya gelmektedir.
Modern kentlerde mekân, kişinin mahremiyetini ihlal edecek kadar açık ve kalabalık, kişinin
insani ilişkiler kurmasını önleyecek kadar dar ve yalıtılmış hâldedir. Önceki dönemlerde
kentte günümüzdekinden farklı bir mahalle anlayışı vardı ve bu mahalle tasavvuru, kişinin
ihtiyaç duyduğu sıcak ve samimi ilişkileri oluşturabilecek güvenli bir ortam sunmaktaydı.
Ancak modern kentle birlikte bu olgu ortadan kalkmıştır. Armağan, eskiden hemşeri
olmanın, o kentte yaşayan insanlara ortak bir anlam sistemi sağladığını söylemektedir
(Armağan, 1997, s. 53). Modern kent hemşerilik ve mahallelilik duygularını kaldırmıştır. Yine
kişinin kente bağlılığının bir ifadesi olan “memleket” vurgusu, modern kente yer alamamakta
ve kente yönelik aidiyet duygusu oluşamamaktadır. Kent bireye aşina gelmemekte, birey
kendini kente yakın hissetmemektedir.
Sosyal psikolojide kişiler arası çekiciliğin belli ilkeleri olduğu tespit edilmiştir. Bu ilkeler bir
kişinin başka bir kişiyi çekici bulması veya kendisini ona yakın hissetmesi için gerekli şartları
ifade etmektedir. Biz bunları kişiler arası ilişkiler için olduğu kadar kişi ile mekân arası
ilişkiler için de yorumlayabiliriz. Nitekim insanlar bir kente veya kentte belli bir mekâna ilgi
duyabilmekte, kendisini oraya yakın hissedebilmektedir. Bahsettiğimiz ilkelerden birincisi
aşinalıktır. Rober Zajonc’un yaptığı çalışmalar neticesinde, bir kişiyi görme sıklığının
artmasının aşinalığa, aşinalığın da sevgiye neden olduğu tespit edilmiştir (Taylor, Peplau,
& Sears, 2010, s. 247). Bir kişiyi görme sıklığı ile ona duyulan sevgi arasında bir ilişki varsa
eğer, bir kişinin bir mekânı görmek sıklığı ile oraya duyulan sevgi arasında da bir ilişki
kurulabilir. İnsanların doğup büyüdükleri, hayatlarının önemli bir kısmını geçirdikleri yerleri
sevmeleri bu ilkeyle bağlantılı olabilir. İkinci ilke benzerliktir. “Tutumları, ilgileri, değerleri,
art alanları ve kişilikleri bizimkine benzeyen insanları sevmek eğilimindeyizdir.” (Taylor et al.,
2010, s. 249). Bu ilke mekâna ilişkin tutumlar açısından şöyle yorumlanabilir; kişiler, kendi
değer yargılarıyla örülmüş ve kendi hayat tarzına hitap eden mekânlara karşı daha ilgili
olabilmektedirler. Bir diğer ilke olumlu kişilik özellikleri olan cana yakınlık ve yetenektir
(Taylor et al., 2010, s. 252). Cana yakınlığı sıcaklık olarak ve yeteneği de işlevsellik olarak
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yorumlayabiliriz. Bu durumda da sıcak ve kullanılabilirliği yüksek mekânlar ilgi çekmektedir
diyebiliriz. Son olarak fiziksel çekicilik ilkesi gelmektedir (Taylor et al., 2010, s. 254). Fiziksel
çekiciliği bir mekâna atfetmek mümkündür. Binanın veya mekânın tasarımı, burada
kullanılan estetik unsurlar ve sayabileceğimiz tüm diğer mimari enstrümanlar fiziksel
çekiciliği oluşturmaktadır. Burada özellikle üzerinde durulması gereken şey, insanları
birbirlerine karşı daha çekici kılan ve yakın hissettiren faktörlerden birinin mekânsal
yakınlık olmasıdır. Yapılan çalışmalar, mekânsal yakınlığın kimlerle arkadaşlık kurulacağını
ve kimlerle ilişki kurulacağını belirleyen bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. Mekânsal
yakınlık zamanla aşinalığa, bu aşinalık da zamanla hoş duyguların oluşmasına sebep olur.
Aynı şekilde bir mahalle içinde yaşayan insanların komşuluk ilişkileri, onların birbirlerine
karşı olumlu duygular beslemeleri konusunda etkendir (Cüceloğlu, 1998, s. 531). Erdönmez’e
göre binalar arasındaki kentsel mekânlarda bir sosyal hayat olmalıdır. Bu sosyal hayat
insanların birbirleriyle iletişim kurup sosyalleşmesini sağlar ve ortak bir kimlik oluşturur. Bu
alanlarda güvenle oynayan çocuklar, düğün kutlamaları, komşular arasında toplu faaliyetler
yürütülür. Bunlar da insanlar arsında ciddi bağlar geliştirir (Erdönmez, 2005, s. 73). İşte
mahalle içindeki olumlu duygularla örülmüş bu yakın ilişkiler, insanın ihtiyaç duyduğu
ama günümüz kentinde temin edilemeyen ilişkilerdir. Günümüzde bu tarz mahallelerin
oluşamamasının nedenlerinden birisi, mekânın tasarımında ahalinin tasarrufunun çok
kısıtlanmış olmasıdır. Kentlerin rasyonel kaidelere göre yeniden oluşturulması için merkezî
planlamalar yapılmış ve doğal olarak da bireysel tercihler kısıtlanmıştır. Mahalleler ve
konutlar ekonomik düzeyler ekseninde çok suni bir hâlde oluşmaya başlamıştır. Cansever,
konutların biçimlenmesinde, komşuluk ilişkilerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde,
bireysel tercihlerin yeniden dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir (Cansever, 2006,
s. 95). Oysa günümüzde kentin inşasında insanlar çoğunlukla edilgen konumdadır. Merkezî
idare tarafından belirlenen planlar kapsamında kentsel mekân biçimlemektedir. Bu mekân
içinde insanın kendini edilgen hissetmesi ve sabit değiştirilemez bir mekânda kayıtlı
olduğunu düşünmesi doğaldır. Kişinin hiç tanımadığı ve kolayca güvenli-açık iletişime
geçemediği suni mahallelerde, ihtiyaç duyduğu sıcak ilişkileri geliştirmesi zor olacaktır.
Mekânın suniliği, yalnızca insanın ihtiyaçlarının karşılanması anlamında bir eksikliği yol
açmamakta aynı zamanda kültürün mekânda aktarımına da mani olmaktadır.
İnsan kültürel bir varlıktır ve her insan bir kültürden gelir. Kültür ile insan arasında karşılıklı
bir etkileşim söz konusudur. İnsan bir “yer”de doğar ve bir “yer”de yaşar. Bu yer, sıradan bir
mekân olmayıp insanın içinden geldiği kültürün izlerini taşıyan ve “yaşanan” bir mekândır.
Bu nedenle ayrı bir anlam yüklüdür. Bu mekân bir anlam taşıdığından ötürü buraya bir
kimlik atfedilebilir. Tekeli’nin ifadesiyle, insanların onurlu yaşam haklarının gerçekleşmesi
ancak böyle bir kimlikli yerde olabilir (Tekeli, 2009, s. 84). Tekeli, kimliğin faaliyetler ile fiziksel
çevrenin bütünlüğüyle ilişkili olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla bir kentin kimliğinin
oluşması tarihsel bir süreçtir. Bu tarihsel süreç sekteye uğrarsa kent, kimliğini kaybeder.
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Bir kentte binalar işlevini kaybediyor, yıpranıyor ve insanlar için artık olumlu anlamlar
üretmiyorsa o kent kimliksizleşmiştir (Tekeli, 2009, s. 84-85). Erdönmez de benzer şekilde,
yaşamımızdaki değerleri fiziksel çevredeki biçimlere dönüştürdüğümüzü ve bunların
bizim yaşam biçimimizi ve davranışlarımızı etkilediğini söylemektedir. Çünkü kültür,
yaşam biçimini yansıtırken fiziksel çevrede vücut bulan semboller ve anlatımlar kullanır.
Kültür mekânı kavramamızı, anlayışımızı ve mekân kullanımımızı etkiler (Erdönmez, 2005,
s. 19). “Mimaride ve dolayısıyla kentte mekânın şekillendirilmesi kültürümüzü, mevcut
toplumsal düzeni simgelediği gibi aynı zamanda amaçlarımızı, ihtiyaçlarımızı, korkularımızı
vs. simgelemektedir. Fiziksel çevre, içinde yaşayanların değerlerini, yargılarını, hayat
görüşlerini ileten bir ortamdır.” (Erdönmez, 2005, s. 87). Günümüzde kentsel mekânlar bir
kültür temelinden yoksundur (Cansever, 2006, s. 135). Mekân ile orada bulunan insanlar
arasında bir kültürel uyuşmazlık oluşmaya başladığı zaman hoşnutsuzluklar da ortaya
çıkacaktır. Birey ile kent arasında kültürel bir fark varsa kişi kenti benimsemeyecek, kendinin
oraya ait hissetmeyecek ya da kenti kendisine yabancı gibi görecektir.
“Bir bütün olarak kent, çevre içinde ‘yer’leri ile tanımlı kent mekânlarından oluşmaktadır.
Kent mekânlarını bir bütün olarak organize eden ‘kent kurgusu’ kentin oluşturduğu
yerleşimin özünü ortaya koymaktadır.” (Erdönmez, 2005, s. 22). Bir yerleşim biriminin kimliği,
özü, o yeri inşa eden kültürün değerlerini içermektedir. “İnsan çevresini biçimlendirirken
ya psişik hayat güçlerinin etkisi altındadır yahut doğrudan doğruya onlar tarafından
yönlendirilmektedir.” (Cansever, 2006, s. 19). İnsan kendi psişik güçleri ve değer yargılarıyla
çevresini biçimlendirmekte ve biçim alarak kimlik kazanan ve bu çevre de daha sonra insana
tesir etmektedir. Modern kentler ise insanı olumlu anlamda biçimlendirecek durumda
değildir ve anlamlarını kaybetmiş mekânlar durumundadır.
Günümüzde kentsel mekânlar birer ticaret nesnesi durumundadır. Binalar müşteri cezbetme
ve daha çok kazanma kaygısıyla inşa edilmektedir. Cansever’in ifadesiyle, yapı sanayileşmiştir
(Cansever, 2010, s. 53). Böylece mekân anlamdan yoksunlaşmış ve homo consumens1
tarafından tüketilmeye başlanmıştır. Günümüzde mekânlar, bir anlam ve değer etrafında
değil; konfor, ekonomik kazanım ve gösteriş etrafında oluşturulmaktadır. Bazı insanlar bir
forma tanrısallık atfederler. Putların ortaya çıkışı da böyle olmuştur (Cansever, 2006, s. 46).
Günümüzde büyük ihtişamlı binaların inşa edilmesi bir güç gösterisine dönüşebilmekle
birlikte banileri, mimarları, kullanıcıları veya binayla bağlantısı olmadığı hâlde onu gören
bazıları için bir fetiş obje durumunda kalabilmektedir. Akla verilen aşırı önem, doğa ve yok
oluş karşısında dev binalar inşa etmeye çalışan insanı daha da küçültmektedir (Cansever,
2006, s. 49). “Fiziksel nesnelerin görülebilir olması ve çevresinden şu veya bu özelliğiyle
ayırt edilebilir olması, veya kişiye geçmişinden bir şeyler çağrıştırması algı-biliş sürecinin
gerçekleşmesinde çok önemlidir. Algının etkinliğe bağlı olması, kullanım değeri yüksek olan
1

Latince bir kavramdır ve “tüketen insan” anlamına gelmektedir.
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ve yararı fazla olan nesnenin öncelikle, süratle ve abartılı algılanmasına ve biliş şemasına da
bu şekilde yerleştirilmesine neden olur.” (Erdönmez, 2005, s. 37). Kentin yapılanmasında,
mekânların kullanım değerinin ve işlevselliğinin yanı sıra kültürel değerlere uygunluğunun
gözetilmesi gerekmektedir. Çünkü insan her an bir mekân içerisindedir. Zaman ve mekân,
insanın kayıtlı olduğu iki sınır olarak onu kuşatmaktadır. İnsanın mekânı biçimlendirmesi
söz konusu olduğu kadar mekânın da insanı biçimlendirmesi söz konusudur. Sonuç olarak
diyebiliriz ki kültürün mekânda neşvünema bulmasına imkân verecek bir kendiliğindenliğe
ihtiyaç vardır. Bu kendiliğindenlik modern kentte mümkün değildir ve bundan ötürü de
mahalle ve memleket kavramlarının içi boşalarak anlamsız mekânsal yığınlar oluşmaktadır.

Osmanlı Kenti ve İnsan Üzerindeki Etkileri
Bir yerleşim birimini kent olarak isimlendirmede mekânın kullanımı önemli bir kıstastır.
Kentlerde meydanlar, büyük toplanma alanları, alışveriş alanları, forum, eğlence alanları, idari
binalar, mezarlıklar ve dini mekânlar yer almaktadır. En eski kentlerde dahi dinî mekânların
varlığını görmek mümkündür. Örneğin eski Sümer kenti Nippur, Tanrıların ikamet ettiği bir
mekân olarak düşünülmektedir. Kent, içinde Tanrı’nın ikametgâhı durumunda bir mekân
bulundurur. Brüschweiler, yıkık kentlere ilişkin bir ağıtta, bir kentin, Tanrılar arasında
tartışılıp sonra var edildiğini yazar. Kentin koruyucusu olan Tanrı kenti terk ettiği zaman
o kent yıkılmaktadır. Bu nedenle tapınaklar her zaman korunması gereken yerler olarak
görülmüştür. Kentin kalbi tapınak olarak görülmüştür. Dünyanın farklı bölgelerine ait 2000
yıl öncesine dair yazıtlarda kent yöneticilerinin tapınaklara ne kadar önem verdikleri hatta
onların yapımında veya restorasyonunda bizzat görev aldıkları bilgileri yer almaktadır
(Huot et al., 2000, s. 251-252). Tapınaklar kent içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olmuşlardır.
Tapınakların yer alışları ve kutsallıkları kent manzarasına tesir etmektedir. Kentlerin etrafları
güvenlik kaygılarıyla surlarla çevrilmeye başlanınca tapınaklar, surların koruması altında
genişleyen alanları yavaş yavaş kaplamıştır. Tapınaklar önemsenmiş ve buna paralel olarak
da gelişip genişlemişlerdir (Huot et al., 2000, s. 437). Osmanlı kentlerinde dinî mekânların
bu şekilde kentin merkezinde konumlandıkları söylenebilir. Bazı kentler ise ilk önce ana
meydanlar etrafında gelişmişlerdir (Yamaçlı, 1999, s. 96). Bu nedenle kadim birçok kentin,
tapınaklar veya büyük meydanlar etrafında geliştiği söylenebilir. İslam coğrafyasında
meydanların yerine geniş cami avluları almaktadır. İslam toplumlarında kentin dinsel işlevi
mekânsal yapıyı belirlemektedir ve cami en belirleyici öge olmuştur (Yamaçlı, 1999, s. 116).
Osmanlı’da kent meydanlarında büyük anıtsal ağaçlar, camiler ve bunların etrafındaki
diğer kamusal binalar yer almaktadır (Cansever, 2006, s. 117). Nitekim Osmanlılarda kent,
“Cuma kılınır, bazar duru” (Öz, 2005, s. 59) yer olarak tanımlanır. Yani bir yeri kent yapan en
önemli özelliklerden biri, oranın büyük kalabalıkları kendine çekecek bir alışveriş yerinin
ve büyük bir camisinin olmasıdır. “Kent iskânının belirgin unsurları olan kale, cami, mescit,
han, hamam, darüşşifa, bedesten, çarşı-pazar ve mahalle gibi kamusal alanlar daha çok
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devralınan mimari yapılarla iç içedir ve dönüşümleri demografik gelişmeyle paralel bir seyir
izler. Erken Osmanlı Döneminde kentlerin oluşmasında ve değişmesinde iki kurum önemli
rol oynamıştır. Bunların ilki çok işlevli yapılar olarak inşa edilen zaviye ve zaviyeli camilerdir.
Diğeri ise, ticaret yapılarıdır.” (Koç, 2005, s. 166-168). Hemen her yerde kent merkezleri aynı
zamanda bir rant merkezidir. Ancak Osmanlı’da kent merkezinin oluşturduğu artı değer
vakıflara devredildiği için merkez bir rant kavgası meydanı olmaktan çıkmıştır (Cansever,
2010, s. 22). Merkez, dinî, kültürel ve ticari bir merkez hâline gelmiştir. Bu yapıların bir arada
olması, hayatın her alanında insan edimlerinin ana referansının ne olması gerektiğine dair
güçlü bir mesaj taşımaktadır. Osmanlı’da kent merkezlerinin camiler ve diğer dinî yapılar
olması bundandır. “Osmanlılar bir şehri fethedince derhal ve ilk olarak ana kiliseyi camiye
çevirir ve ona Ulu Cami adını verirler. Her şehirde bir ulu cami vardır. Bir kilisenin camiye
tevcihi, fetihten sonra şehrin İslamlaştırılması manasına gelir.” (İnalcık & Arı, 2005, s. 3233). Böylece kent, dinin en büyük mekânsal simgesi etrafında gelişmekte ve adeta dinin
insanların hayatlarının merkezinde yer alması gerektiği mesajını vermektedir. Osmanlı’da
kent dokusu, dünyanın geçiciliğini simgeleyecek bir tarzda meydana getirilmiştir.
Merkezdeki dinî ve idari binalar kâgir olarak yapılmıştır. Merkezde uzun yıllar ayakta kalacak
olan bu binalar, aynı zamanda sağlamlıklarıyla dinin ve devletin devamlılığının simgeleridir.
Gerek binaların yapım malzemeleri ve gerekse de binaların kent içinde dağılımları insana
sürekli mesajlar vermekte ve bir anlam aktarımı görevi üstlenmektedirler.
İslam kentlerinde mezarlıklar genellikle cami ve zaviyelerin etraflarında yer almaktadır
(Koç, 2005, s. 168). Bu hususa farklı medeniyetlerde de rastlanmaktadır. Öldükten sonra
yaşama inancı, mezarlıkların mimarisinde önemli gelişmelere neden olmuş ve mezarlıkların
kent içinde özel bir mekân olarak algılanmasına neden olmuştur. Büyük ve görkemli
lahitlerin, anıt mezarların, tümülüslerin ve piramitlerin yapılması; ölünün defnine dair
karmaşık ritüellerin geliştirilmesi; cesedin korunması için teknikler kullanılması; ölünün
yanına dünyada kullandığı eşyaların ve hatta ona ait olan hayvanların konulması buna
örnektir. Mezarlıkların kent içinde konumlanmaları önemlidir. Öte dünyaya duyulan inanç,
mezarlıkların mimarisine ve kent içinde konumlanmasına tesir etmiştir. Birçok kentte
mezarlıklar tapınaklara yakın olarak imar edilmişlerdir. Fakat bu durum günümüzde
geçerliliğini yitirmiştir. Kırsal bölgelerde tüm halka hitap eden mezarlıklar, genellikle
yerleşim birinin merkezinde yer alan caminin yanındadır. Kentlerde ise nüfusun yoğunluğu
nedeniyle müstakil mezarlıklar yer almakta ama caminin yanında da küçük mezarlıklara
rastlanmaktadır. Bu küçük mezarlıklarda genellikle önemli dinî şahsiyetler, devlet adamları
veya önemli başka kişiler yatmaktadır. Büyük camilerin yan taraflarına, onları yaptıran
büyük sultanlar defnedilmiştir. Camiler, insanların her gün girip çıktıkları mekânlar
olduğundan; dünyaya hükmeden kudretli insanların cansız bedenleriyle ve yanlarında
hiçbir şey götürmeden, sadece onlardan sonra kalan hayratlarıyla var olduklarını müşahede
edeceklerdir.
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“İslam kültüründe ölümün izi ve kabirler korkutucu değildir. Mezarlar evlerin kıyısında,
dirilerle yan yana ibret verici levhalar hâlinde kendilerini gösterirler.” (Hökelekli, 2008, s. 16).
Ünal, Osmanlı toplumunda hayatın ölümle yüzleşmiş durumda olduğunu söyler. İnsanlar
her an onları görmektedirler. Oysa günümüz kentlerinde mezarlar gözden uzak yerdedir.
İnsanlar yakınları veya sevdikleri birisi ölene kadar mezarlara gitmemekte, mezarlar ve ölüm
onlar için korkutucu olmaktadır. Gündelik hayatta ölümün böyle gözden uzaklaştırılması
ve yadsınması, insanlara hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşama fırsatı sunmaktadır. Özelikle
Batı toplumlarında bu duruma rastlanmaktadır. Hatta Roma İmparatorluğu’nda mezarlar
ve yaşam alanları kesin olarak ayrılmış, kente ölü girmesi yasaklanmıştır. Mutluluğu bu
dünyada arayan ve bedensel hazları aşırı derecede yücelten insan, ölümü bir yok oluş olarak
gördüğünde, ondan mümkün olduğunca uzaklaşmanın arayışı içine girmiştir. Mezarlıkların
gözden uzaklaştırılması ve böylece ölümün dikkatlerden kaçırılması, dine karşı aynı
tutumun gösterilmesiyle ilintilidir. Hâlbuki İslamiyet kabir ziyaretini önemsemiş ve ölümün
her an hatırda tutulması gerektiğini söylemiştir. Bu hatırda tutuşa yardımcı olması için
mezarlıklar yaşam alanlarıyla iç içe yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda ölüme aşinalığın ölüm
korkusunu hafiflettiği görülmüştür. Ölüm düşüncesinin oluşması ve bireyi olumlu yönde
etkilemesi bakımından cenaze ve mezarlık görmenin önemli olduğu tespit edilmiştir. İslam
kültüründeki bu kent anlayışına rağmen günümüzde, tıpkı Batı’da olduğu gibi, mezarlıklar
farklı gerekçelerle kentin dışına taşınmışlardır (Ünal, 2011, s. 123-130). Mezarlıkların kentin
merkezinde yer almasının, kişinin dinî duygularını canlı tutması ve onu motive etmesi
gibi getirilerinin yanında, kente bir değer ve anlam yükleme konusunda da etkili olduğu
söylenebilir. Çünkü aile büyüklerinin ve sevilen insanların mezarlarının bir yerde bulunması,
o yere ilişkin aidiyet duygusunu güçlü biçimde pekiştirecektir.
İslam kentinin bir başka önemli özelliği, mimarinin insanda olumlu duyguları oluşturacak
bir yapıda olmasıdır. İslam mimarisinde mutluluk, sevgi, ümit, sükunet, takva, saygı,
rıza, şükran, tevekkül ve dürüstlük gibi tavırlar yer alırken Batı mimarisinde ümitsizlik,
karanlık, kasvet ve dram vardır. Bunlar, cami ile kiliseler karşılaştırıldığında rahatlıkla
görülebilmektedir. Camide herkesçe kabul edilen aydınlık ve iç açıcı bir atmosfer vardır.
Oysa eski katedrallere girildiğinde etrafı bir kasvet sarmaktadır (Cansever, 2006, s. 36-37).
Ayrıca politeist kültürlerdeki sınırlı ve parça mekân tasavvuruna karşılık İslam mimarisinde
sınırsız genel mekân anlayışı vardır (Cansever, 2006, s. 76). Bu mekâna, saydığımız olumlu
vasıfları yükleyen şey, hem binanın yapıldığı mekân hem binanın yapılış tarzı hem de
binanın tezyinidir. “İslam mimarisi sükunet içinde harekettir, sınırlılığın berraklığına
sahiptir, ifade bakımından mütevazı ve tabiidir, dramatik yahut dayatmacı olmaktan ziyade
güzelliğe ve tezyinîliğe yöneliktir.” (Cansever, 2006, s. 34). Hristiyanlıkta kiliselerin iç ve
dışındaki süsleme sanatı tasvire dayalıdır ve tasvir sanatı ciddi bir telkin aracıdır. Ancak
İslam’da kutsal mekânlarda dahi böyle bir telkin aracı durumunda tasvir bulunmamaktadır.
İslam kültüründe insan aktif bir seyircidir. Ona, hayatın tüm yönlerini gözlemleyebilecek bir
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mekân sunulmuştur (Cansever, 2006, s. 62). Yani Batı kültüründe mimari ve kentsel mekânın
kullanımı insanı manipüle etmeye dönükken İslam kültüründe insan yönlendirmeye tabi
tutulmamıştır. Batı tarzı tezyinde bir statiklik, donmuş bir kare vardır. İslam mimarisi ve
tezyininde ise sürekli bir hareket söz konusudur. “Hareket eden ve değişen herhangi bir
şey ilahî sonsuzluğu ve faaliyeti temsil edebilir ki zaten birçok araştırmacı ve yazar da
İslami tezyinin arkasında yatan anlamın bu olduğunu söyler.” (Leaman, 2012, s. 22). Oysa
kilise mimarisinde, insanın özü itibarıyla kötü ve günahkâr olduğu prensibinde hareketle
“terbiye” edilmesine dönük bir üslup kullanılmış ve sürekli korku unsurlarına, kasvetli bir
havaya yer verilmiştir.
Batılı kültürde mimari yapının dış cephesi önemlidir. İslam kültüründe ise binaların dış
cepheleri genellikle sade, iç kısımları ise daha gösterişlidir. Bu durum, ideal insan tipini temsil
etmektedir. Yani dışsal olanın değil, içsel olan ruhun gelişmesi ön plandadır (Leaman, 2012,
s. 181). Aynı şekilde, insanın görünen dışsal özelliklerinin değil tam aksine içsel özelliklerinin,
yani kişiliğine, karakterine, bilgi düzeyine, düşüncelerine dair özelliklerin ön planda olması
gerektiği vurgulanmış olabilir. İslam kültüründe kısaca, insanda dış güzelliğin değil iç
güzelliğin önemli olduğu söylemi, kentsel mekânlara da yansımış olabilir. Bu yaklaşım, dış
mekânın kesinlikle önemsiz olduğu anlamına gelmez. Leaman’ın dediği gibi camilerde
iç mekân daha ön planda olsa da bina, sadece mekânı dolduran bir taş yığını değildir ve
mekânla alakasız olduğu söylenemez (Leaman, 2012, s. 183). Hatta devasa irilikteki bir
yapının dış cephesinin yalın olması ona ayrı bir ihtişam verir. Bu yalın ihtişamdan, ayrıntılı
dinî tasarımlı iç mekâna geçildiğinde insan üzerinde daha güçlü bir etki yaratılmış olur. Dış
cephenin yalınlığı, iç mekânın önemini yansıtır. Böylece bütün ilgi iç mekânda toplanmış
olur. Dışın yalınlığı ve iç kısmın müzeyyen hâli, her seferinde mekânın yeniden kurulumunu
sağlar (Leaman, 2012, s. 186). Böylece mekâna ilişkin ilgi sürekli canlı kalmış olur.
İslam kültüründe mabetlerin içerisinde insan ve hayvan tasvirleri bulunmamaktadır. Hatta
bunlar dışında belli bir objenin tasviri de yer almaz. Yani bir objenin müstakil olarak tasvirine
rastlanmaz. Duvarlarda bir karenin tekrarına dayanan büyük bir yüzey örgüsü vardır.
Buradaki temel mantık, cemaatin dikkatini belli bir objeye çekmeden duvarlarda süsleme
yapmak ve oluşturulan görsel sükunetle manevi huzuru tesis etmektir. Leaman’a göre bu
yorum doğru değildir. Çünkü tezyinin varoluş amacı başlı başına kendisine baktırmaktır
ve her hâlükârda dikkatleri celbeder (Leaman, 2012, s. 57). Ancak burada Leaman’ın göz
önünde bulundurması gereken bir nokta vardır. Süslemede belli bir objenin kullanılması
durumunda, bu obje algılandıktan sonra zihinde bir yer edinip dikkati ve düşünceyi üzerine
çekebilir ve kişinin yoğunlaşmasını engelleyebilir. Oysa tekrarlar hâlinde yüzeye yayılan
bir süsleme güzelliğiyle dikkatleri çekse dahi, ortada belli bir obje olmadığı için kişinin
dikkatini obje üzerine çekerek dağıtma tarzında bir olumsuz etki göstermeyecektir. Bu
durumda yoğunlaşma daha kolay sağlanabilecektir. Aynı huzur ve sükunet hâlini engin
bir denize bakarken de yaşarız. Ortada bir gemi veya başka bir nesne olmadığı hâlde bu
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enginlik güzelliğiyle bizi çeker ama bu manzarayı izlerken manzara üzerinde bir nokta
bizim dikkatimizi çekmez ve iç dünyamıza yönelebiliriz. Bazı manzaraların ilham verici
olmaları böyledir.
Abdelkebir Khatibi ve Muhammed Sijelmassi gibi düşünürler İslam sanatında boşlukların
olmadığını, İslam sanatının boş alanları sevmediğini söylemektedirler. Bu nedenle de tezyine
abartılı bir şekilde yer verildiği ifade edilir. Binalarda, hat eserlerinde, kitaplarda ve daha pek
çok yerde bunun görüldüğünü ifade etmektedirler. Richard Ettinghausen, İslam kentlerinin
kalabalıklığının tezyine de sirayet ettiğini, çölün boşluğunun sevilmemesinin sanatta da
boşluğun sevilmemesine neden olduğunu, Arapların mübalağayı sevmelerinden ötürü
tezyinde de aşırıya kaçtıklarını söyleyerek bu durumu izah etmeye çalışmaktadır. Leaman,
İslam sanatında tezyinatın pek de rastlanmadığı örneklerin çokça var olduğunu söyleyerek
bu yorumu eleştirmektedir. İslam sanatında tasarımın sade olduğu örnekler bulunmaktadır
(Leaman, 2012, s. 67-70). “Camilerin dış cephelerinin oldukça sade olduğuna genellikle
dikkat çekilir ve dahası camilerin içi de ekseriyetle oldukça boştur ve bu konu üzerine 19.
yüzyıl Şarkiyatçıları, Katolik kiliselerinin iç mekânlarıyla camileri karşılaştıran yorumlarda
bulunmuşlardır.” (Leaman, 2012, s. 70). “Mekânın kendisinin sınırsız olduğunu kabul
etsek bile, mekânla kayıtlı olan her şey bir yerde sona ermek zorundadır. İslami tezyinat
sanatında ‘boş’ olana dair hoşnutsuzluğun bir tür ‘boşluk korkusu’ olarak ele alınabileceğini
ve İslam sanatında mekânın böylesine yoğun bir biçimde doldurulmasının sebebinin de
bu olduğunu ileri sürenler vardır. Ancak tamamen doldurulmuş bir mekân içinde süsleme
tamamen kaybolacaktır.” (Leaman, 2012, s. 103).
“İslam sanatında yaygın olarak kullanılan geometrik tasvir kullanımının büyüleyici
taraflarından birisi dengedir. Öyle ki kullanılan şekillerin sayısı her zaman tamdır.” (Leman,
2012, s. 104). Bu kullanım, insanlara bir denge hissi, güzel bir görüntü, aydınlık bir atmosfer
vs sunmanın yanında, tezyinin bizzat içinde yer alan hüsnühat ile doğrudan yazılı bir
mesaj da vermektedir. Camilerin içinde her an okunan dini yazılar bulunmaktadır. Peker,
özellikle Âyetü’l-Kürsî’nin çeşitli dinî yapılarda kullanıldığını ifade etmektedir ve mülkün ve
hükümdarlığın yalnızca Allah’a ait olduğu mesajını taşıdığı için bir hayat düsturu olarak bu
mekânların tezyininde kullanıldığını söylemektedir (Peker, 2009, s. 73).
Osmanlı kentinde konut, Batı kentindeki konuttan oldukça farklıdır. Camiler, medreseler,
zaviyeler, köprüler, idari binalar ve daha pek çok kamusal mekân dayanıklı malzemelerden
yapılmış ve tezyin edilmiş olsa da evler göze hoş gelen bir mimariye sahip olmakla
birlikte aynı düzeyde tezyine tabi tutulmamışlardır. Nitekim ev, geçici bir mekân olarak
görülmüştür. Osmanlı kentlerinde konutlar, değişen aile yapısına uyum sağlamak üzere,
tahta veya kerpiç gibi geçici malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Bu geçicilik, dünyanın
geçiciliğini yansıtmaktadır. Konut alanlarının geçici malzemelerden inşa edilmesi, ayrıca
kentsel mekânın değişim ihtiyacına cevap vermiştir.
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Osmanlı kenti, her eve bir kimlik kazandırmaya imkân verecek bir mekân anlayışına sahiptir.
Cansever’e göre Osmanlı kentinde her ev, bir ailenin amaç ve tasarımının ürünüdür ama
kentin tamamı birçok ailenin tasarımı ve ürünüdür. Bu yönüyle kente dair çok sayıda
mesele, kolektif bir bilincin etkisiyle ele alınmış olur. Cansever, Türk evlerinin kendilerine
has üsluplarının kaynağını şöyle ifade eder:
“Bu üslubu oluşturan temel unsurların kökleri varlık, hayat ve sanat görüşünde ve felsefe ile inancın özünde var olan bir kâinat ve yaratılış tasavvurunda mevcuttur. Bu
varlık tasavvurunun ilk kabulleri, mekânın ve varlığın yapısının idrakinde yatar. Türk
evinin mimari ve sanat eseri niteliğini belirleyen temel unsurların başında, varlığın
sonsuz mekân içinde bağımsız ferdiyete sahip unsurlarının herhangi bir tayin edici,
bağlayıcı merkeze tabi olmadan aditif, kümülatif ve açık bütünlükler oluşturması gelmektedir.” (Cansever, 2006, s. 105-155).

Türk-İslam kültüründe evlerin mimari üsluplarının temelinde böylesine derin bir felsefi
anlayış yatarken Batı mimarisinde ev, ferdiyeti olmayan ve mekân içinde kaybolan bir
mimari yapıdadır. İki kültürün ev mimarisini karşılaştırırken Leaman şöyle der: “Modern Batı
mimarisinde ev onu sarmalayan maddi biçimlerin yalın hatlarıyla tanımlanan bir mekâna
yerleştirilir. İslam mimari eserlerinin çoğunda ise mekân, çevresindeki maddi biçimlerden
adeta kesilip çıkarılır ve bu biçimlerin iç yüzeyleriyle tanımlanır.” (2012, s. 184).
Osmanlı’da evler geçici ve değişime açık, diğer binalar ise kentin yapısını ve karakterini
koruyacak şekilde devamlılık üzere yapılmıştır, buna karşın Batı kültüründe kalıcı olan şey,
kentin idareciler tarafından tayin edilen ızgara şeklindeki planı yani kentin yollarıdır. Bu yollar
referans alınarak standart planda binalar dizilmektedir. Batı’da, bir imar alanı bölümlenerek
evler bu bölüm üzerine inşa edilmektedir. Oysa İslam kentinde evler, bir merkezden
başlayarak çevresine doğru genişlemektedir. İkisi arasında farklı bir mekân algısı vardır. Bu
şekilde oluşan kentin mahalle yapısı, yolları, sokakları ve konutları farklı olmaktadır. Nitekim
pek çok yazar, İslam kentlerinin kendine has bir sokak yapısı olduğunu düşünür. Bu sokak,
düz bir hat boyunca ilerlemeyen, kıvrımlı, dar, çıkmazları olan bir sokaktır.
Bir İslam kenti kavramından tam olarak bahsedilemeyeceğini söyleyen Yerasimos, İslam
kenti kavramından bahsedilecekse eğer, bunu İslam hukukunun ve onun kente dönük
hükümlerinin oluşturacağını söylemektedir. Bir Batı kenti ile İslam kenti arasındaki en
ciddi ayrım, Roma hukukuna veya İslam hukukuna göre yönetilmeyle ilgilidir. Bu hukuk
anlayışı, başkalarına zarar verilmemek kaydıyla çevrenin istenildiği gibi düzenlenebileceği
söylemektedir. Alanın sokak sakinlerince en fazla yarar sağlayacak şekilde özelleştirilmesinin
sonucu olarak çıkmaz sokak ortaya çıkmıştır. Batılı kent şemasında çıkmaz sokağa ilişkin
olumsuz bir bakış vardır. Oysa İslam kentinde kentin bir ucundan öbürüne dilediğiniz gibi
geçemezsiniz. Kent kapısı, merkezî camiler ve diğer büyük alanlardan eve doğru gidildikçe
sokak daralır ve en sonunda çıkmaz olur. Yani gittikçe kamudan özele geçilir. Çıkmaz sokak
burada mahremiyeti sağlamaktadır (Yerasimos, 1999, s. 9-13). Leaman İslam’da böyle temel
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bir inziva ve mahremiyet nosyonu olduğu fikrinin yanlış olduğunu söylemektedir (Leaman,
2012, s. 179). Egli ise tam tersine dinî kanaatin İslam kentinde plansızlığın başlıca nedeni
olduğunu iddia eder. Ona göre çıkmaz sokaklar bir çekingenlik ve tevazu eseridir (Armağan,
1997, s. 107). Buradaki temel ayrım, aslında evin mi sokağa, yoksa sokağın mı eve göre biçim
alacağıdır. Çünkü Batı’da evler sokağa göre biçimlenirken Cansever’in ifadesiyle Osmanlı’da
sokak evlerle tarif edilmiştir (Cansever, 2006, s. 30). Tüm bu özellikleriyle Osmanlı kenti
diğer İslam kentlerinden farklı bir üsluba sahip bir İslam kentidir ve Batı’nın merkeziyetçi,
monoton, sıkıcı, kasvetli kentinden ayrışır. Bu da Osmanlı kentine bir özgünlük verir.

Osmanlı Kentinin Dönüşümü
Şayet bir Osmanlı kentinden bahsedilecekse burada en belirleyici unsur din olacaktır.
Leaman, bir sanatsal tasarımda ki kentin imar şekli ve mimari özellikleri buna dâhil edilebilir,
dinî anlamlar aramanın doğru olmadığını söyler. Kişi buna niyetlenirse her hâlükârda bir
anlam bulacaktır (Leaman, 2012, s. 35). Cansever ise bir İslam kenti olgusundan bahseder.
Bu İslam kenti Batı’daki gibi aklın (ratio) ürünü değil, İslam inancının ve âlem görüşünün
ürünüdür. Bu manada Osmanlı kenti bir İslam kentidir. İslam inanç esasları tasarımlarda
baskın unsurlardır. Bu kentte ahlaki ögeler fiziksel yapıda vücut bulmuştur. Tasarımlarda
tevazu, saygı ve sevgi, hayat tarzının sadeliği, topluma ve geleceğe karşı sorumluluk
şuuru gibi duygulara rastlanmaktadır. Sanatçılar yaptıkları binaya tüm bu psikolojik
hâllerini yansıtırlar. İslam kültüründe mimar ile binayı kullanacak olanlar aynı psikolojik
hâl üzeredirler. Dolayısıyla da mimar, binayı kullanacak kişiyi yönlendirmeye çalışmaz. Bina
da kullanıcıyı yönlendirip özgürlük alanını daraltmaz. Bina Batı’daki gibi bir güç göstergesi
değildir (Cansever, 2006, s. 27-38). İslam kenti tüm bu özellikleriyle oldukça özgün bir
yapıdadır ve Osmanlı kentlerinin Türk kültürüne ait ayırıcı özellikler taşımakla birlikte birer
İslam kenti olduklarını söyleyebiliriz.
Modernite Avrupa’da değişime neden olduğu gibi 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı’da
da ciddi şekilde etkisini göstermeye başlamıştır. Tekeli’ye göre bu gelişmeler kent
mekânlarında da önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Kent merkezlerinde yeni
kurumsal binalar, ticari müesseseler teşekkül etmiştir (Tekeli, 2009, s. 108). Yerasimos’a
göre 19. yüzyılında Osmanlı’da Tanzimat’la başlayan Batılılaşma hareketleri, kent alanını
da etkilemiştir. Tanzimat’la birlikte Batılılaşmanın kent alanına iz düşümü görülmeye
başlanmıştır. İstanbul’un cadde ve sokakları oldukça darken bu değişim hareketiyle
beraber geniş cadde ve sokaklar açılmaya başlanmıştır. Eski dolambaçlı ve dar sokaklar
çoğunlukla ortadan kaldırılmıştır. Osmanlı, büyük Avrupa kentlerinin biçimli planlarını,
geniş ve ağaçlı caddelerini, yüksek binalarını model almıştır (Yerasimos, 1999, s. 1-4). “Kent
planlaması tam bir modernite projesidir. Kent planlamasının uygulanması 1850’li yıllardan
sonra İstanbul dışındaki kentlere de yayılmaya başladı.” (Tekeli, 2009, s. 109). İstanbul’u ve
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diğer Osmanlı kentlerini değiştirerek Batı kentlerine benzetme tutkusu ortaya çıkmıştır. Bu
dönemde birçok yabancı düşünür ülkemize gelmiş ve kent mimarisinde etkin rol almıştır.
Ülkenin dört bir tarafında, daha önce rastlanmayan heykeller, saat kuleleri gibi eserler ve
farklı devlet binaları yükselmiştir (Kurtaslan & Hatipoğlu, 2011, s. 82). Saat kuleleri “Kent
merkezini odaklamak, zaman göstermek dışında siyasi iktidarın kentsel alandaki göstergesi
olarak düşünülmüş ve inşa edilmiştir. Saat kuleleri Avrupa’yla artan ticari ilişkiler dolayısıyla
farklılaşan zaman algısının göstergesi olarak geleneksel düzende ezan okunarak belirlenen
zaman anlayışına alternatif olmuştur.” (Ertuğrul, 2009, s. 303). Diğer anıtsal eserler, İslam
kültüründe olmayan ögeleri ülkemize taşımıştır. Bu yeni yapılar nedeniyle “Toplumun
o zaman kadar ihtiyacı olmayan fonksiyon, form ve plan şemalarına sahip yapılar ortaya
çıkmıştır.” (Ertuğrul, 2009, s. 295).
Osmanlı’nın son dönemlerinde Türk aydınlarında bir Paris tutkusu ortaya çıkmıştır. Bu yersiz
tutkuya karşın Avrupa’da ise Paris’e dair olumsuz kanaatlere, Doğu şehirlerine yönelik olumlu
yaklaşımlara rastlanmaktadır. Örneğin Juan Goytisolo Paris’in donukluğunu ve duranlığını
eleştirmektedir. Türk yazarlar “Şark” deyince olumsuz betimlemeler yaparken Goytisolo gibi
yazarlar bu kelimeden, hayatın canlı olduğu yerleri anlamaktadırlar (Armağan, 2010, s. 2728). Kendi aydınlarımızın olumsuz kanaat bildirmelerini Erinç’in şu tespitiyle ifade edebiliriz:
“Sosyokültürel ve psikolojik gelişimlerini tamamlayamayan toplumlarda sıkça görülen
kendine acıma, kendini horlama ve yabancı hayranlığı gibi nedenlerle de sanat, hem bu
acıma ve horlama duygularını pekiştirici nitelikte, yani zavallı, garip insanı tanımlayıcı ve
böylece klişe duyguları sömürücü hem de yabancı hayranlığı nedeniyle taklit edici olur.”
(Erinç, 2004, s. 42). Bu taklit edicilik Osmanlı’nın son döneminde başlamış, Cumhuriyet
Döneminde artarak devam etmiştir.
Helen kültüründe yerleşim birimleri ızgara modelindedir. Yani birbirine paralel dikey ve
yatay hatlarla bölünmüştür. Oysa İslam şehri böyle değildir (Cansever, 2006, s. 48). Paris’i
Haussmann’ın yeniden düzenlediği, kentte büyük caddeler ve sokaklar açtığı bilinmektedir.
Aynı şey Tanzimat’la birlikte Osmanlı’da da gündeme gelmiştir. Paris Baron Haussmann
tarafından bugünkü şeklini alacak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile geniş cadde
ve sokaklar açılmıştır. Bunu yaparken emperyal bir kaygı güdülmüştür. Çünkü asıl amaç,
kenti iç savaşa karşı güvence altına almaktır. Modern Paris, askerî savunmaya uygun
biçimde düzenlenmiştir. Caddelerin uçları askerî birliklere çıkacak şekilde yapılmıştır. “Paris,
böylece otoritenin iradesi altında, o iradeye uyan şahsiyetsiz yapıların yan yana gelmesiyle
üst iradenin gücünü temsil eden, insan ölçüsü dışında, devasa ölçekli yapı kitleleri ile
bunların arasında yer alan ve içinde insanların şahsiyetlerinin, ferdiyetlerinin yok olduğu
mekânlardan oluşmaktadır.” (Cansever, 2006, s. 106). Paris modelindeki düzenlemelere,
Tanzimat sonrası ülkemizde de rastlanmaktadır. Bu geniş caddeler bir ilerilik alameti olarak
görülmüştür. Ahmet Vefik Paşa gibi devlet adamları İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde Batılı
tarzda kent planlarını uygulanmaya çalışmışlardır (Armağan, 2010, s. 31-32). Kentlerin fiziki
görünümleri planların belirlediği bir katılığa bürünmüştür.
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Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte güçlü bir modernleşme projesi hayata geçirilmiştir ki bu
proje aslında bir kentleşme projesidir. Çünkü toprağa dayalı ekonominin değişmesi,
kırsal bölgedeki nüfusun çözülmesi ve sanayileşmenin devlet eliyle de olsa sağlanması
için kentleşme projeleri yürütülmüştür. Sanayide ihtiyaç duyulacak iş gücü için kente göç
gereksinimi duyulmuştur. Modernleşme, başlı başına kentleşme olarak görülmüştür. Bu
kentleşme hareketi modernist ve eski dokuya saygılı olmayan bir harekettir. Bu dönemde
hazırlanan planlar uygulanabilir olmayan ve yıkıcı sonuçlar doğuracak planlardır. Bu radikal
modernleşme girişimi, tarihten bir kopuşa neden olmuştur. Yeni ekonomik ilişkiler ve
örgütlenme biçimiyle birlikte toplumsal tabakalaşma değişmiş ve yeni sosyal sınıflar ortaya
çıkmaya başlamıştır (Tekeli, 2009, s. 107-116). “Türk tarihinde birbirlerinden hukuki ya da
geleneksel sınırlarla ayrılmış sosyal sınıflar mevcut değildi.” (Koç, 2005, s. 170). Daha önce
millet esasına göre oluşan yerleşim birimleri daha sonra ekonomik düzeyin belirlediği
sınıflara göre oluşmaya başlanmıştır. Osmanlı Döneminde, mahallelerin yapılanmasında
dinî kimliklere dayalı sınıflar etken iken daha sonraki dönemde ekonomik ve sosyokültürel
temellere dayalı sınıflar etken olmuştur. Bunun ve başka sebeplerin etkisiyle, Cansever’in
de dediği gibi Müslüman nüfus İslami anlayış ve hayat tarzından mahrum bir çevrede
hayatı devam ettirmek zorunda kalmıştır (Cansever, 2006, s. 55). Cumhuriyetle birlikte,
çok sayıda tarihî ve mimari mekân yeni kent tasarımlarına uygunluk sağlama gerekçesiyle
yıkılmıştır. Bunlar arasında birçok cami, medrese, türbe, tekke, kabristan bulunmaktadır.
Örneğin merhum İbrahim Hakkı Konyalı, Konya’da Fahrettin Altay Paşa’nın Şerefeddin Cami
yanındaki Şerefeddin türbesini yıktırışını esefle anlatmaktadır (Armağan, 2010, s. 194-196).
Böylece, İslam kentine ana karakterini veren mekânlar yavaş yavaş yok olmuş, kimliksiz
mekânlar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Sonuç
Kent, kadim dönemlerden beri var olan bir yerleşim birimidir ve genel olarak kırsalın karşıtı
olarak tanımlanır. Ancak günümüzde kent denilince kastedilen şey daha çok modern
kenttir ve Sanayi Devrimi sonrası oluşan büyük yerleşim birimlerini ifade etmektedir. Sanayi
Devrimi sonrası kent, daha önce olmadığı kadar değişmiş ve modernitenin uygulama
sahası hâline gelmiştir. Modernitenin tüm vaatleri bu mekânda hayat bulma çabasından
olmuştur. Ancak değişen kentsel mekân, bazı hoşnutsuzlukları da beraberinde getirmiştir.
İnsanın kente ilişkin aidiyet duygusunu kaybetmiş, ihtiyaç duyduğu sıcak ve samimi
birincil ilişkileri geliştiremez olmuş, sürekli bir güvenlik kaygısıyla yaşamaya başlamış,
stres ve depresyon yaygınlaşmış, yabancılaşma ortaya çıkmıştır. Oysa Osmanlı kenti tüm
bu hoşnutsuzluklara mani olacak birtakım karakteristik özellikler göstermektedir. Gerek
kentin mekânsal kurgulanışı gerek binaların inşaat şekilleri, mahallerin oluşumu, binaların
tezyini ve daha pek çok özellik insana bir anlam dünyası oluşturmakta, onun kente ilişkin
aidiyet duygusunu beslemekte ve ihtiyaç duyduğu birincil ilişkileri sunmaktadır. Fakat 19.
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yüzyılla birlikte başlayan Batılılaşma hareketleri Osmanlı kentinin özgünlüğünü yavaş yavaş
yok etmeye başlamış ve bu süreç Cumhuriyet Dönemiyle birlikte doruk noktasına çıkmıştır.
Günümüzde artık Batı’nın soğuk ve anlamdan yoksun kent tipleri ile karşı karşıya kalmış
durumdayız.
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Giriş

Y

aşamını bir coğrafya üzerinde devam ettirme gereksinimi olan insanın, mekân ile
zorunlu bir etkileşimi vardır. Mekâna kendisinden bir şeyler katarak değiştirme yetisine sahip olan insan aynı zamanda mekânı da şekillendirerek dönüştürür. Bu karşı-

lıklı etkileşim birey ve mekân üzerinde meydana gelen algı ve oluşumlarla kendisini her an
hissettirir. Bu yüzden her mekânsal oluşum doğrudan insan ve topluma işaret etmekte ve
insan ve topluma ‘dair olan’ hakkında veriler taşımaktadır. Yani mekânda yaşanan dönüşüm,
insanda yaşanan dönüşümün izini sürmeye imkân vermektedir.
İnsanın üzerinde yaşadığı mekânların başında mahalle gelmektedir. Coğrafi bir yer olmaktan öte bir yaşam tarzını ifade eden mahallede yaşanan değişim, insanın sosyal hayattaki
örgütlenme biçimini de etkilemiştir. Bu sebeple geçmişten günümüze mahallenin yaşadığı değişimin günümüz insanlarını nasıl etkilediğini ve modern kent mekânlarının arasında
mahallenin nasıl bir yer işgal ettiğini çalışmamıza konu edindik. Sanayi İnkılabı sonrasında
ortaya çıkan modern kentlerin mahallenin dönüşümü açısından merkezî bir yere sahip olduğunu belirttiğimiz çalışmada en genel manası ile mahallenin gün geçtikçe sosyal hayattan çekildiğini ve modern kent mekânlarının arasında mahallenin yerinde bir daralmanın

*
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gözlemlendiğini iddia ettik. Bu daralma mekânsal daralmadan öte mahallenin sosyal hayattaki işlevleri açısından yaşanan bir daralmadır. Elbette mahallenin işlevlerinde yaşanan
daralmadan sonra sosyal hayatta birtakım boşluklar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda
ise tampon mekânlar ortaya çıkarak mahallenin yoksunluğunda ortaya çıkan gereksinimleri
farklı bir formda üstlenmiştir. Çalışmamızın bir başka boyutunu da ortaya çıkan bu modern
kent mekânlarının işlevsel açıdan mahalle ile kıyası oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışmanın temel sorusu geleneksel mahallenin ortadan kalkması sonrasında sosyal hayatta meydana gelen boşlukları modern kent mekânlarının ne ölçüde doldurduğudur?

Mekân Sosyolojisi Bağlamında Mahalle
Mekân sosyolojisinin, sosyolojinin alt disiplini olarak kabul edilmesi, öncelikli olarak
mekânsal ayrışmaların incelenmesini zorunlu hâle getirmiştir. Bu sebeple üzerinde yaşadığımız kentten yürüyüş yaptığımız parklara kadar her türlü mekân esasında iç içe geçmiş
bir şekilde ve zaman zaman birbirinin kapsayıcısı hâlinde sosyolojiye konu olabilmektedir.
Örneğin mekân sosyolojisi kentleri konu edinirken bir taraftan da kentlerin içinde kurulmuş
mahalleleri, mahallelerde kurulan sokakları ve sokaklar da bulunan çeşmeleri sosyolojik bir
gözle analiz etmek durumundadır. Yani sosyolojiye konu olan mekânların hiçbirisi diğer
mekânlardan bağımsız ve mekânın dışında değildir. Sosyolojik bir gözle mahalleyi incelemeye yöneldiğimizde öncelikle mekânsal ayrışmalar arasındaki bu zorunlu ünsiyet akıllara
gelmelidir ve mahalle içine dâhil olduğu ve içinde barındırdığı diğer mekânlardan bağımsız
ele alınmamalıdır.
Mahallenin herkesçe bilinen bir tanımı bulunmamakla birlikte, ilişki hâlinde olduğu diğer
mekânlara nispeten tanımlanması mümkündür. Bu anlamda mahallenin kentin ya da kasabanın belirli sınırlarla ayrılmış kendi hâlinde bir yaşam dinamiği olan en küçük yerleşim
yeri olduğuna dair genel bir uzlaşma sağlanmıştır. Arapça kökenli olan mahalle kelimesi
“mahal” kelimesi ile aynı kökten türemiştir ve konaklanan yer anlamına gelmektedir. Sonradan mahalle daha özel bir anlam kazanarak şehrin bir semtini ifade eder hâle gelinmiştir
(Karamers, 1976, s. 144). Bugün ise mahalle kelimesi devamlı ya da geçici olarak ikamet
edilen yer anlamına gelmektedir.1
Mahallenin kelime anlamından mülhem olan coğrafi alanın ötesinde bir anlam taşıması
mekân sosyolojisi için önem kazanmasına sebep olmuştur. Özellikle bizim toplumumuzda, toplumsal hayatın merkezinde yer alması ve kentin çekirdeğini oluşturması sosyolojiye
konu olmasını sağlamıştır. Bu açıdan mahallenin sosyolojisini yapmak, mahalleyi sadece bir
1

Günümüze kadar mahalleye dair birçok tanımlama yapılmıştır. Bu tanımlamaları derli toplu bir şekilde görmek
için Köksal Alver’in Mahalle adlı eserine bakmak mümkündür. Bu eser aynı zamanda mahallenin kısa tarihini
sunması açısından da bizim burada değinemediğimiz hususlarda açıklayıcı niteliktedir bk. Alver, (2013).
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mekân olarak ele almamayı zorunlu kılmaktadır. Çünkü mahalle bir mekândan öte hayatın merkezinde duran ve üzerinde kendine özgü bir toplumsal örgütlenmeye imkân veren,
aynı zamanda başlı başına bir yaşama tarzını ifade eden bir unsurdur. Bununda ötesinde
mahalle kimlik, kültür, medeniyet vb. kavramlarla iç içe geçmiş durumdadır. Bu yönüyle insandan bağımsız düşünülmesi imkânsızdır. Alver, mahallenin merkezî önemini, “Mahallenin
temeli, mekân ve insandır; mekân ve insan/hayatın bütünleşmesidir. Ne sadece mekân ne
de insandır; insan ve mekânın el ele verip dokuduğu yeni bir birlik, yeni bir hayat sahnesidir
mahalle. Mahalle inşası doğrudan insanın mekâna el vermesiyle mümkündür; bu bakımdan insan mahallenin temel taşıdır. Mahalle, hayatın, belli bir kültür, değer, inanç, ritüel ve
gelenek çerçevesinde örüldüğü, bu yönüyle kendine özgü yapısı, kimliği, hayat tarzı ile mücehhez bir ortamdır. Gerçek bir yaşamdır.” (Alver, 2011, s. 117) şeklinde ifade eder. Ona göre
mahalle insandan bağımsız düşünülemeyeceği gibi insanın da içinde yaşadığı mahalleden
bağımsız düşünülmesi imkânsızdır. Şu hâlde mahallenin kelime anlamının dışında, çok
farklı anlamlar taşıdığını söylemek mümkündür. Nitekim mahalle sadece kentin sınırlara
bölünerek ayrışmasını ifade etmenin ötesinde sembolik anlamlar yüklü olan bir mekândır.
Bu sembolik anlam mahallenin insan ve kültür ile iç içe geçmesi ve yoğrulması münasebeti
ile vardır. Bu ise temelde aynı mahallede yaşayan insanların zorunlu bir birliktelik oluşturmasından ve mahallelerin birincil ilişki türlerinin yeri olmasından kaynaklanmaktadır.
Mahalledeki ilişki biçimleri ikincil ilişkiler değildir. Resmî ilişki biçiminin görülmediği mahallelerde yüz yüze iletişim çok daha etkindir. Bu durumun en somut örneğini aynı mahallede
yaşayan insanların birbirlerine hitabet şeklinde görmek mümkündür. Amca, hala, dayı, teyze, yeğen vb. akrabalık ilişkilerinde kullanılan hitapların mahallelinin kendi arasında kullanması birincil ilişkiler kurulduğunun göstergesidir.
Mahallenin sembolik anlamlarını ve zihinlerdeki çağrışımlarını mahallenin ruhu olarak da
nitelendirmek mümkündür. Bu ruh mahallede yaşayan her ferde bir şekilde sirayet eder.
Bu açıdan bakıldığında mahalleyi oluşturan asıl öge mahallede bulunun sembolik anlamlar dünyasıdır. Burada zikretmeye çalıştığımız sembolik anlamlar aynı zamanda mahallenin
işlevlerini de oluşturmaktadır. Bu işlevler her mahallelinin bir şekilde sosyal hayatını kolaylaştıran işlevlerdir. Bunlar i) toplumsallaşma, ii) dayanışma iii) güvenlik ve huzur iv) eğlence
işlevleri olarak sınıflandırılabilir.
Mahallenin Toplumsallaşma İşlevi
Sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıktığı ilk dönemlerde cevabını aramaya giriştiği temel soru insan ile toplum arasında nasıl bir ilişkinin olduğudur. Bu soru bir taraftan ilerleyen
dönemlerde toplumsallaşma adı altında bir çalışma alanının ortaya çıkmasına sebep olurken diğer taraftan birçok sosyoloğun bu çalışma alanına dair farklı perspektifler geliştirmesine sebep olmuştur. En temelde sosyologlar toplumsallaşma hususuna iki farklı bakış açısı
getirmişlerdir. Bunlardan birincisi Durkheim’ın öncülüğünü yaptığı, toplumu merkeze alan,
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yani bireyin her türlü edinimini sadece toplumdan devraldığı kadarıyla şekillendiğini savunan yaklaşımdır (bk. Durkheim, 2010). Diğeri ise bireyin toplumu oluşturduğunu savunan,
bireyi merkeze alan psikoloji temelli yaklaşımdır (Kösemihal, 1993, s. 184). Bu iki temel yaklaşımın yanı sıra toplum ve birey dikotomisini aşmayı amaçlayan ve hem toplumun bireyi
hem de bireyin toplumu oluşturduğunu savunan alternatif bir yaklaşım da vardır. Özellikle
Peter Berger’in Gerçekliğin Sosyal İnşası adlı eseri insan-toplum ilişkisinin karşılıklı etkileşim
şeklinde olduğunu ifade etmektedir (bk. Berger, 2002). Berger’in yanı sıra Bauman’ın biz ve
onlar (bk. Bouman, 2010) Bourdieu’nun habitus kavramlarına dair çalışmaları (bk. Ocak &
Zanaat, 2007), Anthony Giddens’ın Yapılaşma Teorisi (bk. Giddens, 2005) bu üçüncü yaklaşımın örneklerindendir. Tüm bu yaklaşımlar çerçevesinde toplumsallaşma bir insanın doğumundan ölümüne kadar içinde bulunduğu toplumsal yapıda öğrendiklerini ve toplumsal
yapı ile olan etkileşimini ifade etmektedir.
Mahalle bağlamında toplumsallaşmayı ele aldığımızda ise toplumsallaşma bireyin içine
doğduğu mahallenin toplumsal yapısından öğrendikleri ve mahallenin toplumsal yapısına
kattıklarıdır. Başka bir deyiş ile bireyin mahallenin akıp giden hayatına adaptasyon sürecini
ifade etmektedir.
Sosyalleşme olarak da adlandırılan toplumsallaşma en genel anlamıyla bizlerin içinde yaşadığımız toplumun norm ve değerlerini içselleştirme ve buna bağlı olarak bizlerden beklenen rolleri sergileme sürecimizdir. Bu sebeple toplumsallaşma kişinin doğumu ile başlayıp
ölümü ile sona erer. Toplumsallaşmanın en yoğun yaşandığı dönem ise, birçok edinimimizi
öğrendiğimiz dönem olan çocukluğumuzdur, bu sebeple de toplumsallaşma ailede başlar. Aileyi ise çocukların ailesinin dışında iletişime girdiği ilk ortam olan mahalle ve eğitim
kurumları takip eder (Akın, 2011, s. 139). Tanımdan da anlaşılacağı üzere kişinin sağlıklı bir
toplumsallaşma/sosyalleşme süreci geçirmesi temelde toplumun norm ve değerlerinin aktarılması ile mümkündür. Dolayısıyla toplumsal norm ve değerlerin aktarılmasına uygun
kültürel ve mekânsal ortamın varlığı, kişinin sağlıklı bir sosyalleşme süreci yaşamasına imkân sağlamaktadır. Bu ise sağlıklı aile, mahalle ve eğitim kurumları ile mümkündür.
Toplumsallaşma hayatın sadece bir kesitini kaplamaz, aksine hayatın bütününde etkilidir.
Çünkü bizlerin içinde doğduğumuz kültür ve değerler dünyasını aşmamızın imkânı yoktur.
Bunun en net kanıtı düşünmemize imkân veren dil dünyamızın sadece öğrenebildiğimiz
kelimelerle sınırlı olmasıdır. Üzerine çıkamadığımız kültür ve değerler dünyamıza uyum
sağlamak ise bize en nihayetinde birlikte yaşamayı ve ünsiyet kurmayı bir rol kalıbı olarak
sunmaktadır. Şu hâlde söylenebilir ki birincil ilişkilerin yoğun olduğu ve rollerin muğlâk olmadığı toplumlarda toplumsallaşma çok daha sağlıklı bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu
tür toplumsallaşmanın sağlıklı olduğunun göstergesi ise toplumsal düzenin var olmasıdır,
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daha somut bir ifade ile suç oranının olabildiğince düşük olmasıdır.2 Bu anlamda Osmanlı
mahallesi örneğinde gözlemleyebileceğimiz geleneksel mahallelerde toplumsallaşma çok
daha yoğun ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmektedir. Buna imkân veren temel saik ise mahallenin toplumsal yapısıdır. Mahallenin toplumsallaşma sürecine katkısının mekânsal sınırlara bağlı olarak katmanlar hâlinde olduğunu söylemek mümkündür.
Sosyolojik olarak her bireyin toplumsallaşma sürecini yaşaması zaruri bir durumdur. Asıl
üzerinde durulması gereken ve müdahale etmeye imkân veren husus kişinin toplumsallaşmada kaynağının neresi olacağıdır. Yani kişinin edinimlerini nereden öğreneceğidir.
Modern dünyada bunun birçok alternatifi bulunmaktadır. Bu anlamda kişi akrabalık ve ev
ilişkileri dışında başkasının olduğu bir ortamla ilk defa mahalle içinde karşılaşır. Mahalle
kişinin farklı dünyalarla haşır neşir olduğu farklı dünyaları tanıdığı ilk ortamdır. Farklı ve
benzer dünyalar içinde bu dünyalara adaptasyon süreci ve bu dünyalar içinde oluşturduğu
kişilik toplumsallaşmanın ilk ve en önemli adımıdır. Mahallenin sahip olduğu toplumsal ve
kültürel ortam mahalleli için başkasını önemli kılmakta ve bu durum bireyin mahalle içinde
toplumsal ilişkiler geliştirmesine neden olmaktadır. Birey mahalle içinde başkası ile yakınlık
kurmakta ve belirli değerler etrafında bir ilişki ağı geliştirmektedir. Mahalle aynı zamanda
toplumun sahip olduğu değerleri ortak bir zeminde buluşturarak ortak değerler inşa etmektedir. Üstlendiği bu işlev ile toplumun oluşmasına imkân tanıyan mahalle bu varlığı
oluşturma ve devam ettirme açısından da önemlidir. Mahallenin sahip olduğu değerler,
paylaşılan ortak kültür ve aidiyet bireye bütün bunlarla örülü hazır bir ortam sağlamaktadır.
Kişinin içine doğduğu bu ortam bir aidiyet değerler ve kültür temelli sunmaktadır (Alver,
2007, s. 132). Aidiyet değerler ve kültür temeli içinde birey hazır olanı almakta ve ayrı bir
kişilik olma hasebiyle de kendisinden olanı bu bildik dünyaya aktarmaktadır.
Bireyin kişilik ve kimlik oluşumunun başlangıcı olan bu verili dünya aynı zamanda bireyin
kendi becerilerinden beslenmesi sebebiyle sürekli kendisini yeniden üretmekte ve içine
doğan her bireye biraz daha gelişmiş bir sosyalleşme ortamı sunmaktadır. Böylece mahalleler sosyalleşme işlevini görürken durağan bir yap arz etmez yani mahallenin sosyalleşme
sürecinde birey ile bireyin sosyalleşmesini sağlayan kolektif düşünce arasında karşılıklı bir
etkileşim de bulunur. Bu etkileşimin biçimi aynı zamanda mahalledeki yapısal dönüşümün
yönünü tayin eder. Bireyin sosyokültürel açıdan kendisini geliştirdiği mahallelerde kolektif
düşünce çok daha uygun bir sosyalleşme ortamı sağlayabilmekteyken toplumsal yapı açısından çözülmelere uğramış mahallelerde yetişen bireyler daha düşük seviyede sosyalleşmektedirler. Örneğin üniversite okumuş bireylerin çok olduğu mahallelerde yeni yetişen
bireylerin üniversite okuma ihtimali (tek başına belirleyici olmamakla birlikte) çok daha
yüksektir.
2
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Mahallenin Dayanışma İşlevi
Bir grup içinde yer alan bireylerin aralarında veya grupların birbirleriyle olan ilişkilerinde
karşılıklı yardımlaşma, iş birliği, ortak tavır ve toplu eyleme bağlı olarak görülen, bağlılık
duygusu anlamına gelen dayanışma, mahallenin üstlendiği en önemli görevlerdendir (Demir & Acar, 2002, s. 91). Mahallenin mekânsal ve kültürel olarak gördüğü bu işlev mahallede
yaşayan mahallelinin gündelik hayatını kolaylaştırmakta ve mahallede birlik ve beraberliği
sağlamaktadır. Mahallede yer alan bu dayanışmanın temeli aile içi dayanışmaya indirgenebilir. Tıpkı aile fertlerinin kendi içindeki dayanışmasında olduğu gibi geleneksel mahallelerde de dayanışma olgusuna dayanan örgütlenme biçimlerine rastlamak mümkündür. Bu
dayanışma maddi ve manevi konularda kendisini göstermektedir. Geleneksel Osmanlı mahallesinde avarız vakıfları ve avarız akçesi bu dayanışmanın maddi boyutlarına işaret eder.
“Avarız akçesi, mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Avarız akçesi vakıflardan mahallede sosyal yardımlaşma, kamusal malların korunması-bakımı ortak giderlerin karşılanması gibi hizmetlerin edası için kullanılır. İhtiyaç sahibi olup
şahsi yararlanmak istenen bütün mahallelilerde din ayrımı gözetilmeksizin ancak kefilleri
olduğu takdirde verilir (Bergen, 2011, s. 163). Geleneksel mahallede var olan bu kefalet sistemi mahalle sakinini birbirinden sorumlu kılmakta ve sosyal hayatta belirli bir rol üstlendirmektedir. Herhangi bir suç işlendiğinde ilk olarak mahalleli dinlenilerek onların fikirleri
alınır ve suçu işleyen bulunmadığı takdirde mahallelinin kendisi suç ile mesul tutulurdu.
Yine kefaret sistemi ihraç kararlarının alınmasında da etkili olmaktaydı. “Kefillikte içtimai
mesuliyet, dayanışma, yardımlaşma ile bir araya gelen aileler cemaati oluşturuyor ve birbirlerine komşu oldukları için de akit temelli bir yaptırım gücüne dönüşüyordu. Mahalleli kendisinin Müslüman olduğunu ahlak ve fazilet üzerine bir aile hayatı yaşamak istediğini beyan
eden kişinin kefalet karşılığı mahalleye taşınmasına izin veriyor ve ondan beyanına göre
davranmasını bekliyordu. Komşuluk, dayanışma, kefalet müesseselerinin gereği gibi davranmayan bireylere de mahalleden ihraç edilme riski binmekteydi.” (Bergen, 2011, s. 163).
Birbirinden sorumlu tutulan mahalleli birbirini düşünerek hareket etmekte bu da mahalleli
içindeki dayanışmayı arttırmaktadır.
Hayırlı işlerde mahalleli yine birlikte hareket edebilmekteydi. Avarız vakıfları bunların en
önemli göstergesidir. Geleneksel Osmanlı mahallesinde, mahalle sakinleri tarafından bir üst
kurul belirlenmekte ve bu kurul avarız vakıfları için yapılan bağış ve hibeleri düzenlemektedir. Bir nevi sosyal yardımlaşma sandığı olan bu vakıflar maddi anlamda ihtiyaç sahiplerine
para ve kredi vermekte, hasta olup çalışamayanlara, yoksullara, evlenmek isteyip de maddi
anlamda yetersiz olanlara yardım etmekte ve onların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Avarız vakıflarının gelirleri ile cami, okul gibi mahalleli için gerekli mekânlar inşa edilmekte; imam,
öğretmen gibi mahalle görevlilerinin maaşları ödenmektedir. Mahalleye yeni gelenlerin
yerleşme ve yol giderleri de avarız vakıflarınca karşılanmaktadır. Mahallelinin ileri gelenleri
tarafından yapılan bağışlarla oluşturulan avarız vakıfları dışında mahalle sakinleri arasında
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yer alan zenginlerin zekât, sadaka, fitre gibi yardımlarıyla da maddi durumu yetersiz olan
mahallelilerin ihtiyaçları giderilmektedir.
Mahalle aynı zamanda yoksulların hayatlarını devam ettirmesi için de önemli bir işlev görür.
Bu durumun en somut örneği Osmanlı mahallelerinde bulunan sadaka taşlarıdır. Genelde
çeşmelerin yanına veya camilerin bahçesine konulan sadaka taşları, zenginlerin yoksulların
alması için para bıraktıkları taş yapılardır. Osmanlı kültür dünyasının yansıması olan bu sadaka taşları sayesinde ne yoksullar para aldıkları kimseleri görerek mahcup olmaktadır ne
de zenginler yardım ettikleri kişileri görerek yaptıkları hayrın değerini düşürmektedir. Bazı
kaynaklarda sadaka taşlarında haftalarca paraların beklediği ve herkesin bir diğerinin daha
fazla ihtiyacı olduğundan dolayı parayı almaktan imtina ettiği belirtilmektedir. Mahalledeki
dayanışmanın ve mahalle kültürünün en somut örneği olan bu sadaka taşları maalesef günümüzde sosyal hayatta kendisine yer bulamamaktadır (bk. Sevim, 2010).
Uzun yıllar kentsel dönüşüm projelerinde çalışan ve İstanbul’un kentsel dönüşüm projelerinin koordinasyonunda önemli roller üstlenen Alev Erkilet’in, kentsel dönüşüme dair
Özgün Duruş gazetesinde yapılan bir röportajda değindiği mahalledeki dayanışma olgusu, mahallenin sosyal hayattaki işlevi açısından çok önemli ipuçları vermektedir. Ona göre;
“Mahalle, özellikle yoksul kesimler açısından önemli idame-i hayat imkânları sağlıyor. Sulukule’de yaptığımız görüşme ve gözlemlerde en çok altı çizilen hususlardan biri hiç geliri
olmayan ailelerin bile mahalle bakkalının veresiyesi ya da komşuların desteği ile gündelik
ihtiyaçlarını karşılayabildiklerine dair değerlendirmelerdi. Modern kurumlar, örneğin market zincirleri, doğaları gereği bu tür işlevler göremiyorlar. Bu nedenle de yoksul kesimler
doğal mahalle ortamları dışına çıktıklarında hayatlarını devam ettirmekte ciddi anlamda
zorlanıyor ve yeniden bir mahalle ortamına dönme eğilimi gösteriyorlar. Bu açıdan bakıldığında, esas olan belirli kültürleri doğal ortamları dışında yapay yöntemlerle korumaya ya
da geliştirmeye çalışmaktan çok onların gündelik döngüleri içinde kullandıkları yöntemlere
duyarlı olmak gibi görünüyor. Onların zaten var olan yaşama ve kültür aktarma yollarını
zedelememek bile kendi başına hayatiyetleri açısından önemli bir katkı sayılabilir.” (Tantik,
2010). Erkilet’in bu tespitlerinden de anlaşılabileceği üzere modern hayatta mahallelerin
dönüşüm geçirmesi ile toplumumuz sadece mekânsal bir dönüşüm yaşamamış kültürel
olarak da çok şey kaybetmiştir. Ne yazık ki mahallenin bu dayanışma işlevi boşlukta kalmış
ve başka kurumlar tarafından tam manası ile karşılanamamıştır.
Mahallenin Güvenlik ve Huzur İşlevi
Geleneksel Türk İslam mahalleleri modern hayatın en ciddi sıkıntısı olan huzur ve güvenliğin temin edilmesinde işlevsel bir rol almaktaydı. Özellikle geleneksel mahallelerde mahalle halkının birbirine karşı sorumlu olması ve aralarındaki kefalet sistemi şehir içi güvenliği
arttırıcı faktörlerdendir. İşlenen herhangi bir suçun faili bulunmadığında bu durumdan bütün mahalle halkının sorumlu tutulması, mahalle sakinleri arasında suç işleme konusunda
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caydırıcı bir etki yaymaktadır (Düzbakar, 2003, s. 100). Mahalle sakinlerinin ortak kararı ile
verilen bir suçlunun bir mahalleden başka bir mahalleye ihraç kararı da mahalle sakinlerinin
huzur ve güvenliğini arttıran faktörler arasındadır.
Geleneksel mahallelerde, mahalle sakinlerinin yaşamlarını idame ettirdikleri evler huzur
ve güvenliği sağlayıcı etkenlerdendir. Evin sahip olduğu avlu veya bahçe tamamen ailenin
kendisine güvenli bir ortam hazırlarken sokağın yabancı dolaşımına izin vermeyen tarafı da
tamamen mahalle sakinine huzurlu bir ortam sunmaktadır. Bunların dışında sokağın kaldırımlarının, namaz vakitlerini gözleyen yaşlılar, su dolduran kadınlar, oyun oynayan çocuklar
tarafından sürekli dolu olup ıssız olmaması, sokağın gerçek sahibinin halk olup kadın erkek
ve çocuk tarafından sokakların sürekli izlenmesi ile yabancı insanlara yabancılıklarının sık
sık hatırlatıldığı bir mekân algısı kendiliğinden bir kontrol sistemi oluşturmaktadır.
Mahallenin huzur ve güvenliği sağlayıcı bir rol üstlenmesi her şeyden önce mahalledeki
herkesin birbirini tanıması, mahallelinin dayanışma içinde olması ve birincil ilişkiler temelinde örgütlenmesi ile mümkündür. Yani mahallenin oluşturduğu kültür havzası güvenliğin
ve huzurun kaçırılmasına imkân verecek davranışlara müsaade etmemektedir. Bu anlamda
güvenlik ve huzuru kaçırmaya teşebbüs edenler için tam anlamıyla bir mahalle baskısı söz
konusudur. Bunun yanı sıra Osmanlı özelinde geliştirilen hukuk sistemi de güvenlik ve huzur
ortamının bozulmasına imkân vermemektedir. Osmanlı mahallesinin huzurunu ve güvenliğini sağlamayı mahallelinin bizzat kendisine bırakmıştır. Osmanlı hukukuna göre mahallede
meydana gelen faili meçhul olaylardan yine mahalleli sorumludur. Faili meçhul olaylar aydınlatılamadığı durumlarda zararı mahallelinin bizzat kendisi karşılamak ile mesuldür (Kıvrım, 2009, s. 246). Mahalleli aynı zamanda bir araya gelerek genel düzeni ve huzuru bozan bir
kişi hakkında mahkemeye onaylatmak sureti ile mahalleden ihraç hükmü verebilir.
Dolayısıyla mahallenin düzenini bozmak ve mahalleliye zarar vermek mahalleden ihraç
edilmeyi gerektirebilmektedir. Bunun yanı sıra mahalleli mahallenin huzurunu kaçıranları
güvenlik görevlilerine şikâyet edebilmektedir. Bu kişiler mahkemeye çıkartılarak suçlanırsa
gerekli cezayı görmektedir. Mahallenin güvenini sağlamak için başvurulan bir diğer uygulama kara leke uygulamasıdır. “Mahallede genel ahlaka aykırı davranışta bulunanlarla ilgili bir
diğer uygulama da bazı kimselerin kapılarına katran sürülmesidir. Böyle yapılmakla o kimselerin evi katranın rengi ile de alakalı olarak “kara leke” ile lekelenmiş ve suçlama mahalledeki
diğer insanlara duyurulmuş olmaktadır. Bu durumda olan mahalle sakinlerini subaşı mahkemeye ihzar ederek bu kişilerin ve eşlerinin durumlarının mahalleliden sorulmasını isteyip
bu kişilerin sû-i hâlini bildirerek mahalleden ihraçlarını istemektedir.” (Kıvrım, 2009, s. 250).
Gerek Osmanlı’nın hukuk sisteminden gerekse mahallelinin kendi arasındaki ilişki biçiminden anlaşılabileceği üzere Osmanlı’da bir güven ve huzur ortamı sağlanmıştır. Mahallenin
gördüğü bu güven ve huzur ortamının işlevini modern hayatta güvenlikli siteler devralmıştır. Fakat bu siteler mahalle kültürünü yansıtmamakta ve mahallelilik duygusunu ortadan
kaldırmaktadır.

1192

Modern Kent Mekânlarında Mahallenin Konumu: Modern Kent Mekânı Olarak Güvenlikli Siteler ile...

Mahallenin Eğlence İşlevi
Geleneksel mahallelerde sadece mahallenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmamıştır. Bunun dışında halkın eğlenme ihtiyacına cevap veren mahallelerde; mahalle sakininin eğlenmesine imkân verecek organizasyonlar da düzenlenmektedir.
Günümüzde bazı kentlerin özellikle ramazan aylarında sürdürmeye çalıştığı mahalle eğlenceleri Osmanlı dönemi mahalle eğlencelerinin bir yansımasıdır. Özellikle akşamları yapılan
mahalle eğlenceleri âşıklar atışmasından orta oyununa, Karagöz-Hacivat gösteriminden
temsillerin yapılmasına kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bunun yanı sıra yıllın önemli
günlerinde büyük ve ihtişamlı eğlenceler düzenlenmektedir. Osmanlı mahallelerinde yapılan eğlenceler ilk bakışta boş zamanları doldurma ve stres atma organizasyonu gibi görünse de ekonomik yenilenme ve birleşme işlevleri de görmüştür. Bu sebeple düzenlenen
birçok eğlencenin boş zamanı değerlendirmesinin yanı sıra sosyal hayatın işleyişine katkı
sağlayacak işlevleri de bulunmaktadır. Örneğin Karagöz-Hacivat gösterimi ve orta oyunu
mahallelinin genel kültür seviyesi arttırmayı hedeflemekte ve mahalleliye ahlaki ve dinî
öğütlerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra eğlencelerde cambaz gösterimi ve müsabakalara
yer verilmektedir. Bunlar eğlence işlevinin yanı sıra Osmanlı halkını savaşlara hazırlama işlevi de görmektedir. Bu müsabakalarda başarılı olmak isteyenler yıl boyunca müsabakalara
hazırlanmak için çalışmakta ve böylece savaşa hazırlanmış olmaktadırlar. Bu müsabakaların
başında okçuluk gelmektedir. Osmanlı eğlencelerinde sıkça görülen okçuluk müsabakaları
gençlerin okçuluk konusunda uzmanlaşmalarını sağlamaktadır.
Osmanlı Döneminde gözlemlenebilen bir diğer eğlence biçimi mesire alanlarına giderek
burada piknik ve eğlencelerin düzenlenmesidir. Özellikle baharın gelişini simgeleyen mayıs ayında yapılan mesire eğlenceleri aynı zamanda mahallede görüşme imkânı olmayan
gençlerin birbirlerini görerek evlenmeleri işlevini de görmektedir. Gün boyunca mesire
alanlarında yemek yenmekte, yarışmalar yapılmakta ve yiğitlikler gösterilmektedir. Bunun
yanı sıra düğün törenleri de Osmanlı halkının eğlence hayatında yer etmiştir. Sünnet ve
evlilik törenlerinde günlerce müzikler çalınır ve haremliğe selamlığa dikkat edilerek oyunlar
oynanmaktadır. Özellikle Osmanlı sarayında düzenlenen düğünlerde tüm halk eğlenceye
katılmakta ve günlerce eğlenceyi sürdürmektedir (Alver, 2013, s. 160-162).
Osmanlı Döneminde mahalle yukarıda değinilen tüm eğlence hayatına riayet edilerek inşa
edilirdi ve mahalleler eğlence hayatına müsaade edecek şekilde tasarlanırdı. Bunun en
somut örneği bekâr odalarıdır. Genellikle bir ya da iki odadan oluşan bekâr odaları yolda
kalmışların ve misafirlerin barınması için inşa edilmiş odalardır. Fakat bunların yanı sıra bu
bekâr odaları mahalle gençlerinin muhabbet etme ve eğlenme mekânları olarak da kullanılmaktadır. Tıpkı bekâr odalarında olduğu gibi kahvehaneler de muhabbete uygun düzenlenirdi. Osmanlı Döneminde kahvehaneler günümüzde olduğu gibi sadece çay içilen
ve muhabbet edilen mekânlar olarak işlev görmemektedir. Her kahvehanenin kütüphanesi
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olmasına dikkat edilmekte ve çoğu zaman kahvehaneler ilim tahsil etme, muhabbet, etme,
kitap okuma ve ticaret etme mekânları olarak işlev görmektedir. Bu anlamda mahalle kahveleri eğlence hayatı açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Modern Kent Mekânı Olarak Güvenlikli Siteler ile Mahallenin
İşlevsel Açıdan Kıyası
Geçmişten günümüze kadar hem coğrafi hem de sembolik anlamlar yüklenen mahallenin işlevleri, özellikle Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan modern kentlerle birlikte ortadan kaybolmaya başlamıştır. Fakat “Tabiat boşluk kabul etmez.” düsturu gereği mahallenin
geçmişte üstlendiği işlevleri modern kent mekânları üstlenir hâle gelmiştir. Elbette bu süreçte birçok siyasi, sosyal ve iktisadi dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümlere paralel olarak
mekânın sosyal hayat içindeki anlamı da dönüşmüştür. Bu açıdan bakıldığında modern
kent mekânlarının ortaya çıkışı ve içselleştirilmesi mekânın sosyal hayatta yeni anlamlara
sahip olduğunun göstergesidir. Bu anlamları ise modern kent mekânlarının özelliklerinde
gözlemlemek mümkündür.
Modern kent mekânlarının karşımıza çıkan en önemli özelliği her birinin kendi kategorisinde ideal bir mekân olarak tasarlanmasıdır. Bu anlamda modern kent mekânlarından olan
AVM’ler ideal bir alışveriş ortamı sunmayı amaçlarken güvenlikli siteler ideal bir yerleşim yeri
sunma anlayışına dayanmaktadır. Modernleşmenin en önemli itici güçlerinden olan ilerleme
felsefesinin somut bir tezahürü olan mekânlardaki bu idealleştirme modernizmin aslında bir
kent ütopyası olduğunun göstergesidir (Işık, 1993, s. 30). Modern kent mekânlarının idealleştirilerek tasavvur edilmesindeki temel sebep, modern kent mekânlarının evrensel mekânlar olarak kurgulanması ve yerel unsurlara yer vermemesidir. Yani modern kent mekânları
dünyanın her tarafında birbirine çok benzer ya da aynı özellikleri gösterir. Bu sebeple bugün
Almanya’da bulunan Real Alışveriş Merkezinin aynısını Türkiye’de de görmek mümkündür.
Aynı şekilde modern kent anlayışının ürünü olan fastfood tüketim yerleri örneğin Burger
King dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılanmaktadır. Yani modern kent mekânları temelde homojenleştiricidir ve dünyanın her tarafında tek tipliği hedeflemektedir.
Modern kent mekânlarında karşımıza çıkan önemli özelliklerden bir tanesi, modern kent
mekânlarının içerikten ziyade işleve önem vermesidir. “Modern mimarinin dayandığı ideoloji, insanlar için yaşanabilir kentler yerine, işlevlerine göre belirlenmiş bölgeler inşa etmeye yönelmiştir. Kentlerde, katı işlevsellikten ötesine önem vermeyen; konutu iş dışında
kalan zamanda barınmak için kullanılacak yer; bir barınma makinesi olarak gören anlayış
hâkimdir. Le Corbusier’e göre konut bir barınma makinesidir; eğri sokak keçi yoludur, düz
caddeler ise insanlar içindir.” (Karakurt, 2006, s. 6).
Modern kent mekânlarının en önemli bir diğer özelliği tüketim ve eğlence kültürüne dayanıyor olmasıdır. Ayrıntıları hesaplanarak her şeyin cisimleştirilmesine imkân veren mo-
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dern kent mekânlarının her birisi tüketim kültürü temeline dayanmaktadır. Bu mekânların
ortaya çıkış dinamiğinin sermaye birikiminde yaşanan dönüşümün doğal sonucu olarak
ortaya çıkan tüketim merkezli mekânsal düzenleme anlayışı, bu yolla modern kent mekânlarının sürekli ve her defasında yeniden üretilmesine imkân vermektedir. Eğlence sektörü
ise modern kent mekânlarının vazgeçilmezlerindendir. Bu mekânlar hayatın doğal akışında
ortaya çıkan eğlence kültüründen ziyade, mekânlara bağımlı eğlence kültürünü ortaya çıkarmaktadır. Modern kent mekânlarında eğlence sektörünün en yaygın hâli ile bulunduğu
internet kafeler bu durumun örneklendiricisi niteliğindedir. Modern kent mekânlarının tüketim merkezli kurgulandığını gözler önüne seren en önemli eser Ury’e aittir. O eserinde
sanayileşme ile birlikte kentlerde gelişen doğadan kopuk yeni yaşam tarzının kentsel alanlarda, banliyölerde ve kırsal alanlarda yarattığı kökten değişimini derinlemesine incelemiştir. Ona göre modern dönemde mekânlar artık tüketilir hâle gelmiştir. Bu sebeple mekânla
derinden bağıntılı olan kimlikler, statüler ve roller de tüketim kültürünün bir parçası hâline gelmiştir. Zaman zaman otantik ögelerle süslenen modern kent mekânları bu anlamda
ekonomik işleyişin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır (Ury, 1999, s. 13 ). Ury’nin
ifadeleri ile “Modern kentlilik bildik kimliklenme süreçlerini büsbütün tersine çevirmiştir.
Özellikle insanların kamu içinde mahrem olabilecekleri yeni kamusal mekânların, pasajların ve kafelerin ortaya çıkması; yeni ve özgün boş zaman deneyimleri keşfeden insanların
olağanüstü karışımı ve turist olarak tanımlanabilecek insan yığınları için belirli turizm yerlerinin ortaya çıkması, hiç kuşkusuz sabit, kararlı, yerleşim anlayışı ve buna dayalı kimlikleşme
süreçleri yapı bozuma uğratılmıştır.” (Ury’den akt., Aytaç, 2007, s. 221).
Modern kent mekânları tüm bunların yanı sıra son derece rasyonel ve düzenli olarak kurgulanmıştır. İlk bakışta insanlar için olumlu gibi görünen bu rasyonel kurgulanma, modern
kent mekânların kuruluşunda duyguya yer verilmemesi ve rastlantının ortadan kaldırıldığı düşünüldüğünde insan hayatının akışına bütünüyle zıt bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Tekdüzenin ve sıkıcılığın misalleri olarak karşımıza çıkan modern kent mekânları bu yönüyle üzerinde yaşadığımız mekânın bütünüyle insan aklının tasarımı olduğunu
hissettirmekte ve böylelikle insanın doğadan yabancılaşmasını sağlamaktadır. Bu rasyonel
mekânların insanların zihninde cazip mekânlar olarak yer tutması ise tamamıyla mekânların imaj olgusu ve marka duygusu ile kurgulanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Temelde ihtiyaç üretimine dayanan bu markalaşma ve imaj mekânları insanların statülerinin ve
rollerinin göstergesi olması açısından son derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığında modern kent mekânlarının insanların statü ve rollerini rahatlıkla sergileyebilecekleri mekânlar
olarak tasarlandığını söylemek mümkündür. Hatta modern kent mekânlarının statü ve rol
eksenli kurgulanması, bu mekânların en temel özelliklerinden birisini teşkil etmektedir.
Modern kent mekânlarının kurgulanışına yönelik birçok eleştiri bulunmaktadır. Bunların
başında bu mekânların insan merkezli tasarlanmamış olması ve aşırı rasyonel kurgulanması
gelmektedir. Özellikle postmodern paradigmanın ortaya koyduğu bu eleştirilere rağmen
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modern kent mekânları günümüzde hızla yaygınlaşmakta ve küresel politikalar eşliğinde
dünyanın en ücra köşelerine ulaşabilmektedir.
Sonuç olarak “Kent mekânları, modernliğin yükselişi ile birlikte özel alandan çıkan kitleler
için kentin kalbinde yeni bir barınak olarak belirmişlerdir. Eski toplumlarda daha doğal ve
karmaşık niyetlere içkin olmayan bu mekânlar, modernliğin, endüstriyel çalışma düzeninin,
bireyciliğin, yabancılaşmanın bir sonucu olarak giderek önem kazanan ve kitlesel yığınların mekânları olarak modern gündelik yaşamın merkezî kurumları arasında yer almıştır. Bu
mekânlar fiziksel oldukları kadar sosyal ve kültürel yönden de bir derinliği temsil eder. Bunların her biri kendi çapında dil, söylem, temsil, kimlik, statü, imaj, prestij, simge ve gösterge
üretir, bunları dolaşıma açar, bunlar üzerinden belirli bir kültürel form, alt kültür, mekânsal
cemaat vs. inşa ederler.” (Aytaç, 2007, s. 223).
Modern kent mekânlarının yukarıda izah etmeye çalıştığımız özelliklerini merkeze alarak
güvenlikli sitelerin sosyal hayattaki üstlendiği işlevleri, mahallenin sosyal hayatta üstlendiği
işlevleri ile kıyasını yapmak mümkündür. Fakat bu noktada belirtmek gerekir ki modern
kent mekânları sadece güvenlikli sitelerden oluşmamaktadır. Alışveriş merkezleri, kreşler,
oyun parkları, internet kafeler, geniş meydanlar vb. mekânlar modern kent mekânları arasında yer almaktadır. Güvenlikli siteler üzerinden yapılan analizlerin modern kent mekanlarına uyarlanması mümkündür.
Güvenlikli Siteler ile Mahallenin İşlevleri Açısından Kıyası
Özellikle 19. yüzyıl sonrasında oluşan yeni iş alanları, gerekli insan gücünün barınması için
fabrikaların yanı başlarında kurulmuş banliyölere olan gereksinimi arttırmıştır. İşçinin ekonomik anlamda masrafsız bir biçimde ikamet etmesine olanak tanıyan bu banliyöler sonraki
zamanlarda kentleşmenin problemleri ile karşılaşmak istemeyen üst sınıflara bir ilham kaynağı olmuş ve böylelikle kapalı konut sistemleri; tıpkı 19. yüzyıl işçilerinin kentten bağımsız
bir yaşam alanında hayatlarını sürdürmesinde olduğu gibi kentten soyutlanmış bir mekân
olarak ortaya çıkmıştır. “Toplu taşımacılığın gelişmesiyle ivme kazanan banliyöleşme, sanayileşme öncesinde farklı fonksiyonların iç içe yer aldığı, tümü yürünerek dolaşılabilen, kent
ve kır ayrımının net olduğu, ağırlıklı olarak başarılı grupların kent merkezinde, gelir grubu
düşük kesimin ise çeperde yer seçtiği kent yapısını tersine çevirmiştir.” (Fishman, 1987, s. 23;
Mumford 2007, s. 588’den akt., Altun, 2010, s. 222). 1980 sonrasında dünyadaki birçok kentte
yeni orta ve üst sınıflar kent merkezinde yüksek yoğunluklu konutlar ya da kent çeperlerinde
az katlı konut toplulukları şeklinde oluşturulan ve büyük sermaye yatırımlarıyla gerçekleştirilen lüks kapalı konut sitelerine taşınmalarıyla başlamışlardır (Altun, 2010, s. 228).
Tarihsel bağlamda evin dönüşümü de göz önüne alınarak kapalı konut sistemlerini ya da
güvenlikli siteleri “sınırları net bir biçimde belirlenmiş özel inşaat şirketleri ya da konut kooperatifleri tarafından inşa edilmiş ve tüm hizmet olanakların kendi bünyeleri içinde sağlaya-
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bilen birim” (Ayata, 2003, s. 39) olarak tanımlayabilmek mümkündür. Güvenlikli sitelerin her
birinin kendi adı ve kendisine ait kente açılan yolları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sitenin
dışına çıkmaya gerek duymadan kentten karşılanabilecek her türden ihtiyacın giderilebileceği mekânları da bünyesinde barındırmaktadır. Güvenlikli sitelerin içerisinde bulunan yollar, otoparklar, spor tesisleri, park ve bahçeler, yüzme havuzları, küçük alışveriş merkezleri,
ibadethaneler bu mekânları örneklendirir niteliktedir. Yani güvenlikli siteler fiziki olarak bir
anlamda kentin sistematik bir şekilde küçük bir ölçek dâhilinde kopyalanmasıdır. Güvenlikli
sitelerde kentte var olan diğer konutlardan farklı olarak daha özellikli bir mimari ile buna
paralel olarak birinci sınıf inşaat malzemelerinin kullanılması, inşaat sektörü açısından daha
özenilmiş yapılar olması, güvenlikli sitelerin sahip olduğu en önemli fiziki özelliklerdendir.
Bunun yanı sıra güvenlikli sitelerin en önemli özelliğini kentlerden farklılaşmış bir alan olması ve bu farklılığı yüksek duvarlarla, büyük kapılarla, girişindeki güvenlik tedbirleri ile
somutlaştırmış olması oluşturmaktadır. Güvenlikli siteler “Çift kapılı ve çift duvarlı yapılar
olmaktadır. Her oturulan dairenin kapı ve duvara hem de dışarıya karşı konumlandırılmış
kapı ve duvara sahiptirler.” (Alver, 2007, s. 21).
Güvenlikli sitelerin sahip olduğu fiziki özellikler beraberinde sosyolojinin de üzerinde çokça
durduğu birtakım sosyokültürel farklılıkları getirmektedir. Bu sosyokültürel farklılıkların başında güvenlikli sitelerin sahip olduğu dışa kapalılık özelliğinin beraberinde getirdiği yeni
bir yaşam tarzının varlığı gelmektedir. Güvenlikli sitelerin dışa kapalılık özelliği bu mekânları kentten farklılaştırmakta, sahip olduğu ayrışma ve mesafe gibi nitelikler de bu siteleri özel bir alana yerleştirmektedir. Yine sahip olduğu kapı ve duvar gibi fiziksel özellikler
güvenlikli siteleri içerisinde bulunduğu mekândan fiziksel olarak ayırmakta ve bu ayrılık
da sosyokültürel olarak steril olmayı, izole olmayı, ulaşılmazlığı ve seçkinliği beraberinde
getirmektedir (Alver, 2007, s. 98). Bu yönüyle güvenlikli siteler ideal konut mekânları olarak
kurgulanmış ve sahip olduğu kapı ve duvarlarla bu ideal mekânlara dışarıdan gelecek her
türden müdahalenin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu durum sadece fiziki yapılanma sonucu olarak ortaya çıkmamış, güvenlikli sitelerin idealize edilmesine de sebep olmuştur. Alt
gelir grubuna ait herhangi bir kimsenin idealize edilmiş bir kent sisteminin içerisine girmesi
ise oluşturulan özel alana müdahale olarak değerlendirilmiştir.
Güvenlikli site sakinlerinin ekonomik seviye açısından birbirine benzerliği, güvenlikli sitelerde yaşayan aileler ve bireylerin birbirlerine yakın olma durumu üst ve orta üst sınıf içerisinde yer almaları bu yerleşimleri benzer yerleşimlerden ayırmakta ve böylelikle farklı türden bir gettolaşmaya yol açmaktadır (Alver, 2007, s. 100). Bu getto içerisine dâhil olmanın
temel kriteri; ekonomik olarak üst sınıfta bulunma ve buna uygun bir yaşam tarzına sahip
olma şeklinde belirlenmiştir.
Sahip olduğu farklılık güvenlikli siteler içerisinde yaşayan bireylerin kimlik temelinde ele
alınmasına neden olmaktadır. Bu sitelere duyulan aidiyet duygusu temelde tüketim olgusu ile yakından ilintilidir. Yani kapitalist düzenin beraberinde getirdiği ihtiyaç oluşturma;
kendisini yeni bir üretim alanı olarak bu mekânlarda göstermiş ve bu ihtiyaç üretimi yeni
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bir yaşam tarzının şekillenmesini zorunlu kılmıştır. Statü göstergesi olarak kurgulanan güvenlikli siteler, bu anlamda bir kimlik sunmakta ve bu kimliğin ekonomik olarak bir sınıfa ait olma ile ilintili olmasını sağlamaktadır. “Bu bağlamda konut, tüketim talebini teşvik
etmenin ve tüketim alanları oluşturmanın ideal aracı olarak görülmüş, bireyin kimliğini
ve statüsünü farklılaştırmak üzere piyasa tarafından araçsallaştırılarak bir tüketim nesnesi
hâline dönüşmeye başlamıştır.” (Altun, 2010, s. 224). Böylece güvenlikli sitelerde bir tüketim nesnesi olarak statü, anlam ve göstergelerle bezenmiş piyasada talebe göre üretilip
pazarlanan bir yatırım aracı olmanın yanında bir meta olarak farklılaşmanın ve ayrışmanın
da aracı olmuştur. Güvenlikli sitelerin sahip olduğu en önemli özeliklerden bir diğeri güvenlik vurgusu ile ön plana çıkmasıdır. Kentleşmenin beraberinde getirdiği toplu hâlde
birlikte yaşama ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan güven problemi toplumsal ilişkilerin
belirmesinde, mekânsal düzenlemelerin yapılmasında dikkate alınması gereken bir unsur
olmuştur. Kentin içerisinde barındırdığı kalabalık, kargaşa, işsizlik, gelir dağılımındaki düzensizlik vb. problemler kentin dışında güvenlik esas alınarak oluşturulan mekân arayışına
neden olmuştur. Bu arayışın bir sonucu olan güvenlikli siteler modern insanın güvenlik
bunalımını aşmayı hedeflemektedir. Bu bunalımı aşarken güvenlik kameraları, güvenlik
personeli, uzun duvarlar her sitede bulunan güvenlikli kapılar, bu sitelerin en önemli araç
ve gereçlerini oluşturmaktadır.
Sanayileşme ile birlikte kent merkezlerinde başlayan dönüşümün çok geniş bir çerçevede
tartışılan sonuçları içinde geleneksel kentlerdeki konut yaşam çevrelerinin ve buna paralel
olarak mahalle kavramının da değiştiği görülmektedir. Bu durum modernleşmeyle zayıflayan sosyal ilişkiler çerçevesinde yalnızlaşan birey üzerinde temellenmektedir. Günümüzde
çeşitli üretim biçimleri ile karşımıza çıkan ve yeni bir konut yaşam çevresi olarak değerlendirilebilecek güvenlikli siteler sosyal ilişkilere ayrı bir önem atfederek geleneksel mahalle ve
onun sahip olduğu komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırma hedefiyle sunulmaktadırlar
(Altun, 2010, s. 218). Başka bir deyişle güvenlikli siteler geleneksel mahallelere duyulan nostaljinin ve ihtiyacın göstergesi niteliğindedir. Güvenlikli sitelerin güven duygusunu merkeze
alarak şekillendirilmesi, ortak yaşam alanları oluşturması, komşuluk ilişkilerini bünyesinde
barındırdığı kamelyalar, park ve bahçeler aracılığı ile geliştirmeye çalışması ve nihayetinde çocukların güvenlikli bir ortamda büyüyerek sağlıklı bir sosyalleşme süreci yaşamasına
imkân verecek mekânlar kurgulaması, mahalleye duyulan nostaljiyi ve ihtiyacı ortaya koymaktadır. Modern konut mekânlarının mahalleye olan tüm bu nostaljisine ve özentisine
rağmen hem kuruluş amacı itibari ile hem de işlevleri ile mahalleden çok farklı bir yapı arz
etmektedir. Fiziki olarak geleneksel mahalleleri modernize ederek kurulan güvenlikli siteler
her şeyden önce kendisini kent hayatından soyutlaması sebebiyle kent hayatı ile paralel
giden mahallelerden farklılaşmaktadır. Bu ayrışma güvenlikli sitelerin geleneksel mahallelere nispeten çok daha fazla steril bir yapıya sahip olmasına ve kentin akıp giden hayatını
kaçırmasına sebep olmaktadır. Bu yönüyle güvenlikli siteler tamamıyla yapay mekânlar ola-
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rak karşımıza çıkmakta ve kent gerçekliğinden uzaklaşmaktadır. Geleneksel mahallelerde
ise mahallenin fiziki ve sosyal örgütlenişi kentin merkezinde gerçekleşmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak mahalle bir kent kültürü oluşturmanın temel dinamiği hâline gelmektedir. Kent kültürü oluşturan mahallelerden farklı olarak kentin kültüründen kaçmayı
bir amaç olarak belirleyen güvenlikli siteler bu yönüyle mahallenin karşıladığı en önemli
işlev olan kent içinde sosyalleşme işlevini karşılayamamakta ve yapay bir sosyalleşme biçimi ile modern bireyi karşı karşıya bırakmaktadır. Örneğin güvenlikli sitelerde yetişen üst
gelir grubundaki bir ailenin çocuğunun yetiştiği güvenlikli sitenin ve gittiği özel okulun
getirdiği kültürle iş hayatına atıldığında karşılaştığı kültür şoku, güvenlikli sitelerin yapay bir
sosyalleşme ortamı sunmasının bir sonucudur. Güvenlikli sitelerin dışa kapalı olmasından
kaynaklanan bu sorunun yanı sıra doğurduğu birçok olumsuz sonuç vardır. Araştırmalar
“Modern sitelerde aşırı güvenlik endişesi ile çocukların koruyucu bir balona alındığını ve
bunun çocukların sosyal-psikolojik gelişmelerinde problemler yaratma potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Bunun gelecekte korkmuş, güvensiz ve asosyal bireylerden oluşan sürekli tanımlanamayan ötekilerden korkan bir toplum yaratacağı gibi geniş fiziksel
ve sosyal etkilere de neden olabileceği düşünülmektedir.” (Altun, 2010, s. 235). Bunun yanı
sıra “Belirli bir süre kapalı sitede yaşadıktan sonra özellikle kadınların paranoya derecesinde kente inmekten korktukları; çocukları için endişe geliştirdikleri; gecekondular, göçmenler ve yoksullara ilişkin zihinlerindeki ‘bilinmezliğin’, ‘ötekileştirme’nin fenomen boyutuna
vardığını; çoğunlukla sitelerine kapandıklarını ve çok fazla kentsel alanı kullanmadıklarını;
tamamen soyutlanmış ve yapay bir dünya içerisinde yaşamaya alışarak kenti yabancıladıklarını belgelemişlerdir (Altun, 2010, s. 236).
Güvenlikli siteler tüketim merkezli kurgulanmış binalardır. Yani güvenlikli sitelerin mekânsal tasarımı sosyal hayatta bazı işlevleri üstlenmesi amacı ile yapılmaz. Ya da geleneksel
mahallelerde olduğu gibi belirli bir halk gurubunun problemsiz bir şekilde yaşamasına imkân sağlamak amacı ile inşa edilmez. Güvenlikli sitelerin inşasındaki temel amaç statünün
tüketim nesnesi olarak pazarlanmasıdır. İyi bir pazarlama için ise ideal bir yaşam merkezi
gerekmektedir. Bu bağlamda insanların yaşadığı mekân tüketim nesnesi olarak algılanmaktadır. Güvenlikli sitelerin yapaylığı da büyük oranda buradan gelmektedir. Mahallede ise
insan odaklı bir yapılanma vardır. Bu perspektif tabii bir varlık olan insanı merkeze almayı
öngörmesi sebebiyle tabii mekânların inşasına sebep olmaktadır. İnsanı merkeze alan mahalle de doğal olarak insanı kuşatıcı bir mekân tasavvuru ortaya koymaktadır. Yani mahalle
gündelik hayatın tamamını kapsayabilmektedir. Güvenlikli siteler ise insanın bir ihtiyacına,
güvenlik ihtiyacına yoğunlaşarak modernizmin parçalı mekân anlayışının somut göstergesi
durumundadır. Örneğin modern kent mekânlarında alışveriş yapma ihtiyacı AVM’lere bırakılmıştır. Ya da sosyalleşme işlevini üstlenmek için kreşler vardır. Mahallede ise bu mekânların üstlendiği her bir işlevi tek bir mekânda yani hayatın tamamını kuşatıcı bütüncül bir
mekânda gerçekleştirme imkânı vardır.
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Geleneksel mahallelerde mahalle sakinlerinin birincil ilişkileri, dayanışması, birbirlerine kefil olma durumları, sıkı sosyal ilişkileri çok önemli bir yer tutmaktadır. Modern güvenlikli
sitelerde her türlü fiziksel ortamın sağlanmaya çalışılmasına rağmen geleneksel mahallenin
bu özelliklerinin karşılanmadığı gözlemlenebilmektedir. Güvenlikli sitelerde mahallelerden
farklı olarak iktisadi ve sosyokültürel açıdan birbirine benzeyen insanların ikamet etmesine
rağmen başka bir deyişle güvenlikli sitelerin homojen bir yapısının olmasına rağmen sıkı
sosyal ilişkiler geliştirememesi mahalleler gibi doğal örgütlenmeler olmayışının bir sonucudur. Güvenlikli sitelerde birincil ilişkilerin geliştirilememesinin bir sonucu olarak güvenlik
de tam manasıyla sağlanmamaktadır. Site dışında kalan herkesi potansiyel düzen bozucu
olarak fiziksel yapısıyla zihinlerine kodlayan güvenlikli siteler bu yönüyle mahalledeki insanların birbirlerini tanımasına ve birbirlerini bilmesine dayalı gelişen güvenlik anlayışından çok uzaktır.
Mahalle ile güvenlikli sitelerin farklılaştığı temel noktalardan birisi de güvenlikli sitelerin
barınma ihtiyacının yanı sıra bir statü göstergesi olması ve üst sınıfa mensup kişilerden
oluşmasına karşılık mahallelerde ekonomik seviye farklılaşması göstermeksizin her meslekten her statü grubundan kimselerin ikamet edebilmesidir. Bu yönüyle mahalleler heterojen bir yapı arz ederken güvenlikli siteler homojendirler. Yani güvenlikli sitelerin “dışarıyla
kurdukları ilişkilere ‘mahalle’ kavramı çerçevesinde baktığımızda gelenekselden farklı olarak mahalleler arası fiziksel ve sosyal sürekliliğin kopuk olduğunu görürüz. Oysa geleneksel
mahalle, konutlar arası ilişkileri akışkan ve canlı tutmaya yöneliktir. Bir mahalleden öbür
mahalleye geçiş birbirinden farklı adacıklar arasındaki yolculuğa benzemez sadece kültürel çizgi, renk ve ton farkına işaret eder. Öte yandan daha önce de belirtildiği gibi mahalle
kentin özelliklerini aynen taşıyan fiziksel bir birimdir. Kent gibi mahalle de çeşitli kültürlerin
etkileşim içinde olduğu, katılımın, özgürlüğün, heterojenliğin, farklılıkların ve çoğulluğun
mekânıdır. Farklı yerlerden gelen, farklı mesleklerden, karışan ve kaynaşan, iş birliği yapan
ve çatışan, zengin ve yoksul, mütevazı ve kendini beğenmiş bir sürü insanın karışımından
meydana gelmektedir. Küçük gruplar kendi içinde toplumsal adalar oluştursalar da kent ve
mahalleleri, dışlayıcı değil; kavrayıcı, kimseyi dışarıda bırakmayan bir ortam sunar.” (Altun,
2010, s. 236-237).
Güvenlikli sitelerin güven verme ve oluşturma temelli oluşumu da kentin güvensizliğine
vurgu yapmakta ve buna dair modern insanın taleplerini yapay teknolojik imkânlarla karşılamaya çalışmaktadır. Bu durum geleneksel mahallenin gündelik hayatın içinde kendiliğinden oluşan güvenlik unsurundan farklı olarak kapı, duvar, kamera ve güvenlik görevlileri
eşliğinde sağlanan, insanların birlikteliğinin bir sonucu olmaksızın tekniğin imkânları ile
oluşan bir güvenlik anlayışını gözler önüne sermektedir. Güvenlikli sitelerin öne sürdüğü
güvenlik anlayışı da bu sitelerde yaşayan bireyleri birbirinden ayrıştırmakta, sosyal birliktelik olmaya gerek kalmaksızın sitelerde yaşamayı mümkün kılmaktadır. Geleneksel mahallelerde bu durumun tam tersi bir şekilde mahalle sakinlerinin her biri mahallenin güvenliğin-
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den sorumlu tutulmakta ve kefalet sisteminin varlığı ile de mahalle sakinlerinin arasındaki
dayanışma arttırılmaktadır. Yine var olan bekçi mahalle sakini olarak görülmekte, mahalleli
ile güvenlik hususunda birlikte hareket etmektedir. Güvenlikli sitelerde güvenlik konusu
site sakininin birlikteliğine ve kefaletine gerek kalmaksızın tekniğin imkânlarıyla sağlanmaktadır. Giriş kapısındaki güvenlik görevlisi ile site sakini arasında sosyokültürel ve ekonomik farklılıklar bulunmakta ve bu durum kendisini her tavır ve davranışta belli etmektedir.

Sonuç
İnsanın üzerinde yaşadığı, biçimlendirdiği ve her daim etkileşim hâlinde olduğu mekânı,
kültür, kimlik, aidiyet gibi kavramlardan ayrı düşünmenin imkânı yoktur. Çünkü mekân üzerinde yaşanılan her hayatın dilini teşkil eder ve bu yönü ile bize insana ve topluma dair
anlamlar ifade eder. Mekân insan hayatının anlatıcılarından birisidir. Bu durum sosyolojin
mekânı inceleme nesnesi olarak ele almasını zorunlu kılmaktadır. Fakat sosyolojinin uzun
yıllar mekânı bir inceleme alanı olarak ihmal ettiğini söylemek mümkündür. Özellikle ilk döneminde makro teorilere yoğunlaşan ve soyutlamalara odaklanan sosyoloji insanı anlamak
için insanın yaşam alanına bak(a)mamıştır. Sosyolojinin gündeme gelmesi ancak 1970’li
yıllarda olmuştur (Aytaç, 2006, s. 879). Öbür taraftan insanı anlamanın en temel sacayaklarından birisini, üzerinde yaşadığı mekânı ve bu mekânın dönüşümünü anlayabilmek oluşturmaktadır. Bu doğrultuda sanayileşme ve kentleşme ile birlikte insanın üzerinde yaşadığı
mekânda çok hızlı bir değişim olmuş ve buna bağlı olarak insan ilişkileri ve toplumlar da
dönüşmüştür. Yaşanan dönüşümün sadece mahalleye yansıyan yüzünü ele almaya çalıştığımız bu çalışmada, en genel anlamıyla mahallenin; modernleşme süreci ile birlikte hem
yapısal hem de işlevsel açıdan dönüşüme uğradığını ve bu dönüşüm sonrasında mahallenin toplumsal hayatta üstlendiği bazı görevlerin aksadığını ifade etmeye çalıştık. Özellikle
mahallenin gördüğü toplumsallaşma, güvenlik, meslek edindirme ve eğlence işlevlerinin
aksaması bu işlevleri üstlenecek yeni mekânların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Modernleşmenin sunduğu yeni hayat tarzından dolayı mahalleye dönüşümümüzün imkânsız
olması sebebiyle, bir anlamda tampon mekânlar olarak ortaya çıkan modern kent mekânlarının her birisi geçmişte bütüncül bir şekilde görevini yerine getirmeye çalışan mahalle
hayatının yerine ikame edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle mahallenin geçmişte kendi tabii
ortamında sağladığı güvenlik ve huzur işlevi, modern kent mekânlarından olan güvenlikli
siteler, sosyalleşme ve ticaret işlevleri; devasa alışveriş merkezleri, eğlence işlevi; internet
kafeler ve yine alışveriş merkezleri tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Elbette mahallenin
sosyal hayatta oluşturduğu boşluğu gidermeye çalışan (ki bunu çoğu zaman kapitalist sistem gereği paraya dönüştürme hesabı ile yapan) modern kent mekânlarının, mahallenin
yerine ikame edilmesi bir yığın sorunu beraberinde getirmiştir. Metin içinde zaman zaman
değindiğimiz bu sorunların başında mahallenin bütüncül bir şekilde gerçekleştirdiği işlevleri modern kent mekânlarının parçalayarak yerine getirmesi gelmektedir. Yani mahallenin
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hayatın tamamını kuşatan ve insanın her eyleminin birbiri ile olan etkileşimini göz önüne
alan yapısı, modern kent mekânlarında karşımıza çıkmamaktadır. Gördüğü işlevler açısından alışveriş merkezleri ile güvenlikli sitelerin ve internet kafelerin hiçbir etkileşimi bulunmamaktadır ve bu mekânlar tabiri caiz ise sadece kendi uzmanlaştıkları alanlardaki işlevleri
yerine getirerek diğer mekânların hangi yöntemle ve ne amaçla işlevlerini yerine getirdiğini
umursamamaktadır. Mahallede ise güvenlik ve huzur tesis edilirken buna bağlı olarak eğlence, meslek edinme, toplumsallaşma işlevleri hayatın tamamını kuşatıcı bir şekilde yerine
getirilmektedir. Bir diğer sıkıntı modern kent mekânlarının mahalleye kıyasla oldukça yapay
kalmasıdır. Bu modern kent mekânlarının teknolojiye dayanarak sosyal hayatta işlevler üstlenmesi ile yakından ilintilidir. Örneğin modern kent mekânlarının güvenliği tesis etmesinin
yolu güvenlik kameraları ve özel güvenlik görevlilerinin her daim görevinin başında olması
ile yakından ilintilidir. Mahallede ise güvenlik insanların sorumluluk duygusuna teslim edilmiştir ve bir insanın diğer insandan sorumlu tutulması ile çözüme kavuşturulmuştur. Bu
iki küçük ayrım aslında modern kent mekânları ile mahallenin üzerine kurulduğu iki farklı
mantığı ortaya koymaktadır. Modern kent mekânları teknik merkezli bir sistem geliştirirken
mahallede gelişen sistem insan merkezli ve tabii bir sistemdir. Modern kent mekânlarında olduğu gibi gündelik hayata dışarıdan müdahale edecek herhangi bir nesne bulunmadan, hayatın akışının içinde kurulmuştur. Bu sebeple mahallelerin hedef kitlesi ve stratejisi
yoktur. Bu noktadan başka bir temel sıkıntıya geçecek olursak; modern kent mekânlarının
temelde kapitalist ekonomik sistemin bir gereği olarak tüketim merkezli kurgulandığını,
mahallede ise tüketim anlayışına dayalı bir sosyal hayattın olmadığını belirtmek gerekmektedir. Her ne kadar modern kent mekânları sosyal hayatta bir boşluğu dolduruyor olsa da
arka planda taşıdığı niyet itibarıyla masum değildir. Modern kent mekânlarının tamamı tüketilmek için kurgulanmıştır. Bu sebeple eğlenirken, güven ve huzur içinde yaşarken, sosyalleşirken insanlar para ödemek zorundalardır.
Bizim bu çalışma ile yapmayı arzuladığımız mahallenin nostaljisi değildir. Nitekim mahallenin kusursuz bir gündelik hayata imkân verdiğini söylemenin imkânı da yoktur. Geçmiş
artık yaşanılamaz, geride kalmıştır. Fakat şu da bir gerçektir ki modernleşme ile birlikte köklü bir mekân ve zaman tasavvuru değişimi yaşanmıştır. Bizim amacımız bu tasavvur değişiminin sadece bir boyutunu mahalle özelinde ortaya koymak ve hayatımızdan yitip giden
kültürel bir ögeyi hatırlatmaktır. Yani mahallenin nostaljisinden ziyade yeni şehir ve bölge
planlamalarında mahalleye öykünecek amaçlar güdebilmektir. Bu mahallenin geçmişte
ideal mekânlar olmasa dahi gelecekteki mekânsal düzenlemelere, insan merkezli planlama
anlayışının kapılarını açabilecek perspektif sunmasını sağlayacaktır. Bizim gayemiz geçmişteki bir mekânsal ögeyi tanımlamaktan ziyade bir model olarak gelecekte yapılacak olan
planlamalara sosyolojik açıdan katkı sağlamaktır.
Sonuç olarak mahallenin sosyal hayatta üstlendiği işlevleri farklı bir boyutta devralan modern kent mekânları hem arka planlarında taşıdığı amaç ile hem de kullandığı araç gereç ve
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yöntem ile mahallenin yerini tutamamaktadır. Buna karşılık her ne kadar mahalle ortadan
kalkmamış olsa da büyük oranda dönüşüme uğramış ve artık çoğu zaman adres bulmayı
kolaylaştırıcı bir öge hâline gelmiştir. Yani modern kent mekânlarının arasında mahallenin
işgal ettiği alan açısından yeri olsa da üstlendiği işlevler açısından alanı daralmaktadır ve
mahalle gün geçtikçe daha çok sosyal hayattan çekilmektedir. Bu durum insanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi derinden etkilediği gibi modern insanı yalnızlığa itmekte ve psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir.
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Serhat Anıktar*

Giriş

1

9. yüzyıl Osmanlı mimari örgütlerindeki değişmeler ve Batılı imar kanunlarının uygulamaya sokulması anlayışı, artan inşaat gereksinimleri ve kentleşmeye doğru hızlı gelişimin engellenemez bir sonucu olarak gözükmüş, dönemin mimari biçimlenişlerine
getirdiği ölçülendirme ve kullanım karakterleri ile büyük etki etmiş, çoğu Fransa kökenli
yeni imar kanunları, daha mantıklı bir kentsel planlama içerisinde, Batılı mimari akımların
etkileri altında yapılaşmalara neden olmuştur. 19. yüzyıl ortalarına doğru mimari, klasik Osmanlı mimari tiplerinden fonksiyon ve biçimlenişler açısından farklılıklar gösteren yapılarla
sürmüştür. Batı mimarisinin mimari ve bezeme ögelerini yansıtan Osmanlı yapılarında, Avrupa’daki üslup karışıklığının nedenlerini bulmak olasıdır.
19. yüzyıl Osmanlı mimari biçimlenişinde levanten mimarların önemli bir rolü vardır. Fransa’da eğitim almış levanten mimarlardan Alexandre Vallaury birçok mimari esere imza atmakla birlikte döneminin diğer mimarlarından farklılıklar göstermektedir. Ne Doğulu ne
Batılı bir mimar sayılan Vallaury’nin, yapılarının çoğunda Batı’daki canlandırma hareketlerini geleneksel Osmanlı mimari biçimleriyle birleştirerek kullanmasının Avrupa’daki eklektisizmden farklı bir Osmanlı eklektisizmi doğurduğu söylenebilir. Bu bağlamda Batılılaşma
hareketlerinin Osmanlı mimari tasarım ve biçimlenişine olan etkisi, Vallaury’nin örnek iki
yapısı üzerinden incelenerek sorgulanmıştır.

*

Arş. Gör., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.
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19. Yüzyıl’da Avrupa Mimarlığı
18. yüzyılın ortalarından itibaren barok üsluba ve kendini yalnızca iç dekorasyonda ve
süslemede gösterebilmiş olan rokokoya tepkiler başlamış, kimilerinin antik yapı düzenlerinin gereksiz kıvrımlarla zorla çarpıtılması olarak yorumladıkları bu üsluplara karşı bir
şeyler yapma gereksinimi duyulmuştur. Mimarlar bu dönemin eksiksiz kopyalarını yapmaya özen göstermeye başlamışlar fakat antik çağdan bu yana çok değişmiş olan mekân
ve yapı anlayışıyla hele de artık makineleşmeye gebe bir devirle temelden bir uyum sağlayamamışlar, yüzeyde kalmaya mahkûm olmuşlardır. Mimarlık hemen bütün Avrupa ülkelerinde bu dönemde aynı gelişmeyi göstermiştir. İngiltere’de başlayıp kısa zamanda
bütün Avrupa ülkelerini etkisi altına alan Sanayi Devrimi ile birlikte mekanik üretim, el
sanatlarının yerini almaya başlamıştır. Tarihselci yaklaşımların ağır bastığı bu dönemde
Avrupa’da o güne dek hüküm sürmüş tüm üslupların karışımından oluşan eklektik anlayış
böylece 19. yüzyılın mimari çehresini belirlemiştir. Antik mimari ögeler de bu üslup karmaşası içinde yerlerini korumuşlardır. 18. yüzyılın ortalarından sonra klasisizm ile birlikte
tümüyle yeniden gündeme gelmiş olan antik ögeler de 19. yüzyılda da bu varlıklarını
sürdürürler (Karaman, 1987).
19. yüzyılda farklı mimari gelişmeler birbirine paralel ilerlemiştir. Rönesans mimarlığının
bir model oluşturması ancak 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bunda hem incelenmemiş çok
az antik yapının kalmasının hem de o döneme karşı yeni uyanmış merakın etkisi olmuştur.
Roma’daki Fransız Akademisindeki öğrenciler de 15. ve 16. yüzyıl yapılarına yönelmişlerdir. Rönesans mimarlığının öğrenilmesinde ve yaygınlaşmasında öğrencilerin çizimlerinin
önemli katkısı olmuştur.
19. yüzyılda Fransa özellikle de Paris, mimarlığın başkenti sayılmakta idi. 19. yüzyılın ilk
yarısından itibaren Paris sokaklarında, imar kanunun da etkisiyle, birbiriyle uyumlu korniş
çizgileri ve çatı formları ile yapılarda bir süreklilik gözlenmektedir (Güncan, 1993). Şehir,
geniş arterlere bölünmüş, neoGrek ve neobarok düzenler ve bezemelerle yapılan binalar
uzun caddeler boyunca yan yana sıralanmıştır. İkinci İmparatorluk Dönemi mimarlığı, romantik klasizmin devamıdır ve kökeninde yüksek İtalyan Rönesansı yer almaktadır. Ayrıca
19. yüzyılın ilk yarısında terk edilen Fransız mimarlığı formlarına başvurulmuştur. Farklı
mimari dönemler dönemin görkem ve lüksüne cevap verebilen bir mimaride buluşturulmuştur. İkili sütun düzenleri, bosajlı taşlarla örtülen taşkın köşe blokları ve yüksek kabartmalı, barok bezemeleriyle yeni Louvre Binası, neobarok etkinin vurgulandığı, İtalyan
unsurların ön planda olduğu Garnier’in Paris Opera binası dönemin en iyi örneklerindendir (Kılıç, 2006).
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Resim 1. Louvre Müzesi, Paris (Anıktar, 2011)

Resim 2. Opera Binası, Paris (Anıktar, 2011)

17. yüzyılda temelleri atılan ve 1819-21 yılları arasında Paris’te kurularak 1968 yılına kadar
eğitim veren Ecole Royal des Beaux Arts, yüzyıl boyunca Fransız mimarlığında etkili olan
iki farklı akımın, romantik ve klasik ideallerin buluştuğu kurum olmuştur. Bu gerilim hem
Beauxs Arts eğitiminde hem de mimarlığında kendini görünür kılar. Rasyonel ve simetrik
planlı yapıların, seçmeci üsluplarla bezenmiş cepheleri ekolün tipik yorumu olmakla beraber okulun çelişkilerle dolu düşünsel altyapısını da vurgulamaktadır. 19. yüzyılın ortalarına
gelindiğinde ise akademide eklektisizm ve üslup üzerine tartışmalar yoğunlaşmış, yapıların
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işlevlerinin, plan düzenlemeleri ve cephelerinin bir bütün olarak ele alınması gerekliliği savunulmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında “Beauxs Arts mimarlığı”nın temel ilkeleri: planları simetrik düzenlemek ve işlevine uygun mimari karakteri olan yapılar tasarlamak olarak
özetlenebilir (Kayaalp, 2008).

19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma Hareketlerinin Mimariye
Etkileri
En üstün devrini 16. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu daha sonraları bir duraklama devrine, bunun ardından ise toprak kayıplarının başladığı bir döneme girmiştir. Karlofça ve Pasarofça Antlaşmalarıyla Avrupa’daki askerî üstünlüğü sona ermiş olan Osmanlı
Devleti böylece tehlikeli düşman niteliğinden sıyrılmıştır. Aynı zamanda Batı’nın hızlı sanayileşmesinden ve teknolojisinden uzak kaldığı için de bu anlamda ekonomik bir rakip olma
durumunda değildir. Böyle bir ortamda Osmanlı yöneticileri kurtuluşu Batı’ya yönelmekte
bulmuşlardır (Karaman, 1987).
Batılılaşma hareketlerinin asıl amacı kültürel ve sanatsal değişimler oluşturmak değil, devleti yıkılmaktan kurtarmaktır. Ancak askerî, siyasi ve ekonomik alanlardaki Batı’ya açılma,
beraberinde sanatsal ve kültürel değişimleri de getirmiştir. En başta mimari olmak üzere
Osmanlı sanatı, 18. yüzyıldan itibaren Batı’yla karşılıklı kültürel ilişkilerin gelişmeye başlaması ve yoğunlaşması, yabancı sanat adamlarının Osmanlı Devleti’ne yaptıkları uzun süreli
yolculuklar, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine eğitim amacıyla gönderilenlerin birikimleri sonucu
önemli değişimlere uğramıştır. Yaklaşık iki yüz yıllık bir devreyi kapsayan bu Batılılaşma hareketleri daima yönetim katından başlatılmış, hiçbir zaman halkla bütünleşmemiştir (Karaman, 1987).
18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin, 19. yüzyıl mimarisine en büyük etkileri, Batılı formların mimariye girişini sağlayan bir dönem olmasından kaynaklanmış, Batılı formların 19. yüzyıl Osmanlı mimarisindeki baskın karakterini kolaylaştıran bir geçiş olmuştur. Geleneksel tasarım
ilkelerini koruyabilmiş 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin, bir sonraki yüzyılda, tamamı ile biçim
değiştirmesi ise gereksinimlerden ve gelişimlerden çok mimariyi yönlendiren kişilerin ve
kurumların tam anlamı ile Batılı formları, mükemmeliyeti sağlanmış formlar olarak tanımlamalarının ve geleneksel Osmanlı mimarisinin yine Osmanlı toplumu tarafından şekillendirilmiş ve köklü bir anlayışın formlarını geri kalmış olarak nitelemelerinin yansımaları olmuştur. Bu dönemde, hâlâ barok ve rokoko biçimlenişler kendini iç mekânlarda gösterirken
cephelerde neoklasik motiflerin yani Yunan ve Roma mimari elemanlarının kullanılmaları
yaygınlaşmış, Batı’nın historisizm diye nitelendirdiği eski akımların canlandırılması hareketi,
Osmanlı mimarisinde de görülmüştür.
19. yüzyıl ortalarına doğru mimari, yine Batılı canlandırma hareketlerinin ve 18. yüzyılda
daha yaygın olmakla birlikte kullanılmaya devam eden barok formların etkisindedir ve Av-
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rupa mimarisinde olduğu gibi yeni işlevler, yeni formları ve mimari yaklaşımları doğurmuştur. Bu çerçevede Osmanlı mimarisi; askerî gereksinimler doğrultusunda inşa edilen kışlalar
ve toplumun kullanımına ve ticari ilişkilerin sağlanmasına hizmet eden meydanlar, dükkânlar, konutlar, pasajlar, iş hanları, mağazalar, bürolar, eğlence sektörünün gereksinimleri
doğrultusunda oteller, pansiyonlar ve lokantalar gibi son dönem klasik Osmanlı mimari tiplerinden fonksiyon ve biçimlenişler açısından farklılıklar gösteren yapılarla sürmüş; bu yapılara şimdiye kadar hiç düşünülmemiş yangın kuleleri, saat kuleleri, fabrikalar ve hastaneler
gibi yeni bina türleri eklenmiştir.
Biçimlenme ilkeleri ve cephe düzenleri açısından bu yapılar, Rönesans, Yunan, gotik ve barok
canlandırma hareketlerinin örnekleri olmuşlar, canlandırma hareketlerinin tüm bezemeleri
olan iyon, dor, korent sütunları, pilasterler, akant ve palmetler, madalyon, girland, deniz
kabuğu, alınlıkların kullanıldığı cephe düzenleri ile Batılı mimari biçimlenişlerini 19. yüzyıl
Osmanlı mimarlığına yayılımının kanıtlarını oluşturmuşlardır. Avrupa toplumlarının bilinçli ve gelişmeye paralel seyreden hareketleri, Osmanlılar tarafından çok karışık ve ihtiyaç
duyulmasına rağmen plansız ve altyapısız bir karakterde devam etmiştir. Bu dağınıklık ve
plansızlık mimaride de aynı görüntüye girmiş, mimari biçimlenişler, belirli bir sıradan çok,
bazen karışık bazen de tekil karakterde sürmüştür.
Özellikle yabancı mimarların 19. yüzyıl Osmanlı mimarisi üzerindeki etkileri yadsınmaz olmuş; saraylardan köşklere, çeşmelere, kışlalara ve hatta camilere, konut yapılarına kadar mimarlık faaliyetlerinin büyük çoğunluğu yabancı ve gayrimüslim mimarlar tarafından yürütülmüştür. 18. yüzyıl sonlarında, yabancı mimarların, Osmanlı sanatı ve mimarisi üzerindeki
ilk etkileri görülmeye başlamış özellikle siyasi ilişkiler doğrultusunda Fransa’dan gelen mimarlar, yaptıkları projeler ile Osmanlı mimarisi üzerinde büyük etkilere sebep olmuşlardır.
Yabancı mimarların 19. yüzyıl üzerindeki baskın karakterleri, Melling adındaki sanatçıya,
Hatice Sultan Sarayı’nın inşasının ve dekorasyonunun bırakılması ile başlamıştır. Bu yüzyılda, Fransa’dan olduğu gibi İngiltere’den de birçok yabancı mimar gelmiş, bunlardan biri
olan W. J. Smith İngiliz elçilik binasını yapmıştır. İtalyan bir mimar olan Gaspare Fossati, 19.
yüzyıl ortalarında Osmanlı mimarisinde diğer baskın canlandırma hareketleri olan Yunan ve
Rönesans mimarisi formlarında, resmî ve özel binalar, konaklar ve köşkler yapmıştır. 19. yüzyıl Osmanlı mimarisine büyük ölçüde etki etmiş diğer bir grup ise Balyan Ailesi olmuştur.
Balyan Ailesi beş kuşak boyunca Osmanlı mimari hareketleri içinde bulunmuşlar ve Batılı
canlandırma hareketlerini geleneksel Osmanlı mimarisi ile bağdaştırarak yabancı mimarlardan farklı bir tutum sergilemişlerdir.
Yabancı mimarların bu dönem konut mimarisi üzerinde de etkileri özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında görülmeye başlanmış, yeni bir yerleşim bölgesi hâline gelen Beyoğlu Pera’da,
yabancı mimarların, mimaride canlandırma hareketlerinin yeni bir kentsel çevre elemanı ve
mimari biçimlenişi olan apartmanlaşma üzerindeki örnekleri ile sürmüştür. Mimarinin tüm
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bu değişiminde yabancı ve gayrimüslim mimarların büyük etkisi gözlenmiş ve geleneksel
Osmanlı mimarisi yerini her yönü ile Avrupa mimarlık akımlarının uygulandığı bir mimari
döneme bırakmıştır (Güncan, 1993).

Alexandre Vallaury ve Yapıları
19. yüzyılda Osmanlı mimarisine büyük katkı sağlayan ve canlandırma hareketlerini geleneksel Osmanlı mimarisiyle birleştiren yabancı mimarlardan biri de Fransız Vallaury ailesinin İstanbul’daki üçüncü kuşağının temsilcilerinden Alexandre Vallaury’dir. Ecole des
Beauxs Arts’da okuyan ilk Osmanlılardan, dolayısıyla mektepli ilk mimarlardan biri olan
Vallaury, Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak görülür. Ancak kendisi ne Doğulu ne Batılı,
yersiz yurtsuz, köksüz bir melez olduğu gibi tasarımları da melezdir. Bir mimar olarak kendini farklı yerler ile ilişkilendiren, gerektiğinde Osmanlı gerektiğinde Avrupalı gerektiğinde
ise bir levanten olmayı başarabilmiş bir kişiliktir (Kayaalp, 2008).
Alexandre Vallaury, 19. yüzyılın son çeyreğine damgasını vurmuş, dönemin en etkili mimarlarından biri olmuştur. Hatta Sedat Hakkı Eldem, Vallaury’nin Türk konut mimarlığını derinlemesine inceleyen ve çağdaş bir Türk mimarisi ortaya koymaya çalışan ilk mimar olduğunu
vurgulamaktadır. Aldığı ödüllerle de birlikte dönemin mimarları arasında ayrı bir yeri olduğu yadsınamaz. Vallaury cephelerinin tasarım kurgusu, Beauxs Arts disiplini üzerine oturan,
antik dönem, Rönesans ve barok mimarlığı sözlüğünden alınmış biçimlerin mimarın kişisel
tutumuyla birleşmesiyle tamamlanmaktadır.
1892’de Bank-ı Osman-i Şahane ve Tütün Rejisi, 1893 yılında yeni Karaköy Han, 1895’te Decugis Evi ve kendisi için yapmış olduğu Vallaury Evi, 1896 yılında Tokatlıyan Oteli, aynı yıllarda tamamlanan Büyükada Rum Yetimhanesi ve Union Française binası, mimarın Galata ve
Pera bölgesinde yer alan önemli yapılarıdır (Kayaalp, 2008).
Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da 19. yüzyıl mimarlık hareketlerinin yoğun şekilde görüldüğü
ve bu özelliğini günümüze kadar taşıyabilen Galata ve Pera, Vallaury’nin de birçok yapısına
ev sahipliği yapmıştır (Akın, 2011). Bu bağlamda Galata’daki Osmanlı Bankası ve Pera’da inşa
ettiği ödüllü projesi Pera Palas Oteli, Vallaury’nin 19. yüzyıl Avrupa mimari biçimlenişlerinin,
geleneksel Osmanlı mimari biçimlenişleriyle harmanlandığı en iyi örnekleridir.

Osmanlı Bankası
Galata’da Voyvoda Caddesi üzerinde bulunan Osmanlı Bankası dışarıdan bir bütün olarak
algılanır fakat aslen iki eş yapıdan oluşmaktadır. 1892’de açılan batı kanadı Osmanlı Bankasına, 1899 yılında tamamlanan doğu kanadı ise Tütün Reji İdaresine aittir. Bu yapı Voyvoda
Caddesi’ndeki diğer yapıları da etkilemiş, yapılı çevrenin formu bu binayı referans alarak
oluşturulmuştur.
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Vallaury bu yapıda Beauxs Arts öğretisinin dışına çıkarak binanın cephe bütünlüğünü çok
farklı iki üslup kullanarak bozmuştur. Yapının girişini oluşturan kuzey cephesi tamamen neorönesans ve neoklasik üslupta düzenlenmiş olup oranlardan bezemelerine kadar tutarlı
bir çizgi izlemektedir (Kayaalp, 2008).

Resim 3. Voyvoda Caddesi Bina Siluetleri (Kayaalp, 2008)

Ön cephe, kaide, orta kısım ve attika olmak üzere üç ana parçaya bölünmüştür. Kaide kısmı,
birinci bodrum katı ile galerili zemin katını; orta kısım birinci ve ikinci katı; attika ise üçüncü
katı içine alır. Kaideyle orta kısım eşit yükseklikte tutulmuştur. Kat yükseklikleri zemin kattan attikaya doğru giderek azalır.
Yataylığı vurgulu bir kütleye sahip yapıdaki düşey etki, kaide kısmındaki açıklıklar ve orta
kısımda iki kat boyunca yükselen pilasterlerle sağlanmaktadır. Vallaury cephelerinde, yatay
ve düşey elemanların bir arada kullanılmasıyla desteklenen bir gerilim hâkim olmuştur. İki
yapının beraberliği, her ne kadar simetrik bir düzenleme üzerinde kurulsa da Merkez Bankası kısmında simetri bir miktar bozulmaktadır. Burada, girişle onun yanında yer alan açıklık
arasındaki bosajlı alan daha dar tutulmuş, simetrideki bu sapma üst katları da etkilemiştir.
Altı bölümden oluşan kuzey cephesinde üçüncü ve dördüncü akslar ikiz binaların girişlerini
teşkil eder, diğer bölümler ise üçlü pencere düzeninde tasarlanmıştır (Kayaalp, 2008). Vallaury’nin klasisist cephelerinde genellikle üçlü düzenlemelere dayanan bir tasarım anlayışı öne
çıkar. 19. yüzyıl mimarlığı bağlamındaki bu üçlü düzenlemenin kaynağı klasik mimarlıktır.
Kaide kısmı bodrum katı da kapsayacak rustik taş örgüsüyle cephenin geri kalanından farklılaştırılmıştır. Birinci bodrum katı, zemin kattan açıklık aralarında geri çekilip diğer kısımlarda öne taşan bir silmeyle ayrılır. Bu silmenin altında kalan kısımda bosajlı, yüzeyi girintili
çıkıntılı, büyük dikdörtgen taşlar sıralanır. Silmenin üst kısmında ise üst üste bir büyük bir
küçük almaşık dizi şeklinde, düzgün yüzeyli taşlar yer alır. Bodrum kattaki taş dokusu zemin
katta, kenarlarda tekrarlanmaktadır.
Kaide kısmında, yapının orta eksenine göre simetrik düzen içinde altı büyük açıklık sıralanır.
Açıklıklar, kilit taşına “S” profilli bir konsol yerleştirilmiş, bosajlı taşlardan oluşmuş düz bir ke-
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merle sonlanır. Ortada bulunan iki açıklıkta, doğu ve batı bölümlerine girişi sağlayan iki ayrı
kapı yer alır. Diğer dört açıklık da birbirinden kat silmesiyle ayrılan zemin ve bodrum katlarının pencerelerini barındırır. Pencereler üçlü bir düzenleme içinde ele alınmıştır. Bodrum
katın şebekeli, yalın söveli basık pencerelerinin üzerinde zemin katın iki kısımda ele alınmış
pencereleri yükselmektedir. Daha yüksek ele alınmış alt kısım, kare kesitli iki pilasterle bölünür. Bu pilasterleri bağlayan bir kornişin üzerine, üst kısmın pencerelerini ayıran kompozit
başlıklı, yarım daire kesitli sütunlar oturur. Giriş birimlerinde üst kısmın pencere ve sütunları, ahşap kapılar ve tepe pencereleri üzerinde tekrarlanmaktadır. Sütunlar, gösterişli ahşap
konsollarla desteklenmektedir.

Resim 4. Osmanlı Bankası, Karaköy (Anıktar, 2012)

Birinci ve ikinci katları içine alan orta kısım, cephe boyunca kesintisiz devam ederek kaideyi
sonlandıran iki fascialı bir korniş üzerine oturur. Kenarlarda dışarı taşırılmış, iki kat boyunca yükselen geniş köşe pilasterleri yer alır. Pilasterler, alt kısmını bir akantus yaprağı dizisinin dolaştığı yalın bir başlık düzenlemesiyle sonlanır. Pilasterler arasında, daha aşağıdaki
açıklıklara karşılık gelecek şekilde 6 birim sıralanır. Birimlerde pencereler yüksek sütunlara
yapışık pilasterlerle sınırlanır. Birimlerde ortadaki geniş, yanlardaki daha dar olmak üzere
üçlü pencere düzenlemesi yer alır. Vallaury yapılarında orta kısmın ilk katındaki pencerelerin vurgulandığı bir cephe kurgusu göze çarpmaktadır. Bu tutum, Rönesans Döneminde
kaidenin üst katının asıl kat olmasının uzantısında gelişmiş bir şema olabilir.

1212

19. Yüzyıl Batılılaşma Hareketlerinin Osmanlı Mimari Biçimlenişine Etkisi: Vallaury Yapıları Örneği

Birimler iki yanda katları birbirine bağlayan korint başlıklı, yüksek sütunlarla sıralanır. Vallaury cephelerinde sütun düzenlerinin tekrarlanmasıyla oluşan bir şemaya pencere düzenlemelerinde sıkça rastlanır. Vallaury bu tekrarla hem cephede bir ritim yaratmış hem de farklı
boyutlardaki sütun/pilaster çeşitlemeleriyle cepheye bir zenginlik katmıştır.

Resim 5. Osmanlı Bankası Giriş Cephesi Kaide ve Orta Kısım Bölümleri (Anıktar, 2012)

Birinci katta, ortadaki pencerede iyon başlıklı, dörtte üç daire kesitli sütunlardan oluşan
aedicula düzenlemesi görülür. Yine Vallaury cephelerinde yaygın olarak kullanılan bir başka
şema aedicula alınlıklarının değerlendirilmesinde göze çarpar. Burada aedicula sütunlarının üzerinde arşitrav, friz ve kornişten oluşan düzen elemanları yer almakta, bunun üzerine
de aedicula alınlığı oturmaktadır. Cephelerde görülen yaygın bir tutum, friz kısmının ele
alınmasında ortaya çıkar. Bu kısmın kenarlarında, sütunların üzerinde karşılık gelecek şekilde yüksek kabartmalı birer motif yer almakta ve neredeyse ikinci bir başlık görünümü sunmaktadır. Başlıkların arası ise bezemelerle değerlendirilmiştir. Osmanlı Bankasında alınlığın
ortasındaki alan aslan başları ve bir madalyonla değerlendirilirken aedicula sütunlarının
başlığının üzerinde, ikinci bir başlık görünümünde aslan başları yer almaktadır.
Kaide kısmı ile üst kısım, yivli sütunlarla düz pilasterler, sıvalı duvar yüzeyi ile taş dokusu,
kaidenin yalın pencereleriyle üst kısmın aediculalı pencereleri arasında bir kontrast yaratılmıştır. Üst katın alınlıklarında barok bezemelerin iç içe geçtiği, aediculalı pencereleriyle
kaidenin sade detayları ve etkileyici ağırlıklarıyla sıralanan pencereleri arasında bir karşıtlık
bulunmaktadır. Cephedeki en vurgulu karşıtlık kaide ile orta kısım arasındadır. Bu iki yüzey
arasında yeterli bir uzaklık bırakılması da kontrastın bütünlük içinde algılanması açısından
önem taşımaktadır. Cepheyi bölen kornişler bu uzaklığı belirleyen elemanlardır.
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Yapının orta kısmı, ikinci kat üzerinde kesintisiz devam eden yüksek bir arşitrav ile sonlanır.
Arşitravın üzerinde, attikayı içine alan, kolossal düzeni sürdüren anıtsal boyutlarda bir friz
kısmı yer alır. Friz, birimlerle sürekliliği sağlayan bir şekilde sıralanan bezeme alanları ve
pencere düzenlemeleriyle değerlendirilmiştir. Birimlerin üzerinde, korint başlıklı 4 küçük
sütun ve sütunlarla birbirinden ayrılan dar, uzun pencereler yer alır. Birimler arasında kalan yerlerin üstü, yapının kenarlarında bezeme alanları olarak değerlendirilmiştir. Yapının
kenarlarında grifon ve dolama dallar, orta ekseninde ise girland ve ortasında vazo bulunan
girland kabartması yer almaktadır (Kılıç, 2006).

Resim 6. Osmanlı Bankası Giriş Cephesi Aedicula ve Attika Detayları (Anıktar, 2012)

Binanın ön cephesinde görülen anıtsallık yan cephelerde aynı etkiyi taşımamaktadır. İkiz binaların Tarihî Yarımada’ya bakan güney cephesi ise bambaşka bir yaklaşımla ele alınmıştır.
Genel itibarıyla oryantalist olarak nitelenen bu cephe farklılaşması Vallaury’nin hem Doğulu hem Batılı kimliğini açıkça ortaya koymaktadır. Birinci kat pencerelerinin üzerinde ahşap payandalarla desteklenen saçak, silme görevi görerek katları birbirinden ayırmaktadır.
Osmanlı sivil mimarisinin belirgin bir ögesi olan saçağın farklı yapı tiplerinde kullanılması
ve sembolik anlamının vurgulanması birinci ulusal mimarlık akımına giden yolu aydınlatmaktadır. Yine bu katta, Osmanlı Bankasına ait olan kısmın merdiven holüne yapılmış olan
kemerli açıklık kafeslerle bölünmüş ve cephedeki simetriyi adeta bilinçli bir şekilde yok etmiştir. Tam orta aksta payandalar ile desteklenen geniş saçaklı bir cumba yer almaktadır.
Cumba elemanı üçüncü katın her iki köşesinde de tekrarlanmış ancak her üç cumba da
birbirinden farklı detaylarla ele alınarak cephede simetriyi bozan ve varyasyon yaratan birer
eleman olarak kullanılmıştır. Cumbaların yanında ise Osmanlı barok üslubunun tipik ögesi
olan dalgalı geniş saçaklar devam etmektedir. Dalganın yükseldiği noktaya yerleştirilen oval
bir pencere ile barok etkisi güçlendirilmektedir. Yapının orta aksında ise diğer bölümlerden
yüksek bir kule bulunmakta, üç dairesel pencere Rönesans kemerleri ile çerçevelenmekte
ve en üstte dendanlarla bitmektedir (Kayaalp, 2008). Vallaury’nin arka cephe biçimlenişini
Tarihî Yarımada ve Haliç’ten görünen siluet bağlamında ele aldığı da düşünülebilir.
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Resim 7. Osmanlı Bankası Güney Cephesi (Anıktar, 2012)

Pera Palas
Vallaury, Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü binası ile İstanbul’da önemli bir tanınırlığa
ulaşmış daha sonra önemli projeler birbirini izlemiştir. Bunlardan en önemlisi Pera Palastır.
1895’te açılan Pera Palasın işletmesi Compagnie Internationale des Grands Hotels’e verilmiş
olup Fransa’dan İstanbul’a gelen Orient Express yolcularını ağırlama amaçlı otel olarak tasarlanmıştır (Öztürk, 2010).
Pera Palas, eğimli bir arsa üzerinde yer alan, ikisi bodrum kattan oluşan dokuz katlı, tek
kütleli bir yapıdır. Yapının dört cephesi de birbirinden farklı düzenlenmiştir. Yapıdaki yatay
bölümlenme fazla vurgulanmamış olsa da kat kornişleriyle bölümlere ayrılmıştır. Kaide kısmı zemin katını, orta kısım birinci, ikinci ve üçüncü katı, attika kısmı ise dördüncü katı içine
almaktadır. Bu dört kat üstünde yükselen mansart çatıyla örtülü iki kat daha vardır. Cephede balkonlarla, yapının köşesinde saçak altına kadar tırmanan bosajlı taşlar düşey etkiyi
güçlendirip katları birbirine bağlamıştır.

Resim 8. Pera Palas (Anıktar, 2012)
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Yapının girişinin olduğu doğu cephesinde, kaide kısmını zemin kat oluşturur. Zemin katta
bir kaide üzerine oturan yan yana dizilmiş kemerli açıklıklar yapıyı 11 birime böler. Kemer
ayakları, ortası pahlanmış, bosajlı, büyük bloklarla örülmüştür. Kemerlerin arasında yer alan
üst kat balkonlarını destekleyen gösterişli konsollar aynı zamanda cephenin ritmini güçlendiren elemanlar olarak kullanılmıştır. Ortadaki üç kemer açıklığından giriş sağlanır. Kapının
üzerinde yapıldığı dönemi yansıtan, demir ve camdan yapılmış geniş bir giriş saçağı yer alır.

Resim 9. Pera Palas Giriş Cephesi ve Giriş Saçağı (Anıktar, 2012)

Zemin kattan bir kirişle ayrılan orta kısım, birinci, ikinci ve üçüncü katı içine alır. Zemin kattaki kemer ayaklarının ekseninde, birinci ve ikinci katlar boyunca devam eden yüksek pilasterlerle iki kat arasında süreklilik sağlanır. Pilasterler arasında bir niş içinde bulunan, kenarları profille belirginleştirilmiş kapalı balkonların ve yalın pencerelerin dönüşümlü dizisi yer
alır. Vallaury cephelerinde yaygın olarak kullanılan uzun, dikdörtgen pencerelerin ifadesi
antik mimari sözlüğünden alınan cephe elemanlarıyla zenginleştirilmiştir.
Üçüncü katta, açık ve kapalı balkon dizisi dönüşümlü olarak sıralanır. Alt katlardaki balkon
pilasterlerinin ekseninde yer alan kapalı balkonlar, iyon başlıklı sütunlar ve köşe pilasterlerinden oluşan bir düzenleme ile cephede düşey etkiyi devam ettirmektedir. Alt kattaki pencerelerin ekseninde yer alan, altta konsollarla desteklenen açık balkonlar, balkon kapısının
üzerindeki konsol biçimindeki kilit taşı hariç sade biçimde ele alınmıştır.
Vallaury cephelerinde kullanımı yaygın bir başka tutum da alt kısmın yüksek, üst kısmın ise
daha alçak ve bölümlenmiş olduğu iki parçalı bir düzenlemedir. Bu düzenlemede alt kısmı
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tek ya da üst kısma göre daha az parçalı bir açıklık belirlemektedir. Bu açıklığın üzerinde yer
alan kısımda ise alt kısma göre belirgin bir şekilde daha alçak ve parçalanmış bir düzenleme görülür. Üst kısım neredeyse bir attika katı gibi alt kısmın üzerinde yer almaktadır. Bu
düzenlemenin örneğine, Pera Palas’ın birinci, ikinci ve üçüncü katını bir arada bulunduran
balkon nişi düzenlemesinde rastlanır. Birinci ve ikinci kat pilasterlerle balkon nişinin içinde
alt kısma karşılık gelirken bunların üzerinde yer alan üçüncü kat, düzenlemenin üst kısmındaki attikayı oluşturur. Üst kısımda, köşe pilasterleri ve onların yanında yer alan iyon
başlıklı sütunlarla parçalanmıştır. Bu düzenleme üç katta da cephenin dışına taşırılmış ve
bir bütünlük içinde ele alınmıştır.

Resim 10. Pera Palas Giriş Cephesi Orta Kısım ve Aedicula Kısmı (Anıktar, 2012).

Attika katı olan dördüncü kat, balkonlarda kesintiye uğrayarak yapıyı baştan başa dolaşan,
köşelerde taşırılarak belirginleştirilen bir kat kornişi ve meanderli bir bant ile diğer üç kattan
ayrılır. Bu katta giriş cephesinin eksenleri hizasında yine dönüşümlü olarak pencere ve açık
balkon dizisi sıralanır. Kapalı balkonların ekseninde yer alan dördüncü kat balkonlarının parapetleri, orta kısımda pilasterlerle güçlendirilen düşeyliği sonlandırır.
Pencere ve balkon açıklıkları gerek boyutlarıyla gerekse açıklık kenarlarında yer alan pilasterlerle aynı şekilde ele alınmıştır. Pilasterlerin üzerinde kat kornişi ile dişli bir friz yer alır.
Onun üzerinde modilliom bloklarının desteklediği bir saçakla dördüncü kat sonlanır. Bu
saçak sadece yapının doğu ve batı cephelerinde yer alır, cephenin köşesini sararak taş blokların bittiği yere kadar diğer cephelerde devam eder.
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Resim 11. Pera Palas Attika Detayları (Anıktar, 2012)

Bu saçağın üstünde mansart çatısı ve cephenin eksenlerinin hizasında açılmış 11 adet yuvarlak pencereyle beşinci kat yer alır. Pencereler, yarım daire bir kemerle çevrelenir. Altıncı
katta alt kattaki pencerelerin ekseninde yer alan çatı pencereleri ve eğimli bir çatıyla yapı
sonlanır. Yapının kuzey ve güney cephesi sekiz birime ayrılmıştır. Her iki cephede de balkon
ve pencereler simetrik bir şekilde düzenlenmiştir. Giriş cephesindeki yüksek pilasterli balkon ve onun üzerinde yer alan iyon başlıklı sütunlardan oluşan düzenleme, kuzey cephesinin merkezinde yan yana iki birim olarak tekrarlanmıştır.
Haliç’e bakan batı cephesindeki kot farkından dolayı zemin kat iki bodrum katın üzerinde
yükselir. Burada, zemin katta ikili konsollar üzerine oturan bir çıkma ve balkon grupları yer
alır. Üst katlarda balkonlar cephede boydan boya devam etmektedir. Cephe simetrik olmayan bir kurguyla tasarlanmıştır (Kılıç, 2006).

Resim 12. Pera Palas Arka Cephesi (Anıktar, 2012)
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İçerideki ihtişam dışarıdan fazlaca okunmaz, beş basamak ve tipik bir cam sundurma ile belirginleştirilen giriş ile yapıya girilir, geniş bir resepsiyon holünün sol tarafında ana merdivene
ve zamanının en son teknolojisini kullanan, İstanbul’un ilklerinden olan asansöre ulaşılır. Hem
merdiven tırabzanında hem de asansörde karşımıza çıkan art nouveau demir işçiliği dikkat
çekicidir. Yüksek tavanlı balo salonu, Meşrutiyet Caddesi’ne bakan meşhur bar ve bütün batı
cephesini kaplayan yemek salonu giriş kattadır ve özenle en lüks, sedef kakmalı mobilyalarla
tefriş edilmiştir. Özellikle turkuaz camlar ile kaplanmış altı ahşap kubbenin tavanını süslediği
ve görkemli bronz avizeleri, renkli mermerden basık kemerleri ve üst katta galeri havası veren
sivri kemerleri ve kafes pencereleri ile Pera Palas’ın meşhur balo salonu İstanbul’a damgasını vuracak, uzunca bir süre dillerden düşmeyecektir. Oryantalist olarak tanımlanan bir tarzın
hâkim olduğu balo salonu, otelin tam orta aksında yer alarak hem bir iç avlu görüntüsüne
kavuşmuş hem de otelin ana teması hâline gelmiştir. Ortak alanlarda üst üste serilmiş Türk
halıları, kumaş seçimleri, kullanılan çeşitli otantik mobilya ve aksesuarlar oryantalist etkiyi
güçlendiren ve oteli bir Şark sarayı havasına büründüren unsurlardır (Kayaalp, 2008).
Toplam yüz elli yatak kapasiteli otelin ilk üç katında daha büyük konuk odaları mevcuttur
ve balo salonunun etrafını saran bir koridorun etrafında sıralanmışlardır. Dördüncü, beşinci
ve çatı katlarında daha ufak odalar bulunmaktadır ve köşelerde suit daireler yer almaktadır.
Bütün katlarda Fransız usulü denilen putrelli volta döşeme kullanılmış olması ve binanın
elektrikle aydınlatılıp bir jeneratöre sahip olması, otelin yapıldığı tarihe göre son teknolojiyle ve lüks ile donatıldığının bir göstergesidir (Kayaalp, 2008).

Resim 13. Pera Palas Balo Salonu (1)
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19. yüzyıl Osmanlı kentinin yabancı olduğu otel kavramı, Avrupa kapitalizminin ortaya koyduğu “modern” bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Otel odaları, kişileştirilemeyen standartlıkları ve
geçicilikleriyle; resepsiyonlar iç ile dış arasındaki konumlarıyla; otel lobisi birlikteliğin bir anlam
ifade etmediği, kimsenin hiçbir yere ait olmadığı, hiçbir şeyle ilişkilenmediği, yersiz yurtsuz
mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Moderniteye karakterini veren de bu aşkın yersizlik
hâlinden başkası değildir. Bu anlamda Pera Palas Oteli, daha önceleri kendi özel mülklerinde
ve saraylarında balolar düzenleyen, davetler verebilen sınırlı azınlığa karşı; farklı katmanlardan
oluşmuş bir kalabalığın kullanabileceği ortak bir mülk, “Pera’nın sarayı” olarak da düşünülebilir. Yani Pera Palas, hem herkese aittir hem de hiç kimseye ait değildir; hem kamusaldır hem
de özeldir; hem lüks olandır hem de ulaşılabilendir. Kısaca Pera Palas çelişkilerin, karşıtlıkların,
kapitalizmin gösterişin, imajın ortaya çıktığı, yani modernitenin filizlendiği yerdir.

Sonuç
Avrupa toplumlarının bilinçli ve gelişmeye paralel seyreden hareketleri, Osmanlılar tarafından çok karışık ve ihtiyaç duyulmasına rağmen plansız ve altyapısız bir karakterde devam
ettirilmiştir. Bu dağınıklık ve plansızlık mimaride de aynı görüntüye girmiş, mimari biçimlenişler, belirli bir sıradan çok bazen karışık bazen de tekil karakterde sürmüştür. Yine de
1850’lerden sonra mimari biçimlenişlerde, eski Yunanı, gotik mimariyi ve Rönesans mimarisini canlandırma hareketleri, Osmanlılarda da çokça görülmüş; gotik, Yunan ve Rönesans
pencereleri, girişleri, antik kolon düzenleri, kat ayırıcıları olan kornişler ve pilasterler ve çatı
ayrıntıları mimaride yer almıştır.
Osmanlı mimarisinde Batılı canlandırma hareketlerinin etkili olduğu 19. yüzyılda mimari,
tam anlamı ile kimlik değişimine uğramış, toplumun her alanında görülen değişimler mimariye çok kuvvetli etkiler yapmış, sivil mimarinin ve hatta konut mimarisinin planlanmasında dahi Batılı formların uygulamaları, geleneksel Osmanlı mimarisi prensiplerinin kaybolarak yerini canlandırma hareketlerinin ve Batılı formların etkilerine bırakmalarının somut
bir ifadesi olmuştur (Güncan, 1993).
19. yüzyıl Avrupa mimarlık akımlarının özellikle levanten mimarların katkıları ve kültürel etkileşim ile Osmanlı mimarisine yansıdığı görülmektedir. Bu bağlamda Vallaury’nin, Osmanlı
Bankası ve Pera Palas yapılarının incelenmesi sonucunda, yapılarında Avrupa’daki eklektisizmi geleneksel Osmanlı biçimleriyle harmanlayarak Osmanlı eklektisizminin oluşmasına
katkılar sağladığı söylenebilir.
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Giriş
Osmanlı Dünyasında Mesaha/Ölçme Bilimi

M

esaha, m-s-h kökünden türemiş olup sözlükte birçok anlamının yanı sıra “yeri, zirâ
vb. bir birimle ölçmek” manasına gelmektedir. “İlm-i mesaha” ise genel olarak çizgileri, yüzeyleri ve hacimleri ölçme yöntemlerini öğreten bilim dalıdır (Fazlıoğlu,
2004a). Matematik tarihçilerine göre yer ölçümüyle ilgili olan Mısır geometrisi mesahanın
da çıkış noktası olmuştur. Mezopotamya’da gelişerek Yunan matematikçilere aktarılan ölçme bilgisi bu kez geo (yer) metron (ölçme) ismini almıştır. İslam medeniyetinde bağımsız
bir bilim dalı olarak gelişen mesahanın içerik açısından kaynakları Yunan ve Hint olmakla
beraber, Eski Mısır ile Mezopotamya’da yaygın olan pek çok kuralın kullanıldığı görülür. Bu
durum yazılı kaynaklar yanında sözlü kültür ile nesilden nesile aktarılan uygulamaların da
dikkate alındığını göstermektedir. Bunun yanında, yazarlar eserlerinde birçok yeni kural da
geliştirmişler; cebir gibi matematikte ortaya çıkan yeni teknikleri mesaha sahasında kullanmışlardır.
İslam medeniyetinde mesaha sahasında yazılan eserler içerikleri itibarıyla çeşitlilik gösterir.
Bir kısım eserler (özellikle risaleler) belirli bir matematiksel şeklin ölçümünü konu alır, bahse
konu olan şeklin veya cismin mesahasının hem kuralı verilir hem de bir örnekle uygulaması
gösterilir. Ebû’l-Vefa el-Buzcanî ile Giyaseddin Cemşid el-Kâşî’nin eserleri gibi bazı mesaha
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çalışmalarında da mesahanın mühendislik ve mimari sahalarındaki konularla ilgisi dikkate
alınırak farklı geometrik yapıların çizim ve ölçüm yöntemleri üzerinde durulmuştır.
Harezmî, Kitabu’l-cebr ve’l-mukabele ve Ebû Kâmil Şuca b. Eslem (19. yüzyıl) Kitabu’l-misaha
ve’l-hendese adlı eserinde mesaha ve geometriyi ele almış, Ebû Bereze (ö. 910) konu ile ilgili
Kitabu’l-misaha isimli bir eser telif etmiştir. Ebû’l Vefa el-Buzcanî Kitabu’l-menazili’s-seba ve
Kitab fima yehtacu ileyhi’s-sani min a’mali’l-hendese adlı eserleri kaleme almıştır. Kerecî’nin
el-Kafî fî’l-hisâb, Abdülkahir b. Tahir el-Bağdadî’nin Kitabu’l-misaha, El-Eşarî’nin Kitabu’t-tuffaha fi ilmi’l-misaha, İbn Fellus (ö.1240)’un el- Tuffâha fî a`mâli’l-misâha, İbnü’l-Havvâm’ın
el-Fevaidu’l-behaiyye fi’l-kavaidi’l-hisâbiyye, İbnü’l-Bennâ’nın Muhtasar fî’l-eşkali’l-misahiyye
adlı eserleri bilinen diğer önemli kitaplardır.
Cemşid Kâşî’nin incelediğimiz Miftahu’l-hussab fî ilmi’l-hisâb adlı eserinin mesahayı içeren
dördüncü makalesi Osmanlı matematiği açısından önem taşımaktadır. Dördüncü makale
öneminden dolayı 18. yüzyılın başlarında İbrahim Kâmi b. Ali tarafından Türkçeye tercüme
ve şerh edilmiştir. Mühendishane-i Bahri hocası olan İbrahim Kami tercüme esnasında Batı
Avrupa kaynaklı hendese bilgilerinden de istifade ettiğini belirtmektedir (Fazlıoğlu, 2010).
İslam medeniyetinin mesaha alanındaki birikimini sahiplenen Osmanlı matematikçileri bu
mirası geliştirmiş, teorik ve uygulama bilgisine katkıda bulunmuşlardır. 18. yüzyılın başlarından itibaren ise modern mesaha anlayış ve teknikleri Batı Avrupa kaynaklarından aktarılmaya başlanmış; bunun neticesinde klasik İslam ve Osmanlı mesaha anlayış, kavram
ve teknikleri bütünüyle terk edilmiştir. Muhammed Şah el-Fenarî (ö. 1435-1436) hazırladığı
Enmuzecu’l-ulum tıbaken li’l-mefhum adlı bilimlerin sınıflandırılması ile ilgili eserinde Taşköprülüzade, Miftahu’s-saade ve misbahu’s-siyade adlı kitabında misaha hakkında tanım ve
temel kavramlar seviyesinde kısa bilgiler vermektedir. Benzer bilgiler, Muhammed Emin
b. Sadruddin el-Şirvanî’nin, el-Kavaidu’l hakaniyye li-Ahmedi’l-haniyye’sinde de mevcuttur.
Osmanlı Döneminde yapılan çalışmalardan; Ali Kuşçu (ö. 1474) Risale der ilm-i hisâb ve el-Risaleu’l-muhammediyye fi’l-hisâb’ında mesahayı incelemektedir. Sultan Fatih döneminde yazılan ve Sultan’a sunulan yazarı bilinmeyen el-İkna fi ilmi’l-misaha adlı Arapça eser mesaha
sahasında Osmanlılarda yazılan önemli eserlerdendir (Fazlıoğlu, 2004b). Mesaha sahasında
ilk müstakil Türkçe eser Edirneli şair Emrî Çelebi tarafından 1560’da Mecmau’l-garaîb fi’l-misaha adıyla kaleme alınmıştır. Ali Efendi (ö. 1614)’nin Tuhfetu’l-adad lizevi’r-ruşd ve’l-sedad
adlı Türkçe eseri ve Bahaeddin el-Amilî (ö. 1622)’nin Risale-i Bahaiyye olarak tanınan Hulasatu’l-hisâb adlı eseri mesahaya ilişkindir.
19. yüzyılın başında hem ilmî hem de tatbikî ölçümü içeren mesaha sahasında eser veren
en önemli ilim adamı şüphesiz Mühendishane-i Berr-i Hümayun başhocası Hüseyin Rıfkı
Tamanî (ö. 1817)’dir. Tamanî’nin, mesahayı da ilgilendiren İmtihanu’l-muhendisin, Mecmuati’l-muhendisin ve Telhisu’l-eşkal adlı üç Türkçe eseri bulunmaktadır. Bu eserlerinde Tamanî,
hem sistematik olarak modern Batı Avrupa hendese-mesaha bilgilerini aktarmış hem de
yeni yetişen mühendislere el kitabı hazırlamıştır (Schirmer, 2001).
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Osmanlı Mimarlık Eğitiminde Hendese ve Mesaha
Cafer Efendi, Sedefkâr Mehmed Ağa’nın hayatı ve eserleri üzerine 1614 tarihlerinde kaleme
aldığı Risâle-i mimariyye adlı eserde Sedefkâr Mehmed Ağa’nın, vefatına kadar Mimar Sinan
ile bahçe halifesi Üstat Mehmet’ten hendese tahsil ettiğini belirtir. Cafer Efendi hendese
yanında kimya bilmeyi de iyi bir sedefkâr ve mimar olmak için olmaz ise olmaz bir koşul
olarak görmüştür:
“Hakikati ile anı bilmek murad edinen evvela ilm-i hendesede gayet ile mahir ve hazık
(usta) olup andan sonra nice eyyâm u şühûr (günler, aylar) ve nice a’vâm u duhûr
(seneler, devirler) üzerine varıp mütalaa ile düşünüp rüsûm-ı mütenevviası (çeşit çeşit
resmi) ve rükûm-ı mütedalliası (sağlam sayıları) ne eşkâl (şekilde) ve ne gûne (türlü)
ahval (durum) üzere vazolunduğun izan etmek (anlamak) gerektir. Ve dahi bu cami-i
şerifin evsafına (vasıflarına) hakikat ile muttali olmak murad edenler rüsûm-ı musavvere (tasarlanmış resimler) ve rükûm-ı mukadderesi (verilmiş değerler) ile...” (Cafer
Efendi, 2005, s. 69).

Cafer Efendi’nin cümlelerinde dikkati çeken diğer bir önemli nokta, rüsûm-ı mütenevvia,
rüsûm-ı musavvere, rükûm-ı mütedallia, rükûm-ı mukaddere gibi kavramlardır. Cafer Efendi,
eserinin başka bir yerinde, “... Ağa-yı müşârünileyh dahi bu âna gelince selâtîn-i mâziyeden ol
beyt-i şerîfin miyân-ı latîfine [arasına] kemer-i saâdet-eser vaz etmek murâd eden padişâhların
her birinin zamân-ı şerîflerinde bu kemerler husûsı için musavver olan [tasvir edilen] rüsûm [resimler] kendi(n)de mahfüz ve mahtûm [saklı ve mühürlü] bulunup arz ve kadd ve tûlunu [en, boy
ve yüksekliğini] malum edinmek için ancak anlara mürâcaat edip andan sonra masnû olacak
[yapılacak] kemerlerin zihlerini [yaylarını] ve diâmelerini [direklerini] bast edip [açıp/genişletip]
zihler dahi diâmelere câ-be-câ [yer yer] girih [bağlı] olmak üzre eşkâl-i mütenevviasına [çeşitli şekillerle] bir resmi cedid tasvir ve temhîd [hazırladı] kıldı ki mühendishân-ı cihan ve musavvirân-ı
devrân [devrin tasvir edicileri] anın mislini...” diyerek kullandığı kavramları daha açık kılmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla mimari yapılar için çizimler yapılmakta ve muhafaza edilmektedir. Çizimlerin hem geometrik hem de sayısal olduğu anlaşılmaktadır. Cafer Efendi, açıkça
mühendislerin resmeylediğini, mimarların ise vazeylediğini, “Ne hûb [hoş] şeklini resmeylemiş
mühendisler / Ne hoş mahalline vazeylemiş anı mimar” diyerek belirtmektedir. Ayrıca, ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla, söz konusu çizimler ve sayısal hesaplamalar daha sonraki tarihler
için Saray’da saklanmakta ve gerektiğinde kullanılmaktadır (Fazlıoğlu, 2010, s. 35).
Osmanlı Mimarlık Bilgisinin Kaynakları Sorunu
Osmanlı mimarlık dünyasının parçası olduğu mimarlık geleneğinde, nazari ya da uygulama
meslek bilgisinin kaynakları, nerede üretildiği ve nasıl aktarıldığı konusunda bilgimiz kısıtlı
olup özellikle yazılı belge/çizim türünden tarihî malzeme yok denecek kadar azdır. Mimarlık
bilgisinin iktidarın hizmetinde ve korumasında olması ya da belli meslek adamları grubunun tekelinde bulunması gibi sebeplere dayandırılan bu durum konu ile ilgili olabilecek di-
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ğer kaynaklara yönelmemize neden olmaktadır. Bu kaynaklardan diğer eserlerde söz edilen
ancak günümüze dek bir kopyasına ulaşılamamış İbn Heysem (ö. 1040)’in Kitab-al ebniye
vel ukud ve El Kerecî (ö. 1029)’nin Kitab al-ukud vel-ebniye isimli eserleri dışında doğrudan
mimarlık ile ilgili bir eser İslam dünyasında bilinmemektedir (Necipoğlu, 1995, s. 140-141).
Uygulamalı geometri alanında yazılmış birçok eserde elipsler, paraboller, hiperboller ve
koni kesitleri konularının örnek çözümlerinde mekanik ve inşai örneklere yer verilmiştir.
İbn-el Akfanî (ö. 1348), İbn Ebi Usaybia (1203-1270), Sabit bin Kurra (836-901), Ebû Said
el-Siczî (10. yüzyıl), İbrahim b. Sinan (909-946) ve Ebû Sehl el-Kuhî (ö. 995)’nin eserleri bu
türdendir. Örneğin El-Siczî’nin Risale-i fî havas el-kubbe el-zaide vel mukafiye (hiperboloid ve
paraboloid kubbeler üzerine) isimli eserinde kemer, tonoz ve kubbelerin ölçülmesine ilişkin
bilgiler vermiştir (Dold-Samplonius, 2003). Yine Sabit bin Kurra, Fi misahat el-mücessemat
el-mukafiya (Parabollerin Ölçümleri Üzerine) isimli eserinde parabollerin döndürülmesi ile
elde edilen kubbe formlarının alan ve hacimlerinden bahsetmektedir. El-Kuhî ise Fî istihrac
misahat el-mücessem el mukafî (Paraboloidlerin Hacimlerinin Belirlenmesi) isimli eserinde
Sâbit b. Kurra’nın görüşlerini tartışmıştır.
Bu eserler içinde üzerinde durulacak olan Kâşî’nin çalışması, farklı kemer tiplerinin nasıl
oluşturulduğu, ne sıklıkta ve nerede kullanıldığı, açıklıklarının ölçüleri gibi noktalara değinmesi ile öne çıkmaktadır. Ayrıca kubbeleri de detaylı olarak inceleyen yazar hacim ve
yüzeylerinin hesaplanması konusunda kısa bilgiler vermiş, mukarnaslar konusunda ise
kendinden önce ve sonra bilinen eserlerde yer almayan çok detaylı ölçüm yolları göstermiştir.1 Burada Uluğ Bey’in Semerkant’ta başlattığı bilimsel faaliyetler kapsamında Kâşî’nin
de içinde bulunduğu rekabet ortamı, bu medreselerde çok sayıda araştırmacının astronomi
ve matematik konularında görüş alışverişinde bulunması ve dönemin anlayışı içinde dakik
hesaplar yapabilme başarısının ispat ve yöntemden daha öncelikli olduğu da unutulmamalıdır. Kâşî’nin bu dönemde babasına yazdığı mektuplar bugün elimizde olup kendisi ve
bahsedilen çalışma ortamı ile ilgili çok ilginç bilgiler içermektedir (Sayılı, 1991).
El-Kâşî ve Miftâh el-Hisâb Adlı Eseri
Kâşî’nin mühendishane hocaları tarafından yazılan kitaba aktarılan bölümü “Ebniye’ye (binalara) müteallik (ilişkin) mesaha (ölçme bilgisi) beyanındadır.” açıklaması ile başlar. Üç alt bölüm ve bir sonuç kısmından oluşan bölümün ilk faslı tak ve ezec’lerin (kemer ve tonozların)
tarifleri üzerinedir. Yazar kendinden önceki eserlerin mesahanın mimarlığa ilişkin yönünü
yeterince ele almadıklarından şikâyet ederek basite indirgenmiş tanımlamaların gerçeği tam
olarak yansıtmadığını ifade eder. Bu giriş bölümünde kemerlerin bölümlerinden ve bazı kı1

Diğer kaynaklarda konuyu ele alış biçimine örnek olarak Nizâmüddin Nisâbûri’nin Eş Şemsiyye Fi’l-Hisâb adlı
risalesinde kemer ve tonozun yüzey ve hacim hesabı verilebilir. 13-14. yüzyılda yazılmış ve Miftah el-Hisâb gibi
Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş olan eserde örneğin kemerin yüzey alanı için önerilen
yöntem karın ve sırt yaylarının ortalamasını kemer yüksekliği ile çarpılmasıdır bk. Baga, (2007).
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sımlarının isimlendirilmesinden bahsedilir (Örneğin kemer karnı muka’r-ı tak, kemer sırtı muhaddeb-i tak, kemer açıklığı vüsat-i tak ve kemer iç boşluğu mücevvef-ül tak gibi). Yazar tak ve
ezec arasındaki farkı belirtirken açıklık ile derinlik arasındaki ilişkiye göre bir ayrıma giderek
açıklığı derinliğinden büyük olanları tak (kemer), küçük olanları ezec (tonoz) şeklinde tarif
etmektedir. Buradan sonra yazar kendi döneminde yaygın olarak kullanıldığını gözlemlediği kemer tiplerinden en önemli beş tipin tasarlanmasında kullanılan ilkeleri ve sonrasında
tümü için özet hâlinde tablolaştırdığı hesap yöntemlerinin dökümünü vermektedir.

(Resim 1. solda). Miftah el-Hisâb’ın Arapça Asıllarından Örnek Sayfa (Süleymaniye ktp. Mehmed Nuri Efendi
No:154). (Resim 2. sağda). İbrahim Kâmi b. Ali tarafından 1794’te Yazılan Meftûh İsimli Eserde İlgili Bölüm.

Burada en dikkat çekici nokta; 15. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılmış, Osmanlı medreselerinde
ve Enderun’da kullanılan Miftâh el-hisâb adlı eserin mesahayı ihtiva eden dördüncü makalesinde kemer, tonoz, kubbe ve mukarnas gibi mimari elemanların yapımı ya da taşıyıcılığı
gibi yönlerine çok kısa birkaç bilgi dışında değinilmemesi, matematiksel elemanlar olarak
değerlendirilip çizim ve hesaplama yöntemi açısından ölçme bilimine konu edilmiş olmasıdır. Buna karşın yazarın matematikçi kimliği ve eserin diğer birçok konuyu içine alan bütüncül yaklaşımı düşünüldüğünde içeriğin yazarın başta bahsettiği açığı kapatmak üzere
bilinçli olarak verildiği ve özel bir gayret gerektirdiği açıktır. Nitekim bahsedilen bölüm mesaha yönünden mimarlık bilgisi içeren en geniş eser olup yüzyıllar sonra mühendishanede
verilecek dersler için de kaynak olmuştur.
Kemerlerin çizim yöntemleri ve ne tür hesaplamalar yapılabildiği konusunda, kitapta yer
verilen kemerlerin hangi binalarda yer aldığı konusuna geçmeden kısaca türlerini ve hesap
yöntemlerini özetlemek faydalı olacaktır (Kubbeler ve mukarnaslar ile ilgili bölümlere bu
çalışma kapsamında değinilmeyecektir.). Eserde beş başlık altında sırasıyla farklı kemerlerin
çizim yöntemi anlatılmaktadır. Kemerleri tanımlayıcı başlıklar verilmemiş, yalnızca birinci
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tip, ikinci tip (vech-i evvel, vech-i sânî) şeklinde isimlendirilmiştir. İlk iki tipin çiziminde kemerin alt parçaları aynı noktadan (açıklığın merkezinden) 45 ve 60°’lik yaylar çizilerek üst
bölümleri ise farklı iki merkez alınarak oluşturulduğundan bu tiplere “3 merkezli kemerler”
denilebilir. Kendi içlerindeki farklılık üstte yer alan yay parçalarının merkezlerinden kaynaklanmaktadır. Üçüncü tip (vech-i sâlis), ikinci tipin merkezi kaydırılarak oluşturulur. Dördüncü tip (vech-i râbi) kemer açıklığın üçe bölünmesi ile çizilmiş çift merkezli bir kemerdir. Beşinci tip (vech-i hamis) ise bir kenarı kemer açıklığı olan karenin alt kenarları merkez alınarak
çizilmekte, özellikle kapı ve pencere üstlerinde kullanıldıkları belirtilmektedir. İlk dört tipe
ait yüzey alanları, uzunluklar tek bir tablo içinde verilmişken son tip ayrıca ele alınmış ve
hesap yöntemleri bölüm sonunda verilmiştir.

(Resim 3). Miftah el-Hisâb’da Gösterilen Kemer Tipleri ve Çizim Kuralları.
Soldan sağa doğru 5 tip: Vech-i evvel, Vech-i sânî, Vech-i sâlis, Vech-i râbi, Vech-i hâmis.

Kemerlerin çizilmesine, açıklığın merkezinin işaretlenmesi ve daire parçalarının çizilmesi
ile başlanmaktadır. Birinci tipte (vech-i evvel) kemeri oluşturan beş parçadan alttaki ikisi
60°, ikinci ve üçüncü tiplerde 45° olarak çizilmektedir. Yine ilk tipte, üçüncü ve dördüncü
parçalar olarak anlatılan kemerin üst bölümü, merkezden çizilen 60°’lik yayların uzatılarak
daireyi kestikleri noktalar merkez alınarak çizilmekedir. Tüm tiplerde beşinci bölüm kilit taşı
diyebileceğimiz kısımdır. İkinci tipte üst bölümlerin merkezini bulmak için açıklığa oturan
dairenin kirişi mesafesinde merkezden uzaklaşılmaktadır. Üçüncü tipte bahsedilen merkez,
daire yarıçapının 1/8’i kadar uzaklıkta alınmaktadır. Burada açıklığın bölünerek kemerin
oluşturulması yöntemi ile çok merkezli tiplerin bir bileşiminden bahsetmek mümkündür.
Dördüncü tipin daha başka şekillerde (örneğin açıklığın 5, 7 veya 9’a bölünmesi gibi) gösterilmemiş olması ilginçtir. Nitekim ileride değinileceği gibi bu tiplerin de yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Kemerlere ilişkin kullanıldıkları yerler veya ölçüleri konusunda çok az bilgiye rastlanmaktadır. İlk tipe ait açıklığın 5 zirâ olması önerilmiş, ikinci tipin 5, 10 ya da 15 zirâ olmasında
sakınca olmadığı belirtilmiştir (Ayrıca ilk tipin üst bölümlerinin doğrusal çizilebileceği, bu
tür örneklere rastlanıldığı söylenir.). Üçüncü tipin azim ve cesim (büyük ve iri) kemerler için
uygun olduğu ifade edilmektedir. Çizilen kemerlerde açıklığa bağlı olarak kemer kalınlığının ya da derinliğinin seçilmesi konusunda da bir bilgiye rastlanmamıştır. Beş tipin uzun
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ve ayrıntılı anlatımından sonra bunlara ait hesap yöntemleri ve bazı örnek problemlerin
çözümünü içeren ikinci bölüm gelmektedir. Burada bir tablo ile açıklığına bağlı olarak kemer karnı uzunluğunu, kemer yüksekliğini, yüzey alanını, kemer boşluğunun yüksekliğini
veren çarpanlar dört tip için hem 60 tabanlı olarak hem de 10 tabanlı sistemde Arap harfleri
ve rakamları ile verilmiştir (bk. Tablo 1). Örneğin ilk değer açıklık ile çarpıldığında kemerin
altında bulunan karın yayının uzunluğunu vermektedir. Eserin Osmanlıca tercümesinde
tablo açıklamaları çevrilmemiş, Arapça ifadeler bırakılmıştır. Yaptığımız incelemelerde verilen katsayıların çok az hata payı ile doğru oldukları görülmektedir. Devam eden sayfalarda
kemerin kurulduğu duvar üzerinde kalan parçaları ile kemer omuzlarının yüzeylerinin hesaplanması konusu örneklerle açıklanmakta, bu işlemler sırasında karekök alınması veya
trigonometrik değerler (bulunan açının sinüsü) için tablolara bakılması istenmektedir.

|CU| + |UA| = |CA| x D1
S2 = ( ( D2 x |CD| ) + |CU| + |UA| ) x |CA|
|EU| = |CA| x D3
|EV| = ( D4 x |CA| ) + |EU|
S1 = |CA|2 x D5
(Tablo 1). Kemer Tiplerine Ait Yüzey Ölçülerinin Bulunmasında Kullanılacak Katsayılar.
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İslam Dünyasında Uygulanan Kemer Tipleri Üzerine Yapılan Araştırmalar
Matematik tarihi açısından yapılacak daha detaylı incelemelere konuyu havale ederek burada bahsedilen kemerlerin eserin ulaştığı coğrafyalarda ne ölçüde kullanıldığı hakkında
yapılan bazı araştırmalara değinmek gerekirse; öncelikle Timur mimarlığı ve Turan bölgesinde örneklerin bulunduğu ile ilgili bilgilere kaynaklarda rastlamak mümkündür (Golombek, & Wilber, 1988). Kapsamlı çalışmasında Mankovskaya, Timur mimarlığında kullanılan
kemerlerin tiplerini ve kullanıldıkları bölümleri göstermiştir (Mankovskaya, 1980). Shvab
eserinde (1979) Şah-ı Zinde kompleksinde kullanılan kemer tiplerine değinmiş, Bulatow
(1978) bölgede görülen kemer tiplerinin tasarım kurallarını incelemiştir.
Golombek ve Wilber’a göre Kâşî’nin ilk tipi gerçekten de eserde bahsedildiği gibi çoğunlukla 1.86-3.30 m açıklıklı küçük kemerlerde kullanılmış, bazı örneklerde ise üst bölümleri ikinci
tip gibi çizilmiştir. Mankovskaya’ya göre Kâşî’nin ikinci tip olarak gösterdiği kemerlerin Türkistan’da yaygın olarak kullanılmış olup 20.4 m açıklığa sahip bir kubbede de uygulandığı
tespit edilmiştir. Üçüncü tipin merkez noktasının, açıklığın 1/8, 1/12, 1/16 gibi değerlerde
kaymış olduğu birçok örnek bulunmaktadır. Mankovskaya Gazur Gâh’da duvar nişlerinde,
İsfahan Mescid-i Cuma’sında, Darb-ı İmam kapısında ve Herat Medresesi Türbesi’nde bu
türün örneklerinin bulunduğunu belirtmektedir (bk. Resim 4). Dördüncü tip kemerlerin
genellikle uzun koridorları örtmek için kullanıldığı, beşinci tipe ise belirtildiği gibi pencere üstlerinde sıkça rastlandığı söylenmektedir. Benzer çalışmalar Kâşî’nin eserinde bulunan
kubbe tipleri için de yapılmış, hangi yapılarda ve ne ölçülerde inşa edildikleri incelenmiştir.
Yapılan çalışmalarda yapılan benzer yorumlar, Kâşî’nin özetlediği başlıkların küçük farklılıklar taşıyan birçok varyantının mevcut olduğu yönündedir.

(Resim 4). Solda Mescid-i Cuma, İsfahan; sağda Darb-ı İmam Kapısı, İsfahan (Aga Khan Visual Archive, 1992)

Çalışmamızda başlıkta belirtilen dönemde Osmanlı mimarlık ürünlerinde kullanılan kemerlerin biçimlenişleri konusunda bir grup yapı incelenirken özellikle sivri kemer örneğinin
tüm yapılarda benzer düzenleme ilkeleri çerçevesinde uygulandığı görülmüştür. Aşağıda
tek yapı özelinde ayrıntılı olarak incelenecek bu tipin gelişimi konusunda Creswell’in bir çalışmasından elde edilen veriler, Kâşî’nin eseri ile birlikte Osmanlı mimarlık kültürüne zemin
oluşturan diğer gelenekleri de çalışmamıza dâhil etmemize imkân vermektedir. Creswell
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sivri kemer örneklerini mimarlık tarihinde kronolojik saptama yapmayı sağlayan birer tarihî
öge olarak kullanmayı öneren teoriyi erken İslam Dönemine uygulamış, Emevî Dönemi Suriyesi’nde inşa edilen yapılarda kullanılan tiplerin dökümünü yapmıştır. Bu çalışmadan öğrendiğimize göre açıklığı bölerek bindirmeli çizilen iki yayın birleşiminden oluşan bu tipin
1/3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 olarak uygulandığı örnekler 6.-9. yüzyıllarda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Şam Emeviye Camisi’nde (bk. Resim 7), Kuseyr Amra Sarayı’nın toplantı salonlarında
ve Bosra’da Ömer Camisi’nde 1/10, Hama yakınlarında 6. yüzyılda Romalılar tarafından inşa
edilen Kasr ibn Vardan (bk. Resim 6) yapı grubunda 1/11 ölçüsünde iki merkezli kemerlere
rastlandığı belirtilmektedir.

(Resim 5). Solda Mankovskaya’nın Çalışmasında Türkistan’da Uygulanan Kemer Tipleri Tablosu. Sağda (Resim
6). Kasr ibn Vardan, 6. Yüzyıl (Warren, 1991)

Warren bu çalışmayı kritik eden makalesinde (1991) Creswell’in sivri kemerlerin Suriye’de
ortaya çıkmış olduğu iddiasına karşı bir dizi yapıyı işaret etmiş, İslam öncesi İran ve Roma
topraklarında bu tip kemerlerin kullanıldığını göstermiştir. Örneğin Elazığ’da Roma döneminden kalma Karamağara Köprüsü (5-6. yüzyıl), İtalya Ravenna’da St. Apollinare Kilisesi (6.
yüzyıl), İstanbul Aya İrini Kilisesi (6. yüzyıl), Kerkük’te Mar Tamazgerd Anıt Mezarı (6. yüzyıl) ve Meryem Ana Kilisesi, İran Damghan’da Tarık Hana Mescidi ve Kudüs’te Mescid-i Aksa
Camisi gibi yapılarda sivri kemere rastlandığından ve bu tipin daha geniş bir coğrafyada
ortaya çıktığını savunmuştur.
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(Resim 7). Şam Emeviye Cami Kesit ve Görünüşü (Fonds Hennebique Arşivi, 1893)

Osmanlı Mimarlığında Uygulanan Kemer Örnekleri
Osmanlı mimarlığında 16. yüzyılda inşa edilen (erken ve klasik dönem) yapılarda hangi tiplerin kullanıldığı konusunda Edirne Üç Şerefeli Cami, İstanbul Bayezid Camisi, Kılıç Ali Paşa
Camisi, Haseki Külliyesi Camisi, Piyale Paşa Camisi, Süleymaniye Camisi ve Azapkapı Sokullu
Camisi’nin sayısal rölöveler üzerinden kemer tipleri incelenmiştir. Yapılan araştırmada öncelikle Kâşî’nin eseri Miftah’ta bahsi geçen ilk iki tipin, alt bölümleri dairesel olan sivri kemerlerin varlığı aranmıştır. Dördüncü tipin farklı versiyonlarının yaygın kullanılmış olduğu
görüldüğünden, bu tipin varyantlarının hangi yapı bölümlerinde tercih edildiği ve hangi
açıklıklarda uygulandığı sorusu üzerinde durulmuştur.
İlk iki tip hatırlanacağı gibi alt bölümleri merkezden 45 veya 60°’lik yaylar ile üzerlerine inşa
edilecek bölümler ise kemeri yükseltmek adına daha büyük yarıçaplar seçilerek çizilmektedir (bk. Resim 1). Seçtiğimiz yapılar içinde bu tipin uygulandığı en belirgin örnek Haseki
Sultan Külliyesi Camisi (1538-51) dış revak kemerleridir (bk. Resim 8). Alt bölümler 60° ile
çizilmiş üst bölümler ise Kâşî’nin bazı yapılarda gördüğünü belirttiği gibi alttaki yayların
uzatılması ise oluşturulmuştur. Kemerler tuğladan yapılmış olup açıklığı 3.0 m (4 zirâ), kalınlığı ve derinliği yaklaşık 0.50 m (2/3 zirâ ya da 16 parmak), yüksekliği 2.20 m (3 zirâ)’dir. Bu
örneğin Azapkapı Sokullu Külliyesi orta avlusunda kullanıldığı da görülmektedir.

(Resim 8). Haseki Hürrem Sultan Camisi Son Cemaat Revakları.
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Üç merkezli bu tipin en önemli örneği ise Süleymaniye Camisi askı kemerleridir (bk. Resim
9). Burada 45° yayların üzerindeki bölümler sivri kemerlerde olduğu gibi açıklığın 1/13’ü
oranında merkezden uzaklaşılarak çizilmiştir. Kemer açıklığı yaklaşık 21.9 m (29 zirâ), kalınlığı ise 1.89 m (2.5 zirâ)’dır. Bu kemerin altında yer alan kemerler ise 1/10 ve 1/11 nisbetinde
çift merkezli sivri kemerlerdir. Zemin kotunda yine aynı tipte kemerler kullanılırken kilit taşlarının aynı seviyede olmasını sağlamak üzere yastık taşları ile üzengi seviyelerinin yükseltildiği görülmektedir. Süleymaniye Camisi cephelerinde aynı tip sivri kemerlerin kullanıldığı
görülmektedir (bk. Resim 10). Üst sıradaki kemerlerin 1/11, alt sıradakilerin ise 1/7, 1/11 ve
1/13 oranlarında oldukları görülür. Giriş cephesinde ise (bk. Resim 10) son cemaat revaklarının kemerleri giriş üstünde 1/11 (açıklığı 6.20 m / 8 ¼ zirâ), yanlarda 1/9 (açıklığı 5.30 m
/ 7 zirâ) oranında çift merkezlidir. Tümünde kilit taşları aynı
seviyede olup kanatlardakiler
yastık taşı ile yükseltilmiştir.
Piyale Paşa Camisinin kubbelerini

taşıyan

kemerlerin

de (bk. Resim 11) Süleymaniye’dekilere benzer şekilde 45°
yaylar üzerine açıklığın 1/11’i
oranında merkezden uzaklaşılarak oluşturulduğu görülür.
Bu kemerlerin açıklığı yaklaşık
9.1 m yani 12 zirâdır. Birçok boyutun, dönemin mimari ölçü
birimi olan zirânın tam katları
şeklinde düzenlendiği özellikle
dikkat çekmektedir. Kuzeybatı
cephesinde revak kemerlerinde aynı (1/11) oranın devam
ettirildiği görülmektedir. Büyük olanların açıklıkları 2.54 m
(2 ¾ zirâ), küçüklerinki ise 2.10
m (3 1/3 zirâ)’dir. Modül olarak
6a + 3b + a + 3b + 6a şeklinde
dizilmişlerdir.
(Resim 9).
Süleymaniye Camisi Kesit Görünüş.
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(Resim 10). Süleymaniye Camisi Kuzeydoğu Cephesi ve Son Cemaat Yeri Revakları.

(Resim 11). Piyale Paşa Camisi Kesit Görünüş ve Kuzeybatı Cephesi Revakları.

Kılıç Ali Paşa Camisi kuzeydoğu cephesinde yaptığımız inceleme sonucunda kullanılan kemer tiplerine ait bir dizi ölçülendirme ilkesine rastlanmıştır (bk. Resim 12). Dört kat hâlinde
yukarıdan aşağıya doğru; kubbeyi taşıyan büyük kemerler, üst mahfil cephesindeki kemerler, zemin kotundaki büyük kemerler ve pencere üstlerindeki kemerler sırasıyla A/30, A/22,
A/11 ve A/7 oranında merkezden sapmalı sivri kemerlerdir. Diğer birçok yapının kemerlerinde gördüğümüz bir durum burada da mevcut olup kemerlerdeki taş sayısı ile merkezlerin açıklık aksından sapma oranı arasında bir ilişki vardır. Örneğin ikinci ve üçüncü kat
kemerlerdeki taş sayısı 2n+1 kuralına göre buradaki sapmanın açıklığın 11’e bölünmesi ile
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elde edildiğine işaret etmektedir. Ancak alttaki kemerde merkezden A/11 uzaklaşılmış, üsttekinde ise açıklığı 11’e bölünce oluşan noktalar kullanılmış yani merkezden A/22 uzaklaşılmıştır. Aynı şekilde en büyük kemer de taş sayısına göre A/15 kuralını sağlamaktadır. Burada taş sayısı ile kemeri inşa eden ustalara kolaylık sağlayacak ve kemeri oluşturan taşların
yontulacak iki yan kenarının açı ve uzunluk bilgisi arasında bir bağıntı olup olmadığı sorusu
akla gelmektedir. Bahsedilen kemerlerin açıklık, yükseklik ve diğer ölçülerinin kendi içlerindeki oranları incelendiğinde tercih edilen tiplerin basit oranlara sahip olduğu da görülmüştür. Örneğin; açıklıklar sırasıyla 15, 4½, 3 ve 2 zirâdır. Açıklığı 15 zirâ olan en büyük kemerin
A/15 olan sapma mesafesi 1 zirâ (a), iç yüksekliği 8 zirâ (8a), en üstten yüksekliği 9 zirâ (9a)
kalınlığı ise 1 zirâ (a) bulunmuştur. Bu dört tipin ve yapının son cemaat revak kemerlerinin
(A/9 oranında) kendi boyutları arasındaki ilişki şekilde gösterilmiştir (bk. Resim 13).

(Resim 12). Kılıç Ali Paşa Camisi Kuzeydoğu Cephesi Görünüş.
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(Resim 13). Kılıç Ali Paşa Camisi’nde Kullanılan Kemer Tipleri ve Boyutları Arasındaki İlişkiler.

Tarihsel olarak Osmanlı mimari sanatı için ne zamandan itibaren bu kurallı tiplerin kullanılmış olduğu sorusu doğrultusunda, 16. yüzyıl başlarında inşa edilmiş Bayezid Camisi’nde
bulunan kemer tipleri incelenmiştir. Daha da öncesinde, örneğin Edirne Üç Şerefeli Cami
avlu revaklarını oluşturan kemerlerde burada bahsedilen kuralların uygulanmış olduğu
anlaşılsa da, sağlıklı bir rölöve bulunamadığından burada detaylı incelemesine yer verilmemiştir. Ancak gerekli ölçümler yapıldığında, avluyu oluşturan farklı açıklığa sahip kemerlerin kuruluş ilkelerinin benzer şekilde olduğu görülebilecektir.
Bayezid Camisi’nde dış cemaat revaklarında ve avlu kemerlerinde 1/7, 1/9 ve 1/11 oranında
merkezden sapma ile oluşturulmuş çift merkezli sivri kemerlerin kullanıldığı görülmektedir
(bk. Resim 14). Kapı önlerinde nisbeten daha büyük olan açıklıklarda 1/11 ve 1/9, diğerlerinde 1/7 oranı ile kurulan kemerlerde kilit seviyelerini hizalamak için herhangi bir yükseltmeye gidilmemiştir. İç mekânda ise kubbeyi taşıyan kemerler büyük ölçüde dairesel, onların
altında yer alanlar ise basık sivri kemerlerdir. Süleymaniye Camisi’nde gördüğümüz üç merkezli kemerlere bu yapıda rastlanmamaktadır. Pencere üstlerinde 1/7 oranında kemerlerin
kullanılması birçok yapıda olduğu gibi burada da uygulanmıştır.

(Resim 14). Bayezid Camisi Avlusu Kuzeybatı Cephesi.
1234
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Sonuç
Sarayda ve medreselerde ders kitabı olarak kullanıldığını bildiğimiz Miftâh el-Hisâb adlı
eserin mimarlık ve inşa konularında Osmanlı mimarlığına etkilerini araştırdığımız bu çalışma neticesinde, bir dizi yapıda ortak olduğunu gördüğümüz biçimleniş ilkeleri ve tutum benzerliklerinden bahsetmek mümkün olmaktadır. Aslen matematikçi ve astronom
olan yazarın 15. yüzyılda Semerkant’ta yazdığı ve hitap ettiği kitle açısından kapsayıcı
olan matematik kitabı içerisinde, döneminde yaygın kullanımda olan inşa tekniklerinden
seçerek kaydettiği yukarıdaki bilgiler, elbette Osmanlı mimarlık teşkilatının bu konudaki tüm mesleki bilgisini göstermekten uzaktır. Ancak buradan başlayarak yaptığımız incelemeler, daha önce varlığı ortaya konmamış bir dizi verinin yorumlanmasına olanak
vermiştir. İstanbul’a gelen bilim adamları yoluyla Osmanlı bilim hayatına bağlanan bir
gelenek olması bakımından düşünüldüğünde, eserin Osmanlı bilim tarihi açısından da
önemli olduğu açıktır.
Eserde yer alan kemerleri; açıklığın bölünmesi ile oluşanlar / 2 merkezliler ve alt bölümleri
dairesel olanlar / 3 ve 4 merkezliler şeklinde kabaca iki kategoriye ayırdığımızda her ikisinin
de çok çeşitli türlerinin uygulandığı görülmektedir. 3 ve 4 merkezli tiplere Süleymaniye ve
Piyale Paşa Camileri askı kemerlerinde, Haseki ve Azapkapı Sokullu Camileri revaklarında
rastlanmıştır. Süleymaniye’de 45° yayları üzerine açıklığın 1/13 oranında merkezden sapma ile, Piyale Paşa’da ise 1/11 merkezden sapma ile oluşturulmuştur. Açıklığın bölünmesi
ile oluşturulan kemerler hemen tüm yapılarda sıkça karşımıza çıktığından, kullanım yeri ile
seçilen tipler arasında karşılaştırma yapacak olursak; pencere üstlerinde 1/7 oranı sıkça kullanılmış, revaklarda 1/9, 1/11 oranları tercih edilmiştir. Bu tiplerin seçilmesinde Kılıç Ali Paşa
Camisi’nde gösterildiği gibi boyutları arasında tam sayı cinsinden oran bulunanların tercih
edilmiş olması düşünülebilir. Yapının üst bölümlerinde kurulan ve açıklığı daha büyük kemerlerde bu oran küçülmüş (1/13, 1/15), nisbeten dairesel formlar kullanılmıştır. Bu tipin
yaygın kullanımında etkili olan sebepler ve üslup kaygıları gibi yorumlar için konuyu daha
geniş şekilde ele alacak çalışmalar gerektirmektedir.
İncelenen yapılar göz önüne alındığında, kemerlerin açıklığı küçüldükçe merkezden sapma
oranlarının büyüdüğü (1/7 gibi) ve kemerlerin yükseldiği, kubbeyi taşıyan büyük kemerlerde üç merkezli tipin, cepheler ve avlu revaklarında iki merkezli tiplerin kullanıldığı görülmektedir. Aynı şekilde kemer açıklığı büyüdükçe kemer kesitinin de nisbeten küçüldüğü
görülmektedir. İlginç bir diğer nokta ise kemeri oluşturan taş sayısı ile bu oranlar arasında
bir örtüşme olduğu şeklindedir. Örneğin 1/7 oranında kurulan sivri kemerdeki taş sayısı
2n+1 yani 13, renkli taş sayısı ise 7’dir. Aynı formülün hemen hemen tüm yapılarda sağlandığı görülmektedir. Buradan hareketle, yeni karşılaşılan bir kemerin de hangi oranlar ile
kurulduğu anlaşılabilmektedir.

1235

II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı V

Kılıç Ali Paşa Camisi örneğinde görüldüğü gibi kemerlerde açıklık, kalınlık, yükseklik, kemeri
oluşturan eğri merkezlerinin yerleri ve kemeri oluşturan taş sayısı gibi verileri incelediğimizde, düzenleme ilkeleri denebilecek bir dizi kuraldan bahsetmek mümkün olmaktadır.
Açıklığın bölümü sonucu ulaşılan ölçü (a) birim kabul edildiğinde kemerin yüksekliği, kalınlığı gibi ölçülerin de bu birim cinsinden ifade edilebildiği görülmüştür. Seçilen kemer
tipleri, tasarım ve inşa sürecinde kolaylık sağlayacak, ayrıca üretimde standart oluşturarak
zaman ve işçilik gibi maliyetlerde avantaj oluşturacak şekilde bilinçli bir iradenin varlığını
akla getirmektedir.
Yapılacak daha kapsamlı araştırmalar ile dönemin mimarlık teşkilatının kullandığı bu tip
kural dizgelerinin ve tercihlerin varlığı daha açık biçimde ortaya konulabilecektir. Özellikle
Üç Şerefeli örneğinde avluyu oluşturan farklı sütun aralıklarının üstlerine kurulan kemerler
incelendiğinde, açıklık ile kemer dizgesi arasında da bir ilişki bulunduğu, diğer bir deyişle,
bu yapıda olduğu gibi yan yana birden farklı açıklığa sahip kemerlerde, açıklık/merkezden
sapma oranları aynı olan kemerlerin benzer taşlar kullanılarak yapılabileceği fikri ortaya
çıkmaktadır (bk. Resim 15). Kemerin çift merkezli olması ile türdeş malzeme kullanımı sağlanırken seçilen merkezlerin yeri ile yapıda yer alan diğer kemerlerin de benzer ölçülerde
taşlarla yapılabilmesi amaçlanmış olmalıdır.

(Resim 15). Farklı Açıklığa Sahip Kemerlerin Oluşturulmasında Benzer Taşların Kullanımı.

Kemerlerin açıklık/merkezden sapma oranları eşit iken gösterilen taşların kısa kenarları aynı
ölçüdedir.
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Giriş

A

merikalı misyonerlerin Bursa şehrinin sosyal, psikolojik, politik ve ekonomik hayatında oynadıkları rol ve bıraktıkları izlerin araştırıldığı bu çalışmada ağırlıklı olarak
birincil kaynaklara yer verilmiştir. Bu çalışma Amerika’nın misyonerlik alanında ade-

ta can damarını teşkil eden Amerikan Board teşkilatının, kendi kayıtlarına dayalı olarak hazırlanmış ve okuyucuya sunulmuştur. Çalışma süresince misyonerlerin Boston’daki merkez

teşkilat ile yazışmaları, tuttukları günlükler ve her türden evrak araştırılarak bu belgelere
dayalı bir çalışma oluşturulması hedeflenmiştir. Bununla birlikte konunun gerektirdiği durumlarda yerli yahut yabancı araştırmacılara ait ikincil kaynaklardan da faydalanılmıştır.
Misyonerlik faaliyetleri Osmanlı Devleti’nin kanayan yarasıdır ve titizlikle ele alınmalıdır.
Özellikle İmparatorluğun son yüzyılında ülkede yabancı okulların açılmasında, devletin varlığını tehdit edecek boyutta faaliyetler yürütülmesinde, mensubu oldukları dini yayarak tabiiyetinde bulundukları devletlerin çıkarlarını güden misyonerlerin önemli rolleri olmuştur.
Müslümanları Hristiyanlaştırma girişiminde bulunan misyonerler, amaçlarına ulaşamayınca, gayrimüslim Osmanlı tebaası üzerinde de faaliyette bulunmuşlardır. Onlar, Rum, Bulgar,
Ermeni vb. Hristiyan toplulukların bulunduğu bölgeleri tek tek tespit etmişler, misyonlarını
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yerine getirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada Amerikan Board teşkilatına mensup Protestan misyonerlerin mikro düzeyde Bursa istasyon sınırları dâhilinde gerçekleştirdikleri faaliyetlere yer verilmiş ve bugünün Türkiyesi’ne ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Amerikan Board Teşkilatı
Hristiyanlık inancı içerisinde çeşitli mezheplerden misyonerler, hem Müslüman ülkelere
hem de Osmanlı topraklarına gelmişlerdir. Hristiyan misyonerler için kendilerince kutsal
olarak niteledikleri Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kalan yerler, ilk etapta yayılma alanı
olarak belirlenmiştir. Amerika’da 1810 yılında kurulan ve kısa adı ABCFM (American Board of
Commissioners for Foreign Missions) olan Amerikan Board teşkilatı da aynı şekilde Osmanlı
topraklarının neredeyse tamamında faaliyet göstermiş olan bir misyonerlik örgütüdür (Öztürk, 2007). Misyonerliği sadece dinî propagandaya hapsetmeyen Amerikan Board teşkilatı
amaca ulaşabilmek için her yolu denemiştir. Bu teşkilatı Türkiye coğrafyası ve bilhassa da
Ermeniler üzerinde bu derece etkili ve başarılı kılan unsurlar Samuel C. Bartlett tarafından
kaleme alınan şu satırlarda gizlidir:
“Misyonerlik açısından Türkiye, Asya’nın anahtarıdır. Başka hiçbir yerde Tanrı’nın inayet ve rahmetini bu derece hissedemezsiniz. İlahî irade adeta Türkiye’deki Ermeni cemaatini zihinsel manada Hristiyanlığa hazır hâle getirmiş, dikkatleri bu yöne kanalize
etmiş, misyonerleri büyük bir hikmet örneği göstererek mübarek kılmış, çeşitli müdahalelerle misyonerlik davasını koruma altına almış ve davayı yürütenlerin başarılı
olabilmesi için engin ve geniş imkânlar sunmuştur. Bu aynı zamanda İmparatorluğun
kaderini sessizce tayin etmek demektir.” (Bartlett, 1972).

Amerikalı Misyonerler Bursa’da
Amerikalı Misyonerlerin Bursa’ya Ulaşma Serüvenleri
Amerikan Board’un Türkiye kısmındaki misyonerlik faaliyetleri 1831 senesinde William Goodell’in İstanbul’a ulaşması ile başlamıştır. Bir önceki yıl Bay ve Bayan Eli Smith ile H.G.O.
Dwight, gözlemlerde bulunmak ve araştırmalar yapmak üzere Anadolu, Ermenistan ve Pers
bölgesini kapsayan uzun ve yorucu bir seyahat tertip etmişlerdir. Dönüşte, İstanbul’a ulaşmaları, Bay Goodell’in bu kente gelişinin hemen ardından olmuştur (Bartlett, 1972).
Öte yandan Bursa çok erken tarihlerde misyonerlerin dikkatini çekmiş ve önemli bir çalışma
sahası olarak kabul görmüştür. Her ne kadar kent, 1834 yılında istasyona dönüştürülmüşse de bu tarihten önce Bursa’yı görme fırsatını yakalayan misyonerler olmuştur. Şehri ilk
ziyaret eden misyoner William Goodell’dir. Goodell 1832 senesinde Bursa’yı ziyaret etmiş
ve kente hayran kalmıştır. Misyoner, şehrin doğal güzellikleri karşısında hayranlığını gizleyememiş ve konuyla ilgili Board merkezine yolladığı mektupta şu satırları kaleme almıştır:
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“İstanbul’u bir tarafta tutarsak Bursa kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu sınırları dâhilindeki en güzel şehirlerden biri. Eksik olan tek şey Tanrı’nın ve Mesih İsa’nın öğretisi.”
(Goodell, 1833a).

Board merkez heyeti bu sözleri ciddiye almış olacak ki 8 Aralık 1833 tarihine denk gelen
Pazar gecesi, Andover Ruhban Okulu’nun ibadethanesinde Peder Thomas Pinchnet Johnston ve Peder Benjamin Schneider, Asya kıtasındaki Bursa’ya misyoner olarak atandıklarına
dair tayin bildirgesini almışlardır [American Board of Commissioners for Foreign Missions
(ABCFM), 1834].
İki misyoner, eşlerini de yanlarına alarak 12 Aralık 1833 tarihinde Boston’dan yola çıkmış
ve 1834 Şubatı’nda İstanbul’a ulaşmışlardır (Good, t.y.). Schneider buradan Bursa’ya geçecektir. Ne var ki Johnston için rota farklıdır. Zira sonradan yapılan bir değişiklikle Bursa’ya
onun yerine Philander O. Powers atanmıştır (ABCFM, 1868). Bay ve Bayan Powers, altmış üç
günlük zorlu bir yolculuğun ardından 12 Ocak 1835 tarihinde İzmir’e ulaşmışlardır. Buradan
İstanbul’a geçmiş ve nihayet 13 Şubat’ta Bursa’ya varmışlardır (ABCFM, 1835, 1836). Bay
Schneider’ın ailesiyle birlikte kente ulaştığı tarih ise 15 Temmuz 1834’tür (ABCFM, 1836).

Bursa’da Misyonerlik Faaliyetlerinin Gelişimi
Başlangıç Evresi
Bursa’da misyonerlerin karşılaştıkları en önemli güçlüklerden birisi iletişim problemidir.
Halkla diyalog kurabilmek için dil sorununun bir an önce halledilmesi gerekmektedir. Bu
konudaki yetersizliklerinin farkına varan misyonerler derhal işe koyulmuşlardır. Schneider
5 Ağustos 1837 tarihinde kaleme aldığı mektubunda düzenli bir biçimde Rumca çalışmaya
başladığından söz etmektedir. Bunu Türkçeye harcadığı emekten çok daha azını sarf ederek başarabileceği kanaatindedir. Kendisi Türkçeyi gerek Latin alfabesiyle gerekse de Ermenice karakterlerle öğrenme çabasındadır (Schneider, 1837). Benzer şekilde Powers’ta dil
öğrenme konusunda uğraş vermektedir. Misyoner her ne kadar Rumca yahut Ermeniceye
çalışmak gibi bir niyeti olmasa da yaşadığı sıkıntıların kendisini buna ittiğini söylemektedir
(Powers, 1840a). Misyonerler dil öğrenme konusunda öylesine gayretli ve heveslidirler ki
kısa bir süre içerisinde pazar ayinlerinde düzenli bir biçimde Türkçe ve Rumca vaaz verebilecek seviyeye gelmişlerdir (Powers, 1844). Fakat dil öğrenme sürecinde telkin faaliyetleri ve
Kitabı Mukaddes dağıtımı kesinlikle ihmal edilmemiştir (Good, t.y.).
Misyonerler yalnızca Bursa’da konuşulan dilleri öğrenmekle kalmamış aynı zamanda fırsat
buldukça kendi lisanlarını da halka öğretmeye çalışmışlardır. 1838 tarihli Missionary Herald
(M. H.) dergisinde, Bursa’da kendilerine ait okulda görev yapan iki genç Ermeni öğretmenin
Bay Powers’la birlikte İngilizce çalıştıklarından bahsedilmektedir. Powers’ın ifadesiyle her
ikisi de geleceği parlak, bilginin peşinde ve ilme aç kimselerdir. Aynı zamanda okulda öğre-
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nim gören 200 kadar öğrenci ile Ermeni halkı da bu durumdan nasiplerini alacaktır. Misyoner, İngilizce öğretme bahanesiyle Ermenilere daha rahat sokulabileceğini düşünmektedir
(Powers, 1838). Bir başka misyonerlik belgesinde ise 1843 yılı itibarıyla Bursa’da altı öğrencinin İngilizce çalıştıklarından bahsedilmektedir (ABCFM, 1843).

Misyonerlerin Gözüyle Bursa’daki Etnik Unsurlar
Misyonerler Bursa’ya ulaşır ulaşmaz bölgede yaşayan etnik unsurlarla alakalı gözlem ve
izlenimlerde bulunmuş ve kanaatlerini teşkilat merkezine iletmişlerdir. Bayan Schneider,
Bursa’ya vardıklarında kalabalık bir halkla karşılaştıklarını ancak doğru yolda yürüyen yahut
Tanrı’nın yanında yer alan tek bir kişiye bile rastlayamadıklarını söylemektedir. Her yerde
ahlaki bir çöküş vardır (E.C.A. Schneider, 1846). Dolayısıyla misyonerlerin gözüyle Bursa Protestanlığa hazır olma konusunda sınıfta kalmıştır. Ne var ki onları kentte kalmaya ikna eden
unsur da aynıdır. Schneider sözlerine şu şekilde devam etmiştir: “Gözlemlerimiz neticesinde
pek çok kişinin şayet Tanrı’nın teveccühünü kalplerinde hissetseler ne kadar iyi Hristiyanlar
olabileceğini gördük.” (E.C.A. Schneider, 1846). Bursa’da görev yapan misyonerler başlangıç itibarıyla herhangi bir din yahut mezhep ayrımı yapmaksızın kentte yaşayan tüm etnik
unsurlara “hakikatin ışığı”nı götürmüşler ama neticeyi daha çok Ermeniler üzerinden almışlardır. Burada misyonerlerin gözüyle kentte yaşayan tüm unsurlara değinilecektir. Ancak
öncelik, onların yüreklerinde birinciliği almış Ermenilerindir.
Ermeniler
Misyonerler Bursa’da yaşayan Ermenilerle ilgili her türlü bilgiye bir an önce ulaşmak istemişler ve öğrendikleri doğrultusunda bir hareket planı çizme uğraşısına girmişlerdir. Faaliyet
gösterdikleri kentteki Ermeni nüfusun nitelikleri ve sayısı onları en çok ilgilendiren meselelerin başında yer almaktadır. Bayan Schneider Bursa kent merkezinde on bin Ermeni’nin
yaşadığını söylemektedir. Ne var ki bu nüfus için sadece bir kilise bulunmaktadır. Kilisede
piskoposun yanı sıra iki vaiz ve on altı papaz görev yapmaktadır (E.C.A. Schneider, 1846).
Goodell ise herhangi bir rakam belirtmeksizin Ermenilerin sayısının Rumlarınkiyle aynı olduğunu söylemektedir (Goodell, 1833b).
Misyoner kayıtlarında Ermenilerin nüfusuyla alakalı başka bilgiler de mevcuttur. 1836 tarihli
M. H. dergisinde bu rakamın en az on bin olduğundan söz edilmektedir (Powers, 1836a).
1863 tarihli bir diğer belgede ise çalışma sahasındaki 30 şehir ve kasabada otuz bin Ermeni’nin yaşadığına değinilmiştir (ABCFM, 1863). Ne var ki misyonerlerin bu konuda mutabık
kaldıklarını söylemek güçtür. Zira 1864 yılına ait istasyon raporuna göre Bursa’da Ermeni
nüfusu altmış altı bindir. Bunların 11.000’i Katolik ve yalnızca 287’si Protestandır (ABCFM,
1863-64). 1865 tarihli raporda ise yalnızca kentin kuzeydoğusundaki sekiz kasabada toplam 14.000 Ermeni’nin yaşadığına değinilmiştir (ABCFM, 1864-65). Bu konuda farklı verilerin
bulunması misyonerlerin kulaktan dolma bilgilerle hareket ettikleri ihtimalini kuvvetlendir-
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mektedir. Bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünmek de mümkündür. Misyonerler yıldan
yıla abartılı rakamlar vererek Bursa’nın bir Müslüman kenti olduğu kadar Ermenilere de ait
olduğunu vurgulamak istemiş olabilirler.
Ermenileri Protestanlığa kazandırmak için bölgede bulunan misyonerlerin dikkatini çeken
en önemli husus Müslümanların Ermenilere olan ilgisidir. Müslüman nüfus özellikle genç
Ermenileri din değiştirme konusunda ikna etmeye başlamıştır. Powers izlenimlerini bir örnekle destekleyerek şunları söylemektedir:
“Kısa bir süre önce bir Ermeni oğlan babasının şiddetine maruz kaldığından evi terk
etmeye karar vermişti. O, çareyi bir Müslüman aileye sığınmakta bulmuştu. Müslüman aile çocuğa çok nazik davranıyordu. Çocuk böylesine bir muamele karşısında
Müslüman olmaya karar vermişti. Ermeniler bu olayı duymuş ve güç bela çocuğu
Müslümanların elinden kurtarmışlardı. Bu nadir görülen bir durum değildi. Hatta aileler Müslüman olmasınlar diye çocukları cezalandırmaktan korkuyorlardı.” (Powers,
1836b).

Misyonerlerin Ermenilere yaklaşım konusunda belki de önlerine çıkan en önemli engel
dil sorunudur. Zira Ermeniler ana dillerini pek bilmiyorlardı. Öğrenmek gibi bir çabaları da
yoktu. Bunun yerine dağarcığı geniş bir lisan olması nedeniyle Türkçeyi yeğlemekteydiler.
Sorun da işte buradaydı. Zira misyonerlere göre Türk dili Hristiyan halkın fikir ve duygularını
tam manasıyla ifade edebilecek bir söyleyişe sahip değildi (Schneider, 1839).
Misyonerler kente ulaşır ulaşmaz Bursa çalışma sahasında yaşayan Ermenilerle alakalı malumat sahibi olmak istemişlerdir. Ancak onların vazifesi sadece bilgi sahibi olmak değildir.
Daha öncelikli bir hedefleri vardır ki o da Bursa’da yaşayan tüm etnik unsurları saflarına katmaktır. Onların gözünde Protestanlığa en hazır topluluk da Ermenilerdir. Bu nedenle enerjilerini büyük oranda Ermeni nüfus üzerinde harcamayı yeğlemişlerdir. Bu, diğer unsurlara
uzak durdukları anlamına gelmemektedir. Şimdi irşat zamanıdır ve misyonerler tüm güç ve
enerjilerini bu yönde sarf edeceklerdir.
Rumlar
Misyonerlerin Bursa’daki ikinci hedef kitlesi Rumlardır. Amerikalı misyonerler Bursa’ya ayak
basar basmaz Rumlar arasında faaliyet göstermeye başlamışlardır. Ne var ki beklenen başarı
gelmemiştir. Elbette ki Rum cemaati içerisinde de misyonerlere sempati duyan ve onlarla
hareket etme kararı alan kimseler olmuştur. Burada kastedilen mutlak manada bir başarının
yakalanamamış olmasıdır.
Misyonerler, Rumlar üzerinde çalışırken onların yaşayışlarına göre kararlar almışlardır.
Rumların Protestanlardan önce Hristiyanlığa bakışını değerlendirmişler ve onları nasıl etkileyebileceklerini tartışmışlardır. Rumlarla alakalı bilgilere misyoner belgelerinde ilk olarak
Goodell’in mektuplarında rastlanmaktadır. Goodell 1832 yılındaki Bursa ziyareti sırasında
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bir Rum vatandaşının evine konuk olmuştur. Misyoner, ev sahipleri tarafından çok iyi ağırlandıklarını söylemektedir. Evin küçük kızı misafirlerin dağıtmak üzere yanlarında getirdikleri kitaplara bilhassa da Malta Rumlarına ait olanlara fazlasıyla ilgi göstermiştir. Zira bunlar
onun aşina olduğu kitaplardır. Devam ettiği okulda bu kitaplarla karşılaşmış olması Goodell’i oldukça heyecanlandırmıştır (Goodell, 1833c).
Misyoner kayıtlarında Bursa’daki Rumların nüfusuyla alakalı bilgiler de mevcuttur. Goodell
kentte Rumlara ait hane sayısının yaklaşık 1500 olduğunu söylemektedir (Goodell, 1833d).
Bay Ladd’e göre ise Bursa’da 6000 civarında Rum yaşamaktadır. Rumlar genelde aynı bölgede başpapazın oturduğu mahallede ikamet etmektedirler. Bununla birlikte merkez mahalleye yaklaşık bir mil mesafede iki komşu Rum mahallesi daha vardır (Ladd, 1843).
Bir diğer önemli husus da Bursa civarındaki Rum köylerinin sayısıdır. At sırtında şehre en
fazla bir günlük mesafede olan bu köylerin sayısı otuzdan aşağı değildir. Köylerde toplam
30.000 Rum yaşamaktadır. Bunların büyük bir kısmı Rumca konuşmaktadır. Köylerin hemen
hepsinin az ya da çok kentle münasebetleri vardır. Ladd’in ifadesiyle bu münasebetlerin
arttırılması gerekmektedir (Ladd, 1843).
Rumların nüfusuyla alakalı bilgiler veren bir diğer misyoner de Richardson’dur. O, dış istasyonlar da dâhil olmak üzere Bursa’da en az 60.000 Rum vatandaşının yaşadığını söylemektedir. Richardson yaklaşık 40 köy ve kasabada Rumlara ait hane sayısının 12.000 olduğunu
beyan etmiştir. Bu da ortalama 60.000 kişilik bir nüfusa tekabül etmektedir. Kentin doğu,
batı ve kuzeyinde Rum köyleri vardır. Richardson bölgedeki Rumların itikadi anlayışlarına
da değinmiş ve misyonerlerin onları Protestanlığa kazandırmakta başarısız olduklarına vurgu yapmıştır (Richardson, 1875).
Misyonerler için Bursa’da yaşayan azınlıkların ana dillerine teveccüh göstermeleri çok
önemliydi. Zira onlar Türkçeden uzaklaştıkça ister istemez Müslümanlardan da soyutlanacaklardı. Çünkü Türkler azınlıklara ait dilleri konuşamıyorlardı. Misyonerler ise gerek Rumca
gerekse de Ermenice konusunda bilgi sahibiydiler. Bu şekilde azınlık unsurlara yaklaşmak
ve onlara Protestanlığı benimsetmek daha da kolaylaşacaktı. Rum cemaatinin bu konuda
misyonerleri sevindirdiği söylenebilir. Nitekim Schneider Rumların kendi dillerini öğrenmeye yönelik güçlü bir eğilimleri olduğunu söylemektedir. Misyoner ziyaret ettiği hemen her
yerde cemaat mensuplarının ana dillerini yeniden kazanabilmek için çaba gösterdiklerinden bahsetmektedir. Misyonerin ifadesiyle onların Türkçeye düşkün olduklarını söylemek
anlamsızdır. Schneider’a göre Rumlar Türkçeyi sevmekten ziyade zorla kabul ettirildikleri
için konuşmaktadırlar. Ne var ki Türklerin arasında oturuyor olmaları nedeniyle kendi dillerini kazanmaları uzun zaman alacaktır (B. Schneider, 1839).
Tıpkı Schneider gibi Ladd de Rum mahallesinde oturanların birçoğunun Rumca ve Türkçe
konuşabildiklerinden bahsetmektedir. Fakat diğer iki dış mahallede meskun olanlar yalnız-
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ca Türkçe bilmektedir. Bay Ladd, Rumların takdire şayan bir hevesle kendi dillerini geliştirmek arzusunda olduklarını beyan etmiştir. Bu dilin kullanımında günden güne artış söz
konusudur (Ladd, 1843).
Misyonerlere ait kayıt ve belgelerde Rumlar arasında Protestanlığa yönelimin azımsanmayacak boyutta olduğu sıklıkla vurgulanmıştır. Ancak bu ilginin manevi olmaktan ziyade siyasi bir meyletme olduğuna dair bilgiler de mevcuttur. Misyonerlerin neden böyle
bir kanaate kapıldıkları bilinmemekle birlikte bölgede sözü geçen nüfuz sahiplerinden
bir kısmının Protestanlığı tercih etmelerini bu sebebe dayandırdıkları görülmektedir
(ABCFM, 1861). Belki de misyonerlerin, Ermenilerle mukayese edildiğinde, Rumlara karşı
daha ihtiyatlı ve dikkatli olmalarının nedeni de budur. Her şeye rağmen Board teşkilatına mensup misyonerlerin Bursa’da faaliyetlerini sürdürdükleri yaklaşık bir asırlık zaman
zarfında Rum cemaati içerisinde de Protestanlığı benimseyenler olmuştur. Bursa’da Protestan misyonerliği açısından oldukça geç bir tarih olan 1880 yılında bile Rumların Protestanlık davasına teveccühlerinin her gün daha da arttığına değinilmektedir (ABCFM,
1880). Bu da misyonerlerin gözüyle işlerin yolunda gittiğini göstermesi açısından önemlidir. Ama hiçbir şey misyonerlerin Ermenilere duyduğu yakınlığı Rumlara da hissetmelerine neden olamamıştır.
Türkler
Amerikan Board teşkilatı gittiği her istasyonda sosyal hayatın içerisinde olmuş, teşkilat
mensupları bulundukları bölgeyi çok iyi tanıyarak bölgenin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenmişlerdir. Misyonerler kendi ülkelerinde uyguladıkları sosyal hayat ilkelerini Anadolu’ya
da taşımak istemişler, bunu Müslümanlarla daha iyi münasebet kurmak için değil, “Doğu
devletlerinin Müslüman ailelerin etraflarına çektikleri duvarı delip yeni bir kapı açarak oradan toplumun içine sızmak için yapmışlardır.” (Yıldız, 2007a). Misyonerler bu amaçla Bursa’da da sosyal unsurları çok iyi belirlemişlerdir. Ermeniler ve Rumları olduğu kadar Türkleri
de analiz etmişlerdir.
Misyoner dostlarını ziyaret etmek amacıyla kente gelen Merrick İstanbul’dakilerle mukayese edildiğinde Bursa’daki Türklerin çok daha liberal ve hoşgörülü olduklarını söylemektedir.
Zira onlar büyük bir kibarlık ve nezaket örneği göstererek Hristiyanları cami ve türbelerine kabul ediyor, İsa taraftarlarıyla diyalog hâlinde bulunmaktan çekinmiyorlardı. Merrick
bölgede yaşayan Türklerin kalbine açılan ışığı fark ettiği hâlde bundan yararlanamamanın
kendisini fazlasıyla müteessir kıldığından da söz etmektedir. Ona göre İstanbul ayrı bir yerde tutulursa İmparatorluk’ta Türklere yönelik misyonerlik faaliyetlerinin Bursa’dan daha
fazla yarar getireceği başka bir yer yoktur. Misyonerler her ne kadar İstanbul’a daha önce
ulaşmışlarsa da Protestanlık davasının Müslümanlar üzerindeki etkisi Bursa’da daha rahat
hissedilmektedir. Merrick bu konuda şunları söylemektedir:
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“Türk İmparatorluğunun kadim başkenti fazlasıyla alicenaplık göstererek haykırışlarıyla Amerikalı misyonerlerin kalbinde taht kurmayı başarmıştır. Ne var ki bugüne kadar anavatanımızdaki kardeşlerimizden hiçbirisinin bu haykırışlara kulak vermemesi
üzücüdür.” (Merrick, 1836).

Misyonerler sık sık Bursa sokaklarında dolaşarak halkla münasebet kurmuşlardır. Onlar için
her bilgi, her ayrıntı çok önemlidir. Bu gezilerin birinde Schneider amaçsızca şehirde dolaşırken elleri bağlı birkaç Türk gördüğünü söylemektedir. Bunlar asker yapılmak üzere zorla
komşu köyden getirilmiş köylülerdir. Sayıları 50’yi bulan bu adamlar cadde boyunca tıpkı
suçlular gibi ikişerli sıralar hâlinde arka arkaya birbirlerine bağlanmışlardır. Misyoner, köylülerin aile ocaklarından zorla koparıldıklarını ve büyük bir olasılıkla da ailelerini bir daha hiç
göremeyeceklerini düşünmektedir (B. Schneider, 1835).
Misyonerler Bursa’daki Türklerin eğitim-öğretim hayatıyla ilgili de bilgiler vermişlerdir. Bayan Schneider kentte Türkler için yapılmış çok sayıda medrese olduğundan bahsetmektedir. Ancak bu kurumlar taşıdıkları ismi hak etmemektedir. Misyonerin ifadesiyle burada
Kur’an ve Müslümanlığı telkin eden birkaç kitaptan başka bir şey okunmamaktadır. Schneider medreselerde okuyan öğrencileri ise şu şekilde tasvir etmektedir: “Onlar sokaklarda
çıplak ayaklarla, kendilerinden geçmiş hâlde aylak aylak dolaşan tembel gençlerdir.” (E.C.A.
Schneider, 1846).
Misyonerler Bursa’ya ayak basar basmaz Hristiyanlarla olduğu kadar Müslümanlarla da ilgilenmeye çalışmışlardır. Onlar için önemli olan Protestanlığa yeni neferler kazandırmaktır. Ne
var ki Türklerin Protestanlığa yeterli teveccühü göstermediğini anlayınca tavır değiştirmiş
ve karalama kampanyalarına girişmişlerdir. Zira onlar için kendilerinden olmayan herkes
rakiptir ve düşman görülmelidir. Ne var ki Bursa’da zaman zaman Yeni Dünya ve Protestanlık
inancıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen Türklere de rastlanmıştır. Biri bin yapmayı çok seven misyonerlerin böyle durumlarda ortak bir yorumları vardır ki o da şudur: “Binlerce hatta
on binlerce Müslüman’ın, Tanrı’nın hakiki elçisi olarak İsa’ya yönelecekleri günün yakın olduğunu hissetmekteyiz.” (Hamlin, 1860). Bu mesnetsiz bir temennidir. Nitekim bu çalışmanın
kapsamına giren misyonerlik belgelerinin hiçbirisinde Türklerin Protestanlığı tercih ettiklerine dair ciddi bulgular yoktur. Protestanlığa ilgi gösteren yahut Board teşkilatına mensup
misyonerlerle irtibat hâlinde bulunan Türkler olmuştur. Ama bu kimselerin misyonerlerin
davasına hizmet etmeye başladıklarına yönelik herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Yahudiler
Misyoner kayıtlarında Bursa’da kentin yerlisi kabul edilen etnik unsurlar arasında kendilerine en az değinilen topluluk Yahudilerdir. Kentte 627 Yahudi yaşamaktadır. Onlar daha
çok ticarette etkili olmuşlardır. Şehir merkezinde Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşayan Yahudiler zamanla Bursa’nın dinî ve etnik yapısında önemli bir unsur hâline gelmişlerdir (Yıldız,
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2007a). Kuruçeşme’de 204 hane bulunmaktadır. Bu mahalle kentin eski yerleşim bölgesi
olan Hisar’ın altında, güney-kuzey doğrultusunda kurulmuştur (Akkuş, 2008).
1833 yılı itibarıyla Bursa’da Yahudilere ait üç tane sinagog vardır. Goodell Sebt gününde sinagoglardan birini ziyaret etme imkânı bulduğunu söylemektedir. Ona göre Yahudiler “Eski
Ahit azizlerinin dejenere olmuş evlatlarıdır.” (Goodell, 1833c).
Misyonerler, Yahudi toplumuna Protestanlığı anlatabilmek için her fırsatı denemişlerdir. Bölgede nüfuz sahibi olan ve Musevilerin önder kabul ettikleri hahambaşının rızasını almak çok
önemlidir. Bunu bilen Schneider, Yahudilerce kutsal kabul edilen Zebur’un dağıtımı için din
adamının onayına ihtiyaç duymuştur. Misyonerlerin Musevilere yönelik kitap dağıtma çabaları sonuç vermiş olsa gerek ki cemaat üyeleri misyonerlerden sürekli kitap talep etmişlerdir.
Schneider 2 Kasım 1842 tarihli mektubunda Yahudilerden hâlâ İbrani-İspanyolcası Eski Ahit
siparişi aldığından söz etmektedir. Misyoner hâlâ ifadesini kullanmıştır zira daha önce onlara 50’den fazla Tevrat ve 15 adet Ahit satmıştır. Schneider’ı daha da heyecanlandıran ise
Yahudilerin Eski ve Yeni Ahit’i okumakta olduklarına dair duyduğu haberlerdir. Söylendiğine
göre cemaat üyeleri cumartesi günleri Sinagog’taki ayinden sonra bir araya gelerek bir şeyler
okumaktadır. Katılımcıların sayısı 30 ila 50 arasında değişmektedir (Schneider, 1843).
19. yüzyılda Bursa’daki Yahudi toplumu, kentteki diğer gayrimüslim topluluklara göre gerek
iktisadi gerekse de sosyal anlamda daha durağan bir görüntü vermekteydi. Bu durum yalnızca Bursa için geçerli değildi. Ekonomik düzlemdeki sorunlar, cemaatin eğitim-öğretim
etkinliklerine de yansımıştı (Akkuş, 2008). Elbette ki bu olumsuzluklar Yahudi toplumunun
misyonerlerle olan ilişkilerine de yansımıştı. Misyonerler tıpkı Müslüman nüfusta olduğu
gibi Musevi toplumu üzerinde de ciddi bir başarı kaydedememişlerdi. Board teşkilatına
mensup misyonerlerin Bursa’yla ilgili tuttukları kayıt ve raporlarda Yahudi toplumuna çok
fazla yer vermemiş olmalarının ana nedeni de bu olsa gerektir.
Frenkler
Misyoner kayıtlarında Bursa’nın yerlisi olmayan ve Batılı olan Hristiyanlar için Frenk tabiri
kullanılmıştır. Kentin yabancısı olan Frenkler misyonerlik belgelerinde kendilerine en az değinilen topluluktur. Bu durum da göstermektedir ki kentteki yabancılar hiçbir zaman misyonerlerin hedefinde olmamışlardır.
Bayan Schneider Bursa’da sadece on ila on beş arasında Frenk ailenin yaşadığına değinmektedir. Bunlar da en az sekiz farklı millete mensupturlar. Misyoner bunun yanı sıra her
yıl pek çok Frenk’in kenti ziyaret ettiğinden bahsetmektedir. Yabancıların Bursa’yı ziyaret
etmelerinde sağlık nedenleri ilk sırada yer almaktadır. Ancak herhangi bir amacı olmadan
gelenler de olmaktadır (E.C.A. Schneider, 1846).
Frenkler belli bir ulusun vatandaşı olmadıkları için kendilerine ait bir kiliseleri de yoktur.
Genellikle buluşmalar için bir Frenk tüccarın evi kullanılmaktadır (Goodell, 1833e). Bursa’yı

1247

II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı V

ziyaret eden yabancılar ekseriyetle Alman’dır. Onlar da daha çok servet avcılığı için kente uğramışlardır. Bayan Schneider yardım, giysi, para yahut kitap istemek için kapılarını aşındıran
çok sayıda Alman vatandaşının kentte cirit attıklarını söylemektedir (E.C.A. Schneider, 1846).
Misyoner kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde kentte mukim yabancılarla ilgili elle tutulur çok fazla bilgiye rastlanmamıştır. Bunun en önemli nedeni daha önce de değinildiği
üzere yabancı vatandaşların Protestanlık için tehdit yahut muhatap kabul edilmemeleridir.
Bir diğer neden ise onların sırlarını ifşa etmemektir. Zira Almanya’dan yahut Avrupa’dan kalkıp Osmanlı topraklarına gelen yabancıların kentte bulunmalarını masum nedenlerle açıklamak pek mümkün değildir. Her ne kadar bu konuda net bilgiler mevcut değilse de kentteki yabancıları yazılı kaynaklara aktarmak onları hedef göstermek olarak algılanabilecektir.
Bu da karşı bir tepki oluşturabilecek ve misyonerleri de hedef tahtasına oturtabilecektir.

Protestan Misyonerlerin Bursa’da Dinî Faaliyetleri
Bursa Protestan Kilisesi
Bursa’yı mesken tutan misyonerlerin kentte bulunmalarındaki asıl neden dinî faaliyetlerde
bulunarak başta Ermeniler olmak üzere yerli halkı Protestanlık davasına kazandırmaktır. Bu
amaca ulaşmak için her yolu denemek mübah sayılmıştır. Misyonerler Bursa İstasyonu’nu
faaliyete geçirir geçirmez kentte bir kilise kurmanın arayışına girmişlerdir. Bu sayede Protestan cemaatini Bursa’da resmen tanıtacak ve cemaat üyelerini tek bir çatı altında toplayabileceklerdir. Ne var ki bu hedefe ulaşabilmek için şartların oluşmasını beklemek zorunluluğu
vardır. Amaçları mezheplerini tüm dünyaya yaymak olan misyonerler tam on dört yıllık bir
bekleyişin ardından 1848 yılında müstakil bir kiliseye kavuşmuşlardır (Ladd, 1848).
1849 yılının Haziran ayında yani kilisenin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra üye sayısı
13’tür. Üyelerden dördü bayandır. Kilise mensuplarının tamamı uyum içerisindedir ve kardeşlik duygularıyla birbirlerine bağlanmışlardır. Halk, Protestanlığa gönül vermiş kimselerle
münasebet kurmaya hazır ve isteklidir. Ladd’e göre “Bu misyonerlere Tanrı’nın lütfudur ve
Protestanlık davası bu katılımlarla daha da büyüyecektir.” (Ladd, 1849).
Ladd 31 Aralık 1849 tarihli mektubunda üye sayısının 15’e yükseldiğinden bahsetmektedir.
Bunlardan 9’u erkek 6’sı bayandır. Bayanlardan bir tanesi İstanbul Kız Öğretmen Okulu’nda
öğrencidir. Özellikle Ermeniler, Protestanlara nezaketle yaklaşma eğilimindedirler. Pek çoğu
misyonerlerle kamusal alanda arkadaşça muhabbet edebilmektedir. Ladd’in ifadesiyle bunun en önemli sebebi, Ermenilerin genel anlamda hakikatin ancak ve ancak Protestanlar
vasıtasıyla hâkim kılınabileceğine kalpten inanmış olmalarıdır (Ladd, 1850).
Bursa Protestan kilisesinin kuruluşundan üç yıl sonra yetki, yerli bir papaza devredilmiştir.
Zira Protestanlık anlayışına göre kiliseyi denetim altında tutmak, rutin olarak evlenme, vaftiz, cenaze işlemlerini gerçekleştirmek papazların görevidir. Misyonerlere ise vaazlara katıl-
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mak ve halkı Protestanlığa kazandırmak görevi biçilmiştir (Yıldız, 2007b). Bu anlayış gereği
kilisenin devri için gerekli şartların oluştuğunu düşünen misyonerler denetimi sağlama görevini yerli bir papaza devretme kararı almışlardır.
Bursa Kilisesi, papazlık görevini genç bir rahip olan Bay Stepan Hachadooryan’a devretme
konusunda fikir birliğine varmıştır. Otoriter bir yapıya sahip olmakla birlikte yetenekleriyle
de ön plana çıkan Hachadooryan’ın bölge kilisesi için oldukça yararlı faaliyetlerde bulunacağına inanılmaktadır (ABCFM, 1854). Kendisi aynı zamanda Türk mahallesinde oturmakta
ve harikulade bir biçimde Türkçe konuşmaktadır. Bununla birlikte ailesi ve hizmetkârlarıyla Ermenice konuşuyor olması (ABCFM, 1857) onun Ermeni cemaatine mensup olduğunu
göstermektedir.
Bursa Kilisesi faaliyete geçtiği 1848 yılından itibaren istikrarlı bir biçimde büyümeyi sürdürmüştür. 1856 yılına ait M. H. dergisinde cemaatin 52, kilisenin ise 34 üyesi olduğuna
değinilmektedir (Hamlin, 1856).
1863 yılı itibarıyla kiliseye üye olanların sayısı 40’a yükselmiştir (Greene, 1863a). Bu önemli bir
gelişmedir. Zira uzun süre sonra ilk kez üye sayısında artış kaydedilmiştir. Ancak yıl içerisinde
daha önemli bir gelişmeye şahit olunmuştur ki o da kilisede papazlık görevini yürüten Stepan Hachadooryan’ın azledilerek yerine Peder Serope Dionian’ın atanmış olmasıdır (Greene,
1863b). 1864 yılında kiliseye 5 kişi daha intisap etmiş (ABCFM, 1864) ve üye sayısı 47’ye yükselmiştir (ABCFM, 1864). Bir önceki sene 46 üyesi bulunan kilisenin bu katılımlarla 51 kişilik
bir cemaate ulaşması gerekirken rakamın 47’de kalması yıl içerisinde katılımlar olduğu kadar
ibadethaneden ayrılanların da bulunduğu gerçeğiyle izah edilebilir. Cemaate üye olanların
sayısı ise toplamda 150 kişidir. Dinî merasimlere katılım ise iyi seviyededir. Sabah ayinlerine
yaklaşık 125; öğleden sonrakilere ise ortalama 90 kişi katılmaktadır (ABCFM, 1865).
1865 yılının Kasım ayında iki kişi daha kiliseye kabul edilmiştir (Greene, 1866). Dolayısıyla
ibadethaneye intisap edenlerin sayısı 49’a yükselmiştir (ABCFM, 1865). Kentteki Protestanların sayısı ise 175’e ulaşmıştır. Kilise konusunda Bursa’daki Protestanlık taraftarlarını rahatsız eden şey Papaz Dionean’ın pasif tutumudur. Protestanlar yaklaşık 4 yıldır kentte görev
yapan din adamının görevini layıkıyla yerine getirmediği kanaatini taşıyor olacaklar ki bu
konuda arayışa girmişlerdir. Kiliseyle yapılan müzakereler ve uzun tartışmalardan sonra
kalıcı bir çözüm bulunana kadar Bilecik Kilisesi papazı Peder Hohannes Der Sdepanean’ın
papazlığa vekalet etmesine karar verilmiştir. Her ay için kendisine 6 Türk lirası maaş ödenecektir. Bununla birlikte bu üç aylık bir görevlendirmedir. Papaz görev süresi dolunca ailesi
ve halkına geri dönecektir (ABCFM, 1868).
Faaliyetlerin bu şekilde yürütülemeyeceğini anlayan kilise üyeleri, Sdepanean’ın görev süresinin dolmasından sonra oy birliğiyle Peder Serope Dionean’ı bir kez daha papazlık görevini yürütmek üzere davet etme kararı almışlardır. Papazın görevi kabul etmesi ve kiliseye
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canlılık kazandırması sonucunda ayinlere ilgi ve katılım birdenbire artmıştır. Dionean bu
sefer daha dikkatli ve gayretli davranmaktadır. 1870 yılında kilisede yeni bir nöbet değişimi
yaşanmıştır. En başından beri kendisine ön yargıyla yaklaşılan Dionean’ın görevine son verilmiş ve yerine Ghazaros Garabedean atanmıştır. Garabedean aslen Rodoslu genç bir din
adamıdır (ABCFM, 1871). Eğitimini tamamladıktan sonra Basel’deki misyon enstitüsüne din
adamı olarak atanan Papaz, Bursa kilisesinin davetini kabul etmiş ve Aralık ayının ortasında
resmî görevine başlamıştır (Richardson, 1871). 1872 yılının sonu itibarıyla üye sayısı 85’tir.
Üyelerin 50’si erkek 35’i ise kadındır (ABCFM, 1873). Yıl içerisinde Bay Richardson’un tavsiyesiyle çok önemli bir karara imza atılmıştır. Buna göre Ermeni cemaatine yönelik misyonerlik
faaliyetleri kilise tarafından yürütülecektir. Bu sayede misyoner mesaisinin büyük bir kısmını Türkler ve Rumlar için harcayabilecektir (ABCFM, 1873).
Misyonerlerin adeta göz bebeği konumundaki kilise 1878 yılında iç karışıklıklarla boğuşmak
zorunda kalmıştır (ABCFM, 1878). Bu karışıklıkların nedeni kilisenin nüfuzlu üyelerinin kendilerini modası geçmiş tartışmalara kaptırmalarıdır. Misyoner Rappleye’nin ifadesiyle üyeler
dikkatlerini İsa Mesih’e ve onun manevi şahsında Hristiyanlığa odaklamak yerine sonu gelmez tartışmaların içerisinde boğulmuş ve Protestanlık davasına çok şey kaybettirmişlerdir
(ABCFM, 1880). Sonu gelmez bu tartışmalar civar kiliselerin babacan tavırları ve dostane
yaklaşımları neticesinde tatlıya bağlanmıştır (ABCFM, 1878). Bu ifadelerden de anlaşıldığı
üzere misyonerler ilk kez Bursa’daki kiliseyi bu denli eleştirmişlerdir. Bu eleştiriler misyonerlerle kilise mensupları arasında sorunlar yaşanmasına neden olmuştur (ABCFM, 1881).
Tartışmaları milat kabul etmek mümkündür. Nitekim 1848 yılında faaliyete geçen Bursa Protestan Kilisesi 30 yıllık bir sürenin ardından gerileme sürecine girmiştir. Daha da önemlisi bu
süreç araştırmanın kapsamına giren 1883 senesine kadar da tersine çevrilememiştir.

Protestan Misyonerlerin Bursa’da Eğitim Faaliyetleri
Osmanlı Devleti içinde yabancı eğitim kurumları içerisinde en yaygın olanı Amerikan Okullarıdır. Bu okulların Orta Doğu’da Amerika’nın ticari çıkarlarıyla ilgisi olduğu kadar misyonerler eliyle örgütlendiği için dinî yönü de bulunmaktadır. Daha da önemlisi Anadolu coğrafyasında Amerikan eğitim faaliyetleri, Protestan cemaatinin oluşumu ile paralel olarak
gelişmiştir (Yıldız, 2007a). Bölgeye gönderilen misyonerlerden istenen, öncelikle gittikleri
yerlerde halkın arasına karışarak bilgi sahibi olmalarıdır. Onlar halkın durumunu tespit edip
din adamları hakkında bilgi edindikten sonra ülkedeki eğitim-öğretim durumunu tespit etmişlerdir (Sezer, 1999). Zira Osmanlı İmparatorluğu’nda her din, mezhep ve ulustan insanın
önde gelen ihtiyaçlarından birisi eğitimdir. Özellikle 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı insanı, bilgiye, eğitime ve okula açtır. Bu gerçeği Osmanlı devlet erkânı kadar misyonerler de
kavramışlardır. Amerikalılar, okullaşma işinde, Bâb-ı Âli’den, yerli ruhbandan ve rakip misyoner örgütlerinden daha etkin, becerikli ve uyanık olabilirlerse İmparatorluk’ta belirli bir
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mesafe kat edebileceklerini düşünmüşlerdir. Bir başka deyişle misyonerler Anadolu insanına nüfuz edebilmenin en geçerli yollarından birisinin eğitim-öğretim faaliyetleri olduğunu
fark etmişlerdir (Kocabaşoğlu, 2000).
Bursa Amerikan Kız Koleji
Bursa’da görev yapan misyonerler çok erken bir tarihte kentte bir kız okulu açılması gerektiğini fark etmişlerdir. Bay Powers 14 Eylül 1839 tarihinde kaleme aldığı mektubunda bilgiye
duyulan açlığın arttığından bahsetmektedir. Misyoner, bölge insanının bir kız okuluna ihtiyaç duyduğundan dem vurmaktadır. Aslında böyle bir okul açabilmek için daha önce bazı
teşebbüslerde bulunulmuştur. Fakat kilisenin baskı ve nüfuzu sonucunda bu girişimlerin
hayata geçirilmesi engellenmiştir (Powers, 1840b). Kız okuluna yönelik beklenti ve çabalar
bu kadarla da sınırlı değildir. 1841 tarihli M. H. dergisinde misyonun himayesinde 50-60
öğrencili bir kız okulunun açılabilmesi için uzun uzadıya mücadele edildiğinden bahsedilmektedir (ABCFM, 1841).
Misyonerlerin ve yerli halkın kız okuluna kavuşmak için verdiği mücadele yıllar geçtikçe
daha da hız kazanmıştır. Cemaat üyeleri sabır ve metanetle çalışmışlar ve en sonunda hedeflerine ulaşmışlardır. 1868 yılına ait teşkilat raporunda kısa bir süre içerisinde kentteki
eğitim faaliyetlerine bir de kız okulunun ekleneceğinden söz edilmektedir (ABCFM, 1868).
Raporda da ifade edildiği gibi çabalar sonuçsuz kalmamış ve yolun sonuna gelinmiştir. Kız
okulu yaklaşık 30 yıllık bir mücadelenin ardından 4 Ekim 1869 tarihinde, Bayan Clarke’ın
gözetiminde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır (ABCFM, 1869). Okul, kolej seviyesinde eğitim verecektir ve aidat ödeme prensibine dayalı bir sisteme sahiptir. Bunun yanı
sıra okulun faaliyete geçmesinde Bayan Clarke’ın cesaret verici telkinlerinin rolü büyüktür
(ABCFM, 1870).
İlk etapta koleje kayıt olanların sayısı 16’dır. Öğrencilere Bayan Schneider tarafından günlük
olarak İncil dersleri verilmektedir. Bununla birlikte okulda okuma, yazma, coğrafya, aritmetik, modern Ermenice ve İngilizce dersleri de mevcuttur. Ebeveynler, çocukların hep beraber
aynı yabancı dili öğrenmeleri arzusunda oldukları için İngilizce dersi müfredata eklenmiştir.
Aslında Fransızca onlar için daha kabul edilebilir bir dildir. Fakat Fransızcaya yönelik bazı
itirazlar olmuştur. Bu durum misyonerlerin de işine gelmiştir. Zira onlar Fransızca öğretmeni
bulma sorumluluğundan ve bunun okula yükleyeceği ilave masraflardan kurtulmuşlardır.
Bazı veliler yeni bir dilin çocuklarının ruhunda şeytani etkiler bırakabileceği endişesindedirler. Misyonerler onlara “ehveni şer olanı” yani kendi dillerini benimsetmeyi başarmışlardır.
Aileler tıpkı okulunki gibi öğretmenin masraflarını da karşılayacaklardır. Dolayısıyla İngilizce
öğrenmek onlar için en makul olanıdır (ABCFM, 1870).
Kolej’in eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığı dönem itibarıyla öğrencilerin büyük çoğunluğu Protestan ailelere mensuptur. Fakat aralarında 5 tane de Gregoryen Ermeni vardır
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(ABCFM, 1869-70). Sonradan Ermeni öğrenci sayısı 7’ye çıkmış ve okula 1 tane de Katolik
öğrenci kaydolmuştur (Clarke, 1870). Öğrencilerden ikisi şehir dışındandır. Bu iki öğrenciden ilki, İncil eğitimi vermek üzere açılmış olan istasyon sınıfının müdavimlerinden birisinin
hanımıdır. Diğeri ise Adapazarlıdır ve Papazın evinde kalmaktadır. Okulun açıldığı ilk üç ay
içerisinde öğrencilerden herhangi bir ücret talep etme düşüncesi yoktur. Fakat 1870 yılı
itibarıyla okul ücretli hâle gelmiştir.
Kız Koleji açısından işler yolunda gitmektedir. Adı ve şöhreti Protestanları aşmış, Ermeniler
arasında da tanınır hâle gelmiştir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde misyonerler açısından kızların gelişimi yeterince memnuniyet vericidir (ABCFM, 1871). 1871 yılının Mart ayında Bayan Clarke iki öğrencisini teoloji eğitimi almak üzere yatılı kız okuluna göndermiştir
(Richardson, 1871). Mayıs ayı itibarıyla kolejde 18 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlardan
dördü yurt dışındandır ve bizzat misyonun salahiyetiyle okula katılmışlardır. Bahsi geçen bu
dört öğrenciden genç ve dul olanı tatil müddetince öğretmenlik yapmak üzere Yenice’ye
gitmiştir (ABCFM, 1872). Okulda; okuma, yazma, coğrafya, aritmetik, modern Ermenice, fizyoloji, tarih, iğne oyası ve Kitabı Mukaddes dersleri okutulmaktadır. Başlangıçta müfredat
içerisinde yer alan İngilizce listeden çıkarılmıştır (ABCFM, 1871).
1872 yılında yayımlanan istasyon raporunda okulla ulaşılmak istenen hedeflere yer verilmiştir. Buna göre Kız Kolejinin amacı manevi hazzı yaşatmak ve hayatın doygunluğuna ulaştırmaktır. Bir diğer hedef ise zihnî ve ahlaki öğretiler vasıtasıyla güçlü, samimi ve
münevver Hristiyan kadınlar yaratmaktır (ABCFM, 1872). Ne var ki aileler bu hedefleri pek
önemsememişlerdir. Richardson’a göre ebeveynlerin kızlarını misyonerlere emanet etmeleri ancak ve ancak kendileri için zaruri gördükleri bilgilerin evlatlarına aktarıldığı kanaatini
onlara aşılamaktan geçmektedir (ABCFM, 1871-72).
1873 yılında Bayan Clarke’ın yatılı kız okulunda 12 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlardan
8’i şehir dışındandır. Üç tanesi evlidir. Evli olanlar erkek öğrencilerin yahut yerli yardımcıların eşleridir. Daha genç olan iki tanesi ise duldur. Üç tanesi hariç diğerlerinin tamamı maddi
yardım almaktadır. Sene sonu itibarıyla ise öğrenci sayısı 15’e yükselmiştir (ABCFM, 1873).
1873 yılında gerçekleştirilen misyon toplantısında çok önemli bir öneri gündeme taşınmıştır. Misyonerler, Bursa Kız Kolejinin beklentilerin altında bir başarı yakaladığı ve yeterli sayıda öğrenciye sahip olmadığı gerçeğini de göz önüne alarak Bayan Clarke’ın Manisa’daki Kız
Okulunda Bayan Bull’a eşlik etmesi önerisini tartışmıştır. Bu mesele Clark’ın kendi tercihine
bırakılmış ve o da bir müddet sonra gitmeye karar vermiştir. Dolayısıyla Bursa’daki Kız Koleji
5 yıllık bir eğitim öğretim sürecinin ardından kapanmıştır (ABCFM, 1874).
Okul yaklaşık üç senelik bir sürenin ardından 1876 yılında Bayan Rappleye’nin İstanbul’dan
Bursa’ya tayin edilmesiyle tekrar faaliyete geçmiştir. Ancak bu okulun ilk teşebbüsten ciddi
bir farkı vardır ki o da daha çok Rum kızlara hizmet verecek olmasıdır (ABCFM, 1876). Hatır-
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lanacağı üzere Clarke’ın okuluna daha çok Protestan öğrenciler kaydolmuş, az sayıda da Ermeni öğrenci onlara eşlik etmiştir. Kız okulu konusunda Ermeniler üzerinde pek fazla başarı
sağlayamayan misyonerlerin hedefinde bu sefer de Rumlar vardır. Osmanlı Salnamelerinde
de okulun tesis tarihi 1292 (1876) olarak kaydedilmiştir (Yıldız, 2007a). İlk etapta müfredatta
cebir, astronomi, ahlak felsefesi, Kitabı Mukaddes tarihi, kutsal metinler derslerine yer verilecektir (ABCFM, 1878).
Görüldüğü üzere ilk denemenin ardından yaşanan başarısızlık misyonerleri işi daha sıkı tutmaya sevk etmiş ve her türlü tedbir önceden alınmıştır. 1877 yılı itibarıyla Rum Kız Lisesinde 18 öğrenci vardır. Misyonerlerin ifadesiyle okulun başarısı beklentilerin çok üzerindedir.
Aynı zamanda kısa bir süre içerisinde yeni ve daha geniş barınma olanaklarıyla okulun faaliyetlerini daha da arttıracağı umulmaktadır (ABCFM, 1877).
1883 yılına ait istasyon raporunda eğitim-öğretim döneminde toplam öğrenci sayısının 47
olduğuna değinilmiştir. Mayıs ayı itibarıyla ise bu sayı 38’e düşmüştür. Öğrencilerden 18’i
gündüzlü, 20’si yatılıdır. Yatılı öğrencilerin 10’u Rum, 10’u Ermeni’dir. Bir önceki yılla mukayese edildiğinde yatılı kısımdaki Ermeni öğrenci sayısı 2 tane artarken Rumların sayısı 1 kişi
azalmıştır. Müfredata geometri ve doğa felsefesi gibi yeni dersler eklenmiştir. Raporda ifade
edildiği kadarıyla öğrencilerden 10 tanesi gerçek manada Hristiyanlığın temsilcisi olabilecek vasıflar sergiledikleri için kiliseye intisap ettirilmişlerdir (ABCFM, 1884).
Bursa Kız Koleji’nde okutulan derslere 1883 tarihli teşkilat raporunda da yer verilmiştir. Buna
göre okulda aritmetik, cebir, geometri, astronomi, zooloji, mantık, siyaset ekonomisi, felsefe, Fransızca, İngilizce, Türkçe ve Ermenice dersleri okutulmaktadır (ABCFM, 1883). Geçmişle
mukayese edildiğinde derslerin çeşitlendiği fark edilmektedir. Bunun yanı sıra müfredata siyaset ekonomisi ve Türkçenin eklenmiş olması misyonerlerin uzun vadede farklı maksatlar
güttüklerinin ipuçlarını sunmaktadır.
Yatılı kız okullarında her ne kadar temel ve beşerî ilimlere dair dersler okutulsa da öncelikli
hedef zihnî melekelerin ve ahlaki değerlerin arttırılmasıdır. Bir başka deyişle misyonerlere
ait diğer tüm kurumlarda olduğu gibi kız kolejlerinde asıl amaç Protestanlaştırma faaliyetlerinde bulunmak ve Protestanlığa hizmet edecek yerli hizmetkârlar yetiştirmektir.
Sonuç itibarıyla 4 Ekim 1869 tarihinde, Bayan Clarke’ın gözetiminde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan, 1873 yılında Bayan Clarke’ın Manisa’ya tayin edilmesiyle geçici bir süreliğine kapanan Bursa Kız Kolejinin resmî manada eğitim-öğretime başladığı tarih 1876’dır.
Başlangıçta hedef kitlesi Ermeniler olan okulun öğrencileri daha çok Rumlardır. Ermeni cemaati koleje 1876 yılından sonra ilgi göstermeye başlamıştır. Bununla birlikte misyonerlere
ait diğer tüm kurumlarda olduğu gibi kolejle de ulaşılmak istenen asıl hedef Protestanlığa
hizmet edecek yerli neferlere kavuşmaktır.
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Sonuç
Osmanlı toprakları üzerinde görevlendirilen ilk Amerikan Board misyonerleri Levy Parsons
ve Pliny Fisk 1819 yılının sonlarında İzmir’e ulaşmışlardır. Kısa bir süre sonra iki misyoner
ailesi asıl görev yerleri olan Beyrut şehrine ayak basmışlardır. Amerikan Board Teşkilatının
bu dönemde bölgeye göndermiş olduğu misyonerlerin amacı keşif yapmaktır. Yapılan bu
ilk dönem çalışmaları bir anlamda Amerikan Board için nabız yoklama girişimleridir.
Benzer bir durum Bursa için de söz konusu olmuştur. Bursa’yı ziyaret eden ilk misyoner William Goodell’dir. Goodell bu ziyareti kenti tanımak ve kentte misyonerlere hazır bir zeminin
bulunup bulunmadığını anlayabilmek için gerçekleştirmiştir. Misyonerin bölgeden olumlu
izlenimlerle ayrılması neticesinde 1834 yılında Benjamin Schneider’ın öncülüğünde Bursa
istasyonu kurulmuştur. Misyonerin Bursa’da öncelikli hedefi okullar kurmak yahut açılacak
okullara destek vermektir. Bununla birlikte misyonerlerin anlayışına göre okulların kalitesi
istenen düzeyde ulaşmasa yahut bu okullarda okuma-yazma dışında herhangi bir eğitim
faaliyetine girişilmese bile okullaşmaya önem verilmelidir. Bu okullardan en önemlisi ve en
çok ses getireni Bursa Amerikan Kız Koleji olmuştur. Kolej resmî anlamda 1876 yılında eğitim-öğretime başlamış ve 1928 yılında misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle
kapatılana kadar kentteki varlığını fazlasıyla hissettirmiştir.
İyi bir tahlil ve gözlem yeteneğine sahip misyonerlerin fark ettikleri bir diğer gerçek de
Bursa’daki misyonerlik faaliyetleri için Türk dilinin bir hayli önemli olduğudur. Misyonerler
gerek kent merkezinde gerekse de civar bölgelerde Ermeni yahut Rumların kendi dilleriyle konuştuklarına pek şahit olmamışlardır. Bu nedenle kente ulaşan teşkilat mensuplarının
öncelikli hedeflerinden birisi de Türkçeyi akıcı bir biçimde konuşmayı öğrenmek olmuştur.
Benzer bir durum yazılı materyaller için de söz konusudur. Misyonerler Ermenice yahut
Rumca eserlerin yerli Hristiyanlarca anlaşılmayacağını idrak eder etmez Ermeni Türkçesi yahut Greko-Türkçe yayınlar hazırlamışlar ve bunları halka dağıtmışlardır. Aksi takdirde misyonerler açısından çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalınacaktır ki o da Rum ve Ermenileri
Müslümanların dilinde yazılmış eserlere mahkûm etmektir. Bunu kavrayan misyonerler bu
boşluğu iyi değerlendirerek yepyeni lisanlar üretmiş ve bu dillerde kitaplar yayımlamışlardır. Misyonerlerin bu konuda bir diğer kanaatleri de daha fazla yazma ve daha az tercüme
etme gayreti gösterilmesi gerektiğidir. Nitekim Şark’ın insanı Batı’ya özgü hikâyeleri anlayamamaktadır. Bu nedenle onların zihninde karşılık bulunabilmesi için her şeye Doğu elbisesi
giydirilmesi gerekmiş ve misyonerler bunu bir nebze de olsa başarmışlardır.
Misyonerlerin Bursa’da bulunmalarındaki asıl gaye Protestanlaştırma faaliyetlerinde bulunmaktır. Bunu sağlayabilecek en önemli vasıtalar ise dinî atılımlardır. Board mensupları
en başından beri kentte müstakil bir kilise kurma arayışına girmişler ve nihayet 25 Temmuz 1848 tarihinde bu emellerine ulaşmışlardır. Kilise sayesinde daha rahat hareket etme
imkânına kavuşan misyonerlerin bundan sonraki hedefleri kiliseye sürekli yeni üyeler ka-

Bursa’da Amerikan Misyonu:Amerikan Board Kayıtlarına Göre Protestan Misyonerlerin Bursa ve...

zandırma konusunda mücadele vermek olmuştur. Misyonerlerin bu konuda başarılı olup
olmadıklarını göstermesi açısından rakamlara müracaat etmekte yarar vardır. Yapılan araştırmalar sonucunda 1849 yılının Haziran ayında yani kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra 13
üyesi bulunan kilisenin 1876 yılında yüz sayısını yakaladığı tespit edilmiştir. İlk bakışta bu
bir başarı gibi addedilebilecekse de aslında yaşanan koca bir hayal kırıklığıdır. Nitekim tıpkı
okullar örneğinde de olduğu gibi rakamlar çok küçük bir azınlığın Protestanlığın öğretilerine teveccüh gösterdiğini ortaya koymaktadır. Elbette ki bir davaya ilgi gösterenleri sadece
sayısal verilerle açıklamak çok doğru değildir. Ancak rakamlar büyük umutlarla Bursa’ya gelen misyonerleri tatmin edecek düzeyde de değildir.
Bursa’daki Protestan misyonerliğinin ilk 50 yıllık sürecinin incelendiği bu araştırmada büyük
umutlarla kente gelen misyonerlerin bekledikleri oranda başarı yakalayamadıkları tespit
edilmiştir. Bununla birlikte başlangıç itibarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin kentte mukim
tüm etnik unsurlara aynı mesafede duran misyonerlerin zamanla Ermeniler tarafından daha
fazla benimsendiklerini fark etmeleri onları bu cemaate itmiştir. Nitekim Ermeniler arasından ciddi taraftarlar bulan Board mensuplarının kentteki cemaat üyeleriyle kol kola ve iş
birliği içerisinde hareket etmeleri gözlerden kaçmamıştır. Genelde Board arşivlerinde toz
pembe bir hava estirilmiştir. İncelenen belgelerde misyonerlerin yaptıkları işin son derece
masum olduğu sadece eğitim ve yardım işleri için bölgede bulunulduğu izlenimi uyandırılmak istenmiştir. Ancak işin aslı böyle değildir. Zira hedef bölgede Protestanlığa hizmet
edecek bir cemaat oluşturmaktır. Bu konuda Osmanlı devlet erkânının da sınıfta kaldığı
söylenebilir. Nitekim misyonerlerin gizli emellerinin farkına uzun süre varamayan Bâb-ı Âli
pek çok konuda muhalif tavır sergilemek yerine Protestanların işlerini kolaylaştırarak onların lehine kararlar almıştır. Bunda İmparatorluğun çok uluslu yapısının ve hoşgörülü bir yaklaşımla siyaset izleme anlayışının etkisi büyüktür. Bununla birlikte misyonerlerin ulaşmak
istediği asıl hedefin ne olduğu fark edildiğinde durumu kontrol etme şansı pek kalmamıştır.
İmparatorluk artık yıkılma sürecindedir ve kendi dertlerine derman aramaktadır. Bunu fırsat bilen misyonerler faaliyetlerine daha da hız kazandırarak ülkede serbestçe cirit atmaya
başlamışlardır. Ne var ki bir bardak suda fırtınalar koparmayı çok iyi bilen Board mensupları
tüm gayret ve çabalarına rağmen Bursa’da istedikleri başarıyı yakalayamamış ve hüsrana
uğramışlardır.
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Hanlar Üzerine Bir İnceleme
Pınar Gürhan*

Giriş

A

nadolu toprakları coğrafi konumundan dolayı, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi üstlendiği için geçmişten günümüze kadar ticaretin ana merkezi konumundadır.
Anadolu toprakları bugüne kadar çok el değiştirmiş ve bu topraklara sahip olan her

millet tarafından yol çalışmalarına sahne olmuştur. Tarih boyunca görülen Kral Yolu, Antik
Yol ve İpek Yolu gibi önemli ticaret yolları bunun göstergesidir (Baş, 1989, s.1). Özellikle
Anadolu’da ticaretin varlığı yazılı metinlerde geçmekte ve Boğazköy, Kültepe gibi merkezlerde ticaret kolonileri kurulduğu bilinmektedir (Baş, 1989, s.1).
İlk Müslüman Türk devletleri olan Karahanlılar dönemi ile birlikte ribatlar ve daha sonraları kervansaraylar yapılmaya başlanmıştır. Karahanlı mimarisinde 1079 tarihli Ribat-ı Melik

Türk han mimarisinin kare avlulu, iki katlı ve revaklı ilk örneğidir (Göncüoğlu, 2012, s. 78).
Gazneliler ve Büyük Selçuklular Döneminde de bu yapıların yapılmasına devam edilmiştir.
Issız yollarda kervanların ve askerlerin barınabileceği ribatlar inşa edilmiş, Anadolu Selçuklulara gelindiğinde1 de sosyal niteliği artan, mal alım-satımı gerçekleştiren yapılar ve sultan
*
1

Sanat Tarihçisi, Diyarbakır Valiliği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Uygulama Merkezi.
Anadolu Türk mimarisine yönelik günümüze kadar yapılmış çalışmalar arasında ticaret yapılarına yönelik mevcutların daha çok Anadolu Selçuklu yapılarına odaklandığı şehir içi hanları ile ilgili yayınların ise yeterli sayıya
ulaşamadığı tespit edilebilmektedir (Sunay, 2007, s. 115-130).
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hanları görülmektedir. Bu dönemde hanlar, inşa edildikleri yerlere göre şehir içi hanları ve
şehir dışı (menzil) hanları olmak üzere ikiye ayrılır.2 Kervansaray mimarisi bu dönemde çok
ilerlemiş ve İtalyan Gotik katedrallerini andıran muazzam yapılar hâlini almışlardır (Aslanapa, 1984, s. 170). Beylikler Döneminde bu gelişim, muazzam bir mimari sergileyen Osmanlı
Dönemine kadar devam etmiştir (Kejanlı, 2011, s. 384).
İslam dininin misafirperverliğe ve hayırseverliğe verdiği önem sonucu, ortaya çıkan hanlar,
işlek ticaret yolları üzerinde, kervanların konaklamaları ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yapılmıştır. Devlet veya hayırsever kişiler tarafından kurulan ve kervanların ihtiyaçlarının karşılandığı yerlerdir.
Osmanlı’nın kurulmasıyla, özellikle Bursa’da 14. yüzyılda kale dışında şehir ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda hanlar inşa edilmiştir. Külliyelerde ‘misafirhane, tabhane3, imaret, kervansaray, mihmanhane-i misafirin4‘ adları verilen ve işlevleri bakımından bazı farklılıkları
olan konaklama bölümleri mutlaka bulunmaktadır (Göncüoğlu, 2012, s. 77).
15. yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı Devleti adeta dünya ticaretine katılacak güce gelmiş,
Bursa kentin kimliğini belirleyen bir ticaret merkezi olmuştur. Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa, fethinden itibaren önemli ticaret merkezleri arasında yer almış ve şehirde çok sayıda
şehir içi hanı inşa edilmiştir. İpekçilik, ticari yollar, esnaf örgütlenmesi ve yabancı tüccarlar
16. yüzyılda Bursa’nın ticaretinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
18. yüzyıla kadar hızlanan ticaret sirkülasyonu ve 19. yüzyılda ulaşım sisteminin değişmesi
kentin konumunu güçlendirmiş; ancak birçok anıtsal yapının yıkılmasına neden olmuştur
(Bağbancı, 2007, s. 56). Cumhuriyet Döneminde ise özellikle 1950’lerde yaşanan kentleşme
ve 1970’lerde sanayileşmenin etkisiyle bölgede bir dönüşüm yaşanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren pek çok mimari
yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapılar; bedesten odaklı gelişen çarşılar ve dükkânlardan oluşmaktadır. Bu ticaret yerleşkesine destek veren han ve arasta gibi ticaret yapıları da inşa edilmiştir. Kuruluş ve yapılış amaçları ile han yapıları, Osmanlı Dönemindeki alışveriş kültürü
içerisinde önemli bir yere sahiptir (Gürpınar, 2009, s. 36).
Bu çalışmada Bursa’da yer alan 13 han, mimari özellikleriyle tanıtıldıktan sonra, hanların
Türk sanatı içerisindeki yeri ve öneminin tespitine gayret gösterilecektir.

2

Menzil hanları, planlarındaki mekânlar itibarıyla hem yolcuların konaklama ve barınmaları hem de görevlilerin
ihtiyaçları dikkate alınarak inşa edilmiştir. Bu kervansaraylar tüccarlar için güvenli bir barınak, askerler için mükemmel bir konak, önemli yolların ve geçitlerin güvenliğini korumak için birer derbent (karakol), gerektiğinde
de düşmana karşı durabilmek için iyi birer kale olarak kullanılmıştır (Aytaç, 2006, s. 18).

3

Tabhane: Gezici dervişlerin misafir edildiği oda (Tabhane, 2007).

4

Misafirhane. Misafir edilecek yer. Otel (Mihmanhane-i misafirin, t.y.).
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Şekil 1. Hanlar bölgesinin A. Gabriel Tarafından Hazırlanan Restitüsyonu (Gabriel, 1958)

Bursa ve Hanlar Bölgesinin Tarihçesi ve Ulaşım İlişkileri
Bursa ve çevresi, çok eski yıllardan bu yana büyük medeniyetlerin beşiği olmuştur. Bulunduğu alan ve Asya ile Avrupa arasındaki bir bölgede olması nedeniyle hem Asya hem de Avrupa kültüründen etkilenen Bursa’da Hitit, Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
kültürleri izler bırakmıştır.
Bölgede eski yerleşim alanlarının yarattığı uygarlıkların günümüzden 7 bin yıl öncesine gittiği, Ilıpınar Höyüğü kazılarında ortaya çıkmıştır. MÖ 3. yüzyılda Bithynialılar ve Prusiaslılar
tarafından kurulan kentin ilk adının Prusa olduğu bilinmektedir. Yazılı kaynaklarda Bithynia
olarak da bilinen Bursa ve çevresinin en eski yerleşimleri İznik Gölü çevresindedir. Abbâsîler
Döneminde Müslümanlar Bursa’ya gelmiş, Türklerin gelişi ise 1080 yılında gerçekleşmiştir.
İpekçilik ile ilgiyi her dönemde üzerine toplayan Bursa, İstanbul ile bağının olması nedeniyle popülerliğini hiç yitirmemiştir. 14. ve 15. yüzyıllarda Doğu’nun Batı ile kaynaşmasında
bir köprü görevi gören kent, 16. yüzyılda hem ipek ve baharat pazarı hem de Batı Anadolu’nun pamuklu dokumalarını Batılı tüccarlar aracılığıyla Avrupa’ya satan uluslararası ticaretin merkezi olmuştur (Bağbancı, 2007, s. 59). Hanlar bölgesinde yer alan Koza Han, Fidan

1261

II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı V

Han, Eski-Yeni Han ve Pirinç Han en çok işleyen ticari yapılardır. Bali Bey Hanı ile Emir Han
orta büyüklükte işletmeler olarak görülmektedir. Kapan Han, Katır Han, Mudanya Han ve
Kütahya Han ise küçük kapasiteli hanlardır.
Bursa sadece uluslararası ticaretin merkezi olmakla kalmayıp ipek üretiminin de merkezi
olmuştur. İpekçilik, ticari yollar, esnaf örgütlenmesi ve yabancı tüccarlar kenti ticaret merkezi hâline getirmiştir. İstanbul’un fethiyle devletin merkezi değişmesine rağmen Bursa, her
zaman İstanbul’un tamamlayıcısı olarak görülmüştür. İstanbul’un endüstri ihtiyacını karşılayan bir şehir hâline gelmiştir.
Kentte yaşayan Floransalı, Venedikli ve Cenevizli tüccarlar şehrin bir ipek ticareti merkezi
hâline gelmesini sağlamış ve 16. yüzyıla gelindiğinde İran ile yapılan savaşlar neticesinde
kozacılık Bursa ve çevresinde daha da önem kazanmıştır. İpek üretiminin ve ipeğe bağlı
bir sanayinin bulunuşu Bursa nüfusunun artmasını ve ilgi odağı olmasını sağlamıştır. Fakat
16. yüzyılın sonlarına doğru başlayan ve 17. yüzyılın ortalarına kadar devam eden Celali
İsyanları Bursa’yı olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde birçok han, çarşı yıkılmış ve yakılmıştır.5
Kent, duvarlarla çevrelenmiştir. Osmanlı Devleti’nin başlangıcından beri ticarete ismini altın
harflerle kazıyan Bursa bu yüzyılla zarar görmeye başlamıştır.
18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun genel olarak gerilemesi; sosyal, ekonomik ve siyasal etkenlerle birlikte miri toprak düzenindeki çözülme; ulaşım teknolojisi ve
dünya ticaretindeki değişimlerden etkilenen Bursa’da durağan bir dönem yaşanmıştır (Bağbancı, 2007, s. 75).
19. yüzyılda Batılılaşma ile birlikte sosyoekonomik yapıda görülen değişimin kente yansımaları olmuştur. 19. yüzyılın ilk yarısında ipeğe olan talebin artmasıyla Avrupa ipeklerinden
daha kaliteli olan Bursa ipeğine gereksinim duyulmuş ve Fransız ipekli dokuma sanayicileri
üretimde makineleşmeyi getirmişlerdir. Azınlıklara ait filatür fabrikalarının sayısında artış
olmuş ve Batı malları pazarlanırken gayrimüslimlerden yararlanılmıştır. 19. yüzyıl uzun mesafe ticareti, ham maddeyi gelişmiş sanayi ülkelerine taşımış ve yerel üretimin gelişmesini
engellemiştir. Buna karşılık kozacılık artmış ve Bursa geçmişte rekabet ettiği Lyon’a ham
ve yarı mamul ürünleri satabilmenin yollarını aramıştır (Bağbancı, 2007, s. 78). 19. yüzyılda
hem çağdaş hem geleneksel yapı fiziksel mekâna yansımıştır. Bedesten ve çevresinde geleneksel çarşı ile bankalar, iş hanları, büro ve ipek fabrikalarından oluşan farklı ticaret yapıları
yer almıştır (Yenen, 1987, s. 31).
20. yüzyıla gelindiğinde şehircilik projeleri sonucunda ulaşım sisteminin değişmesi, bölgenin kent içindeki konumunu güçlendirmiş buna karşın birçok anıtsal yapının yıkılmasına
neden olmuştur. Cumhuriyet dönemiyle beraber Bursa’da sanayileşme başlamış ve bunun
5

İsyanlarda, Kapalıçarşı’da yangın çıkarılmış, önemli hasar verilmiştir (Akkılıç, 2003, s. 72). Kapalıçarşı, Kütahya
Han, Yeni Galle Pazarı, Ertuğrul Camisi, Katır Han, Eski-Yeni Han yakılmıştır (Baykal, 1950, s. 25).
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kente yansımaları açık bir biçimde görülmüştür. 1923-33 arası dönem, sanayide gelişmenin
özel girişime bağlandığı bir dönem olmuştur.
Cumhuriyet Döneminde Hanlar bölgesi, yaşanan depremler ve yangınlardan çok etkilenmiştir. 1927’deki büyük çarşı yangınında, Kapalıçarşı’da Koza Han ile Tuz Pazarı arasındaki bölüm
tamamen yanmış ve sonraki dönemde Açık Çarşı adıyla da anılmıştır (Akkılıç, 2003, s. 74).

Bursa Hanlar Bölgesinde Yer Alan Hanlar

Fotoğraf 2. Hanlar Bölgesi Hava Fotoğrafı (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2012)

Osmanlı şehir hanlarının genel plan şeması, değişmez bir esasa oturarak devamiyetini sürdürmüştür. Hanların tek merkezli kare veya kareye yakın, revaklı, avlulu ve iki katlı olarak
inşa edildiği örneklere rastlamaktayız. Genel itibarıyla ortada geniş bir avlu ve iki kat plan
şeması kullanılmıştır. Bu hanlar estetik kaygıdan öte tüccarın gereksinimine göre şekillenmiştir. Her tüccarın bir oda ve bir depo tutup işini bitirinceye kadar geçici bir ticaret ve
konaklama düzeni kurmasına imkân verecek tarzda planlanmıştır.
Emir Han
Bursa’da yapılan ilk bedesten olan Emir Han, Orhan Bey tarafından 14. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Emir Han Bursa’da yapılan ilk bedesten olması açısından önemlidir.
Adı 1522 tarihli tahrir defterinde “Han-ı Bezzaziye” olarak geçmektedir. “Bezzaz-ı Atik” ve
“Eski Bezzazistan” adıyla anılan han, Kepenekçiler Çarşısı olarak da anılmıştır. (Kaplanoğlu,
2003, s. 31).
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Emir Hanı, şehir içi hanlarından beklenen tüm pratik ihtiyaçları karşılayabilecek bir kapasiteye
sahiptir. Osmanlı coğrafyasında asırlar boyunca uygulanacak istikrarlı han planının ilk örneği
olması açısından önemli bir yere sahiptir. İlk eser olmasına rağmen dengeli ve gelişmiş bir
plan anlayışına sahiptir (Göncüoğlu, 2012, s. 78). Çok kez onarım gören Emir Hanı, Selçuklu
devrindeki büyük kervansarayların Osmanlı üslubunda bir karşılığıdır (Aslanapa, 1986b, 86).
İç avlu çevresine sıralanan iki katlı revak ve buraya açılan odalardan oluşur. İkisi zemin katta
biri üst katta olmak üzere üç ayrı kapıyla yapıya giriş sağlanmaktadır. Hanın asıl girişi zemin
katın kuzey kanadının ortasından sağlanmakta ve iki taraftan yirmişer basamaklı merdivenlerle üst kata çıkış sağlanmaktadır. Hanın alt kattaki diğer bir girişi ise daha sonradan bir hücrenin duvarları açılarak sağlanmıştır. Üçüncü giriş ise üst katta kesme taştan basık kemerlidir.
Malzeme olarak taş ve tuğlanın devinimli kullanımı gözden kaçmamaktadır. Duvarlar iki
sıra tuğla, bir sıra taştan yapılmış olup revak ayaklarında kesme taş, cephelerde moloz taş
kullanılmıştır. Tuğla ve taşın nöbetleşe kullanıldığı cephede hareket unsuru olarak iki sıra
kirpi saçak görülmektedir.
Hanın alt katında eşya depolama amacıyla kullanılan penceresiz otuz altı mahzen bulunurken üst katta otuz sekiz oda vardır (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983, s. 334). Kare planlı
bir avluya sahip olan hanın avluya bakan cephesinde yedişer revak görülmektedir. Güney
cephesinde diğer üç cepheden ayrı olarak farklı bir örgü sistemi kullanılmıştır.
Birinci kat revakların dört köşesindeki birer kubbe dışında yapının tüm bölümlerinin üzeri
tonozla örtülüdür. Üst odalarda birer pencere ile içlerinde birer ocak vardır.
Kent içi ticaretin tüm koşullarına uygun olarak yapılan bu handa şehirde yenen veya yenmeyen, alınıp satılan her tür eşya tartılır, alınan kantariye hanın gelirini oluştururdu. (Elbas,
2011, s. 17).
Kubbeli Han
Vezir Hanı ismiyle bilinen Kubbeli Han, Tuz pazarı içerisinde yer almaktadır. Lala Şahin Paşa
Hanı, Peynirciler Hanı ve Demir Paşa Hanı isimleriyle de anılmaktadır. Rumeli Beylerbeyi
olan Lala Şahin Paşa tarafından 14. yüzyılda Orhan Gazi Döneminde yaptırılmıştır.
Tuz Pazarı çarşısının içerisinde yer alan han daha önce burada bulunan Demir Han’ın üzerine
yaptırılmıştır (Elbas, 2012, s. 31). 4 giriş kapısı olan han kârgirdir. Yapıldığı dönemden itibaren
şehrin ticaret kesimi tarafından kullanılan yapı günümüzde de ticari amaçlı kullanılmaktadır.
Kapan Han
14. yüzyılın ikinci yarısında I. Murat döneminde inşa ettirilmiştir (Dara, 2000, s. 70). Handa
alım-satım ve dağıtım işleri yapıldığından “Kapan” adını almıştır.6 Kentin tüketim gereksinimi
6

Kentin tüketim gereksinimi için köylünün sunduğu tarımsal ürünlerin vergileri Kapan Han’da alınmış, dağıtım
ve satışı yapılmıştır (Bağbancı, 2005, s. 46).
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için köylünün sunduğu tarımsal ürünlerin vergileri Kapan Han’da alındığından bu isim verilmiştir (Bağbancı, 2007, s. 46). Zamanla işlevini yitirmiş ve Yağ Kapanı ismiyle de anılmıştır.
Han büyük bir avlu çevresine sıralanan iki katlı ve revaklara açılan odalardan oluşmaktadır.
Plan itibarıyla “U” plan şemasındadır. 1685 yılında 29 odası, mescidi ve 900 m2’lik kapalı alanı ile hizmet verdiği seyahatnamelerden anlaşılmaktadır (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1985,
s. 339). 1864 tarihli bir kayda göre 868 m² olan hanın, 20 odaya ve bir mescide sahip olduğu
anlaşılmaktadır (Ayverdi, 1989, s. 276).
Malzeme olarak hem taş hem de tuğla kullanılmıştır. Tuğla ve taşın nöbetleşe kullanıldığı
cephede hareket unsuru olarak üç sıra kirpi saçak görülmektedir. Yapının gerek yol çalışması gerek tahribatla birçok bölümü yok olmuştur.
Hanın güneyi 1903-1906 tarihlerinde Vali Reşit Mümtaz Paşa tarafından yol açılması nedeniyle yıkılmıştır. Günümüzde neredeyse önemli bir kısmı, yapılan eklemeler ve yanlış uygulamalar sonucu kimliğini yitirmiş durumdadır (Elbas, 2012, s. 29). Girişi ve kuzey tarafta
birkaç odası günümüze kalmış durumdadır.
Eski İpek Han (Arabacılar Hanı)
Eski İpek Han’ı, Çelebi Sultan Mehmet tarafından Yeşil Külliye’ye gelir getirmesi amacıyla
Mimar Hacı İvaz Paşa’ya yaptırılmıştır (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983, s. 333). Paytoncular,
Arabacılar, Sultan, Han-ı Hariri ve Eski İpek Han isimleriyle anılan han, Bursa’nın en büyük
hanları arasında yer almaktadır. Bedestenin batısında Pirinç Han’ın güneyinde yer almaktadır.
Bursa’da ipek alıp satan ve bunların büküm işlerini yapan kazazlar7, bu hanın iki tarafında yer alan dükkânlarda çalıştıkları için hana Büyük Kazazhane denilmiştir (Dalsar, 1960,
s. 256). İpek tüccarları ve iplikçilerin kullandığı han, Bursa Hanlarında konaklama yapılmamasına rağmen, aynı zamanda konaklama amacı ile de kullanılmıştır8(Yenen, 1987, s. 157).
Han, avlu etrafında iki katlı revak ile bu revaklara açılan zemin katta 39, üst katta 42 odadan
oluşmaktadır (Bağbancı, 2005, s. 790). Avlu ortasında 12 köşeli bir mescit yer almakta fakat
bu mescit şu an bulunmamaktadır. Yapının beden duvarları kaba yontma taş ve tuğla ile
işlenmiştir. Zemin kattaki revak ayakları ve bunlara oturan yuvarlak kemerler, taş ve tuğla
ile örtülüdür. Üst kat revak ayakları ve kemerleri ise tuğladır.
Batı yönünde yer alan alt kat revakları çapraz tonoz, üst kat revakları kubbe, odalar ise beşik
tonozla örtülüdür. Günümüzde hanın özgün kısmından sadece batı bölümü bulunmaktadır. 1557, 1632, 1742, 1775 yıllarında çeşitli onarımlar gören yapı, son olarak 1980 yılında
onarılmıştır (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983, s. 333).
7

Kazzaz: Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse.

8

1655 yılında J. Thevenot ile 1701 yılında E. D. Chishull, 19. yüzyılda Marie de Launay Bursa’ya geldiklerinde İpek
Han’da kalmışlardır (Günaydın & Kaplanoğlu, 2004, s. 155).
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Geyve Han
Kapalı Çarşı’nın kuzeyinde yer almaktadır. Yeşil Cami’nin mimarı Hacı İvaz Paşa tarafından
15. yüzyılda yapılarak Çelebi Sultan Mehmet’e hediye edilmiştir (Elbas, 2012, s. 28). Hacı
İvaz Paşa Hanı, Lonca Han, Ütücüler Hanı, Payegâh Han isimleriyle anılan han 17. yüzyıldan
sonra Geyve Han olarak anılmaya başlanmıştır (Bağbancı, 2007, s. 49).
Yapı; iki katlı, kare bir avlu çevresinde sıralanan tonoz örtülü revaklar, bunlara açılan beşik
tonoz örtülü odalarla, zemin katındaki üzeri tek kubbeyle örtülü mescitten oluşmaktadır.
Alt katta 26, üst katta 30 oda bulunmaktadır (Bağbancı, 2005, s. 791).
Yapıda taşın yanı sıra yoğun olarak tuğla malzeme kullanılmıştır. Kapılar, ayaklar ve kemerler tümüyle tuğladan yapılmıştır. Yapının duvarları cephede iki sıra kirpi saçakla bitirilmiştir
(Elbas, 2012, s. 28).
Kare plan şemasına sahip hana giriş kuzey, güney ve batı yönünde üç taraftan sağlanmaktadır. Batı yönündeki giriş mekânı iki tarafı kemerli, çapraz tonoz ile örtülüdür. Tuğla ayaklar
üzerine oturan, sivri kemerli alt ve üst kat revaklarının tavanı çapraz tonozdur (Bağbancı, 2007, s. 50). Alt kattaki odalarda ikişer, diğer odalarda ise birer pencere bulunmaktadır.
Odaların hepsi revağa açılmaktadır. Üst kat odalarında alt kattakilerden farklı olarak ocak
mevcuttur (Bağbancı, 2007, s. 50).
Han; 1647, 1669, 1742, 1775 yıllarında onarım geçirmiştir (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983,
s. 339). Günümüzde ise genellikle çeşitli toptan tekstil ürünleri satan esnaf tarafından kullanılmaktadır.
Yoğurt Han
Günümüzde özgün hâlini yitirmiş olan han, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Çelebi Sultan Mehmet’in vezirlerinden Bayezid Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yoğurt Han
olarak bilinen Han, Bayezid Paşa Hanı olarak da anılmaktadır. 50 odalı olarak inşa edilen
han, kendi medresesine vakıf olarak yapılmıştır (Dalsar, 1960, s. 261).
İki katlı inşa edilen hanın üst katında 25, alt katında 21 oda bulunmaktadır. 1520 ve 1629
yıllarında büyük ölçüde onarım görmüştür. Bir dönem Nur Sineması olarak hizmet veren
han, şu an otopark görevi görmektedir.
Çukur Han (Kütahya Han)
II. Murat döneminde Yıldırım Bayezid’in damadı Buharalı Emir Efendi’nin vakfı olarak inşa
edilmiştir. Çukurda kaldığı için bu adla anılmış olup ayrıca Kütahya Han olarak da anılmaktadır. Bazı belgelerde “Kite” ve “Kite”nin Rumcası olan “Kutikie” olarak anıldığı görülmüştür.
Malzeme olarak kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Bir avlu etrafında sıralanan iki katlı revak
ve odalardan oluşmaktadır. Hanın girişi caddeye açılmaktadır.
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Üst katta 18 dükkân, alt katta 17 deposu bulunmaktadır. Hanın günümüze sadece güney
kolundaki zemin kat mahzenlerinden üçü ile batı yanındaki kapı kemeri, merdiven ve birkaç odası kalmıştır (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983, s. 333).
Bursa’daki diğer hanlar gibi mescidi bulunmamaktadır. Kuzeyindeki bölüm kısmen yıkılıp
yerine apartman yapılmıştır.
Tuz Pazarı Hanı
15. yüzyılda Fatih Döneminde yaptırılan han, Timurtaş Paşa’nın oğlu Ömür Bey tarafından
inşa edilmiştir. Tuz Pazarı Hanı, Umur Bey Hanı olarak da anılmaktadır. Yanı başındaki Umur
Bey Camisi’ne gelir getirmek amacıyla yapılan han küçük boyutludur.
Malzeme olarak tuğla ve moloz taşın kendini hissettirdiği yapıda hatıllar göze çarpmaktadır. Plan itibarıyla Osmanlı Dönemindeki diğer hanlarda olduğu gibi ortada bir avlu, iki katlı
revak sırası ve onu çevreleyen odalardan oluşmaktadır (Cezar, 1985, s. 95).
Zemin katta 17 deposu üst katta ise 18 odası bulunmaktadır (Bağbancı, 2007, s. 57). Üst
örtüsü olarak alt kat revakları çapraz tonoz, üst kat revakları kubbe iken odalar beşik tonoz
ile örtülüdür. Hanın etrafında 14 yığma sütun olup revaklar ahşaptır. 1901 yılındaki büyük
yangında han tahrip olmuştur.
Fidan Han
Fatih’in vezir-i âzamlarından Hayrettin Paşa’nın oğlu Mahmut Paşa tarafından İstanbul’daki
cami ve imaretine vakıf olarak 15. yüzyılda yaptırılmıştır. Mahmut Paşa Hanı ismiyle de anılan handa fidan satışı yapıldığından “Fidan Han” ismiyle anılmaktadır (Dara, 2000, s. 41). Bir
dönem hana yem için saman getirildiğinden ‘Saman Pazarı’ da denilmiştir. Genellikle kumaş
ve ipek tüccarlarının bulunduğu bu han, 1650’lerde çuhacıların yer aldığı önemli hanlardan
biri olmuştur (Faroqhi, 1998, s. 51).
Kareye yakın bir iç avlu etrafında sıralanan iki katlı revak ile odalardan oluşan han, Bursa’nın
en önemli hanlarındandır. Hana giriş, doğu ve güneyde bulunan iki kapıyla sağlanmaktadır.
Güneydeki giriş mekânının üzeri aynalı tonoz ile örtülüdür. Girişin doğu ve batısında bulunan merdivenlerle üst kata çıkılmaktadır (Bağbancı, 2005, s. 792). Hanın avlusunu çevreleyen iki katlı revağın ayakları ve diğer kemer yüzleri iki sıra tuğla, bir sıra moloz taş dizisi ile
örülmüştür. Bursa hanlarının genelinde görülen almaşık duvar sistemi burada da karşımıza
çıkmaktadır. Arka cephede yer alan üç pencerede taş ve tuğlanın yanı sıra mermer kullanılmıştır. Alt kat revakları tonoz, üst kat revakları ise kubbelerle örtülüdür. Zemin katta 48 (30
oda, 18 mahzen), üst katta 50 oda bulunmaktadır (Bağbancı, 2007, s. 54). Handa pencereler
her odaya birer adet şeklinde yapılmış fakat zaman zaman yapılan onarımlar sonucu yapı
özgünlüğünü yitirmiştir (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983, s. 338).
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Koza Han
1490 tarihinde II. Bayezid tarafından mimar Abdülula bin Pulat Şah’ın İstanbul’daki eserlerine vakıf olarak yapılmıştır (Cezar, 1985, s. 98). Gelir getirmek amacıyla inşa edilen han, zamanla birçok ad almıştır. “Yeni Han, Han-ı Cedid, Han-ı Cedid-i Evvel-Pirinç Han’ın yapılmasından sonra Han-ı Cedid-i Amire, Yeni Kervansaray, Beylik Han, Beylik Kervansaray, Simkeş
Han, Sırmakeş Han ve Koza Han” adlarını almıştır (Dalsar, 1960, s. 257). İpek kozası ticareti bu
handa yapıldığından hâlâ bu isimle anılmaktadır. Eskiden koza ticareti için Bursa’ya gelen
ipek tüccarları genellikle bu handa kalmıştır.9 İpek tüccarları handa altlı üstlü iki oda tutarak
üstteki odada hem ticari işlerini görmüş hem de konaklamış, alttaki odayı da ticaret mallarını depolamada kullanmışlardır (Cezar, 1985, s. 97).
Ana malzeme olarak taş ve tuğla kullanılmıştır. Yapıya kuzeyde yer alan yuvarlak kemerli,
taştan yapılmış kabartma burmalarla hareketlendirilmiş süslü bir kapıdan girilmektedir.
Han, kareye yakın dikdörtgen bir avlunun etrafında yer alan iki katlı ana blokla doğusunda
ahır ve depoların bulunduğu ikinci bir avlu bölümünden oluşmaktadır. Bu kısım “İç Koza
Han” olarak anılmaktadır.
İki yanında dükkânların sıralandığı dışa çıkıntılı giriş hacmi, aynalı tonoz örtülü bir üstyapıya sahiptir (Bağbancı, 2005, s. 75). İlk yapıldığında kubbeli olan hanın üzeri günümüzde çatı
ile örtülüdür. 1630, 1671, 1784 yıllarında onarım görmüştür (Elbas, 2012, s. 30).
Buradan avluya açılan yuvarlak, tonoz örtülü bir hacme geçilmektedir. Zemin katta 45, alt
katta 50 oda olmak üzere 95 odası bulunmaktadır. Kuzeyinde yer alan ana kapı niteliğindeki
taç kapısı saç örgü motifiyle oldukça dikkat çekicidir (Elbas, 2012, s. 30). Avlunun ortasında
taştan yapılan sekizgen plan şemasına sahip şadırvan ve üstünde mescit bulunmaktadır.
Sekizgen plana sahip mescit, köşelerde sekiz ve ortada bir ayak üzerine oturmaktadır (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983, s. 340).
Bali Bey Hanı10
Kapalıçarşı’daki ticari faaliyet için kent dışından gelen kafilelere hizmet etmesi amacıyla çarşının karşısına inşa edilen han, Malkoçoğlu Hamza Bey’in oğlu Bali Bey11 tarafından
9

Her sene düzenli olarak yapılan “Koza Bayramı” önemli bir anlam taşımıştır (Dalsar, 1960, s. 258). Bursa’ya getirilen ipek, Koza Han’da “terazü resmi” veya “bac-ı amidin” vergisi alındıktan sonra satışa sunulabilmiştir İpek
kozası ticareti bu handa yapılmıştır. Devleti temsil eden İpek Emini de bu handa bulunmuştur (Yenen, 1987, s.
159).

10 Bali Bey Hanı, Balık Pazarı Mahallesi’nde, doğusunda Cemal Nadir Caddesi, batısında Yiğitler Caddesi ve güneyinde her iki caddeyi birbirine bağlayan merdivenlerle kuşatılmış kuzeydoğuya meyilli bir parsel üzerine inşa
edilmiştir ve Okçu Baba Türbesi’nin güney tarafında yer almaktadır (Sunay, 2007, s. 115).
11 Malkoçoğlu Hamza Bey’in oğludur. Fatih Sultan Mehmet Han’ın kurdurmuş olduğu, “Enderun-ı Hümayun” adlı
saray üniversitesinde yetişen meşhur akıncı beyidir. Sultan İkinci Bayezid Han Devrinde Silistre Beylerbeyliği
yapmıştır. Cesur, sadık ve kabiliyetli bir kumandandır. 1514’te vefat etmiştir (Sunay, 2007, s. 117).
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yaptırılmıştır. Kitabesi bulunmayan hanın plan ve mimari özelliklerine bakılarak 15. yüzyıla
tarihlendirilmektedir (Kaplanoğlu, 2003, s. 83). Vakıf olarak yaptırılan bu hanın gelirleri, Bali
Bey’in Yenişehir’deki mescit ve imaretinin giderlerini karşılamaktadır.
Yapıldığı dönem için şehrin plazası olarak nitelendirilebilecek olan Bali Bey Hanı’nın büyük
bir bölümü günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Bina planı bakımından asıl hâlini büyük
ölçüde kaybetmiş, zaman içerisinde çeşitli değişikliklere maruz kalmış, büyük bir kısmı yıkık
vaziyette kullanılamaz durumdadır (Bağbancı, 2007, s. 56).
Bursa’da üç katlı olarak yapılan tek handır. Hanın planı, karşılıklı kenarları birbirine paralel
uzanmakla birlikte, kuzey kenarı daha uzun, doğu kenarı tamamen yıkık vaziyette, batı kenarı ise yaslandığı kayaların tıraşlanarak düzeltilmesiyle kuzeybatı köşeye doğru dik açılar yapan üç kademeden müteşekkil ana hatlarıyla bir dikdörtgen biçimindedir. Toplamda 64 odaya sahip olan hanın odaları, batı ve kuzey yönlerinde yüksek bir avlu kenarında yer almıştır.
Günümüze sadece kalıntılardan ibaret izleri ulaşabilmiş “U” formunda plana sahip karşılıklı
simetrik birer adet mekân yerleştirilmiştir. Bali Bey Hanı, plan bakımından kendi devrinde inşa
edilmiş diğer hanlardan kat sayısı ile farklılık gösterir. Hanın üç katlı, tek avlulu ve avlu çevresinde tüm katların revaklı bir düzenlemeyle tasarlanması, dönemi için oldukça ileri bir uygulamadır. Osmanlı şehir içi hanları arasında üç katlılık arz eden ilk binadır (Sunay, 2007, s. 120).
Pirinç Han
II. Bayezid tarafından 1490 yılında yapımına başlanan han, II. Bayezid’in İstanbul’da yaptırdığı cami ve imaretlerine gelir sağlamak amacıyla inşa edilmiştir (Vakıflar Genel Müdürlüğü,
1983, s. 340). Hanın inşası 1508 yılında tamamlanmıştır.12 Han, Han-ı Cedid-i Sani, Han-ı Cedid- i Evvel isimleriyle de anılmaktadır. Yapı, Bursa’ya gelen yabancı tüccarların en fazla uğradığı hanlardan biri olmuştur.13 Hem konaklama hem de ticaret amacıyla inşa ettirilmiştir.
Kare bir plana sahiptir. Büyük bir avlunun çevresinde, iki katlı olarak sıralanmış revaklar ve
onların arkasında odalardan oluşmaktadır. Üst katta 38, alt katta ise 40 oda bulunmaktadır.
Hanın girişi doğu duvarı üzerinden sağlanmıştır. 2,96 m. genişliğindeki kemersiz kapıdan
giriş sağlanmakta ve buradan avluya girilmektedir. Develikli ve ahırlıdır. (Elbas, 2012, s. 32).
12 Pirinç Han’ın yapıldığı tarihlerde Bursa’da pek çok Venedikli, Rusyalı ve Frenk tacirin yer aldığı ve belgelerden
anlaşıldığı üzere bunların hana çok yakın olan Şehreküstü Mahallesi’nde oturdukları bilinmektedir. Özellikle
kürk ticareti bu handa yapılmıştır. 16. yüzyılın ortasından sonra ise bazı ipek bükücülerinin bu handa toplandıkları bilinmektedir. Yakın zamana kadar handa çalışmakta olan devdahlar ve ipek boyacılarının eskiden çalışmış
olan ipekçilerin çocukları olduğu düşünülmektedir (Dalsar, 1960, s. 259).
13 1683’te şehre gelen İngiliz Seyyah T. Smith, bölgede sürdürülen ticarete ilişkin ilginç bir anekdot düşmüştür:
“…’Bezestan’ veya Çarşı, Konstantinopolis’tekinden daha büyük ve daha güzeldi sanki. Tüccar ve seyyahların barınmaları ve faydalanmaları için çok sayıda kervansaray inşa edilmişti. Bu kervansaraylardan biri olan ‘Rice Chane
(Pirinç Hanı)’ de kaldım. …” (Lowry, 2004, s. 72).
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Hem taş hem de tuğla malzemenin beraber kullanıldığı handa almaşık duvar sistemi kullanılarak cephe yalınlıktan kurtarılmıştır. Giriş cephesinde kesme taş ve yine üç sıra tuğla
kullanılmış olup avlu kemerleri ve ayakları kesme taştır. Kemerler, kubbeler ve tonozlar
tuğladır.
Galle (Tahıl) Pazarı Hanı
Ali Paşa Hanı, Eski Tahıl Han ve Yeni Galle Hanı isimleriyle anılan han, buğday, arpa gibi
ürünlerin satıldığı bir borsa olarak yapılmıştır (Dalsar, 1960, s. 261). Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Semiz Ali Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılmıştır.
Belgelere göre handa sürsat zahiresi satılmakta olup Koza ve Mahmut Paşa Hanı’ndan sonraki üçüncü derecede önemli han olduğu görülmektedir (BTÇH, t.y.).
İki katlı olan han günümüzde harap bir durumdadır. Günümüzde güneyde kalan Bizans
kemerli büyük ve saç kaplı ahşap bir kapısı bulunmaktadır. Kuzeyde ise hanın sadece bir
duvarı ayakta kalmıştır. Üst ve alt kat odalarının önünde revak dizilerinin bulunduğu bilinmektedir. Alt kat günümüzde zahire deposu olarak kullanılmaktadır (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983, s. 337).

Sonuç
Bu çalışma ile Bursa Hanlar bölgesinde günümüze kadar ulaşabilen 13 kârgir han ele alınmıştır. Emir Han, Kapan Han, Kubbeli Han, İpek Han, Geyve Han, Çukur Han, Tuz Han, Fidan
Han, Koza Han ve Pirinç Han, Bali Bey Han, Galle Han kronolojik olarak sıralanmış, hanlar mimarileri ve yapım teknikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.
Osmanlı’nın kuruluş dönemiyle başlayan ve sayıları her dönem daha da artan hanlar üzerine yaptığımız incelemede hanlar bölgesi hakkında detaylı araştırmaya girilmiştir. Tüm yapılar plan itibarıyla değerlendirilerek tarih içinde bir yere oturtulmuştur.
14. yüzyıldan itibaren Bursa ticarette odak noktası olmuş, mahalleler hanların etrafında
konumlanarak bir yol ağı ile çarşıya bağlanmıştır. Çarşı, sadece ticaretin yapıldığı zanaat
ve ticaret dükkânlarının bulunduğu bir alışveriş merkezi değildir. İbadetin yapıldığı, aynı
zamanda toplanma mekânı olarak kullanılan, topluma yönelik idari ve sosyal kararların alındığı camisiyle, gelen yolcuların dinlenmesi için yapılan hanı, alışveriş niteliğinde bedesteni,
eğitim verilen medreseleri, temizliğin sembolü hamamları ile tüm sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü kentin kalbi olmuştur.
Her han, bir tür materyalin kapalı pazar yeri olma görevini fermanla tekeline geçirdiği için
burada toplanıp perakendecilere ve esnafa satılan ticaret maddesi o hana ismini vermiştir.
Örneğin satılan madde un ise o han un kapanı, sebze ise sebze hanı, pamuk hanı, pirinç
hanı gibi isimlerle anılmıştır.
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Bursa Hanlar bölgesinde incelediğimiz hanlar, genel itibarıyla iki katlı planlanmış; fakat Bali
Bey Hanı bu genellemenin dışında kalmıştır. Bali Bey Hanı, Bursa hanları arasında, üç katlı
olan tek örnektir.
Yapıların hepsi kare veya dikdörtgen planda, dört yönden revaklı bir avluyu çevrelemektedir. Her katta revak sistemi yer almaktadır. Revakların gerisinde hücreler vardır. Ayrıca ahır
bölümü de yer alır. Emir Hanı, Koza Hanı, Pirinç Hanı ahır mekânının günümüze sağlam
şekilde ulaştığı örneklerdir.
Yapılarda ağırlıklı olarak moloz taş kullanılmıştır ve ahşap hatıla da rastlanmaktadır. Duvarda kullanılan ahşap hatılların yerleri, aralıkları kullanılan malzemelerle olan ilişkisine bağlı
olarak değişmektedir. İpek Han, Yorgancılar Çarşısı, Pirinç Handa ahşap hatıla rastlanmaktadır. Emir Han, Geyve Han, Hacı İvaz Paşa Çarşısı’nda bağlayıcı olarak hatıl kullanılmamıştır.
Tuğla malzeme de ön plandadır. Taş ve tuğla nöbetleşe kullanılarak meydana getirilen almaşık örgü sistemi yapılarda sadeliği bozarak cephelere hareket sağlamıştır.
Süsleme açısından değerlendirildiğinde hanların oldukça sade oldukları dikkat çekmektedir. Selçuklu kervansaraylarında görülen ihtişamlı süslemeye burada rastlanılmaz. Osmanlı
hanlarında sadelik ısrarla vurgulanmış ve Selçuklu’daki kalevari görünüme son verilmiştir.
Yapılarda herhangi bir süslemeye rastlanılmamakta bununla birlikte tuğla ve taşın alternatif
örülerek cephelerin tek düzelikten kurtarıldığı görülmektedir. En yoğun süsleme Koza Hanı
taç kapısında görülmektedir. Dışa taşırılan taç kapısı heybetiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Kapıyı çepeçevre saran burmalar, geometrik yıldızlar ve altıgen zencereklerin birbirine bağlanmasıyla oluşan süsleme kapıyı ön plana çıkarmıştır.
Bursa, Osmanlılar Döneminde ticaretin gözde şehri olmuştur, buna binaen de Osmanlı hanlarının ilk örneklerinin verildiği önemli bir kenttir.
Osmanlılar Döneminde konaklama yapısı olma özelliğinden çıkıp aynı zamanda birer ticaret yapısı hüviyeti kazanan hanlar, geniş bir alana yayılmış ve halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir ticaret merkezi hâline gelmiştir. 20. yüzyılla beraber konaklama hizmeti dışında
kalmış, iş veya ticaret merkezine dönüşmüştür.
Çoğu günümüze kadar ulaşan hanlar, bilim dünyasına katkıda bulunmakta özellikle sanat
tarihi ve mimarlık tarihi açısından bir servet niteliği görmektedir.
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Giriş

B

asit bir yer değiştirme hareketi olarak algılanan göç olgusu, bir ülkenin sosyoekonomik yapısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Çünkü göç eden bireyler
coğrafi mekânlarıyla birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel çevrelerini de değiştirmiş

olurlar. Dolayısıyla göç hareketleri, nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirildiğinde bireyler
ve toplumlar üzerinde önemli etkiler yaratabilmektedir. Bu yüzden göç olgusu sosyoloji,
psikoloji, ekonomi gibi birçok bilim dalının araştırma konusudur. Bireyler birçok nedenle
göç kararı alabilirler. Ancak Türkiye’de yapılan iç göçlerin büyük çoğunluğu ekonomik nedenli göçlerdir. 1950’li yıllardan itibaren Türkiye’de tarım teknolojisinin gelişmesiyle birlikte
tarımcılıkta insan iş gücüne duyulan ihtiyaç azalmaya başlamıştır. Bunun sonucunda kırsal
alanlarda yaşayan ve geçimini tarımcılıkla sağlayan birçok kişi işsiz kalmış ve geçim sıkıntısı
yaşamaya başlamıştır. Diğer yandan sanayisi hızla gelişen kentler bireylere istihdam olanakları sunmaktadır. Kırsal alanlarda işsiz kalan ya da geçim sıkıntısı yaşayan bireyler kentlere göç etmeye başlamıştır. Göç kararı alanlar sadece işsizler değildir. Gelirinden memnun
olmayan ve daha yüksek gelir elde ederek daha üst standartlarda yaşamak isteyen kişiler
sosyal imkânların daha fazla olduğu yerlere göç ederek sosyal nedenli göç yapmış olurlar.
Bu çalışmada Bursa’nın batısında yer alan ve verimli topraklara sahip olan Karacabey ve

*

Arş. Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisat Bölümü.
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Mustafakemalpaşa ilçelerine yapılan göçler ve nedenleri araştırılmak istenmiştir. Sosyal yaşamın çok fazla gelişemediği bu ilçelerde sanayi sektörü oldukça gelişmiştir ve gelişmeye
devam etmektedir. Bu durum Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine yapılan göçlerin
sosyal nedenli göçlerden ziyade ekonomik nedenli göçler olduğu düşündürmektedir.

Göç Olgusu
Kişilerin yaşadığı yeri (köy, şehir, ülke) herhangi bir nedenden dolayı bırakıp başka bir yere
yerleşmesine göç denir. Kapsam ve içerik olarak coğrafya, sosyoloji, demografi, ekonomi,
siyaset bilimi, çevre bilimi, kent bilimi, sosyal psikoloji gibi çeşitli bilimlerin araştırma konusudur. Göç olgusu genel olarak basit bir yer değiştirme hareketi olarak tanımlansa da
nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirildiğinde, toplumlar ve bireyler üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Göç eden kişiler coğrafi mekânlarıyla birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel
çevrelerini de değiştirmiş olurlar.
En genel hatlarıyla göçler, ülke sınırları esasına göre, yerleşme süresi esasına göre ve son
olarak irade esasına göre göçler şeklinde sınıflandırılır. Ülke sınırları esasına göre göçler; iç
göç ve dış göç olmak üzere ikiye ayrılır. İç göç, bir ülkenin kendi ulusal sınırları içinde gerçekleşen nüfus hareketleridir. Genellikle gelişmemiş veya az gelişmiş bölgelerden gelişmiş
bölgelere yapılır. Ülke içerisinde gerçekleşen bu nüfus hareketleri, ülkenin toplam nüfus
sayısını değiştirmezken kent nüfusunun ve kır nüfusunun oranlarını değiştirmektedir (Özdemir, 2008, s. 22). Dış göç, bir ülkenin ulusal sınırlarını aşarak başka bir ülkenin ulusal sınırları içerisine yapılan göç hareketidir. Süre esasına göre göçler, geçici göç ve sürekli göç olmak
üzere iki ayrılır. Geçici göç, kişilerin bulundukları yeri, geri dönmek suretiyle bir süreliğine
terk etmeleri durumudur. Geçici göçlerde göç eden kişi ya da kişilerin gittikleri yerlerde
ne kadar süre kalacakları önceden bellidir. Kişiler genelde çalışmak ve okumak amacıyla
geçici göç yaparlar. Sürekli göç ise kişilerin yaşadıkları yeri bir daha geri dönmemek üzere
terk etmeleri durumudur. Göç kararı veren birey gideceği yerde sürekli yaşama fikrindedir.
Göç eden kişilerde geri dönmeme fikri göç kararının başında alınmış bir karar olabileceği gibi geri dönme umuduyla yapılmış geçici göçler de zamanla sürekli göçe dönüşebilir.
İrade esasına göre göçler, bireylerin göç etmeyi isteyip istememesi açısından zorunlu göç
ve gönüllü göç olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu göç, kişilerin istemeden yapmak zorunda
bırakıldıkları göçlerdir. Otoriter bir gücün, insanları istekleri dışında yer değiştirmeye zorlamasıyla ya da kişilerin yaşadığı yerdeki sorunlar nedeniyle mecburiyetten yaptığı göçlerdir. Doğal afetler, terör olayları, can ve mal güvenliğinin tehlikede olması, baskı görme,
aşağılanma, kan davası gibi nedenlerden dolayı kişiler canlarını kurtarmak için göç etmeye
mecbur kalırlar. Gönüllü göç, kişilerin kendi inisiyatifleriyle yer değiştirmesidir. Refah düzeylerini yükseltmek, iş ve sosyal imkânlar elde edebilmek, yenilik yapmak, macera aramak
gibi nedenlerle bireyler gönüllü göç yapmaktadır.
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Türkiye’de 1950’li yıllara kadar belirgin bir nüfus hareketliliğine rastlanmamıştır. Fakat
1950’li yıllardan itibaren nüfusun ülke sınırları içerisinde hızlı bir şekilde yer değiştirdiği
gözlenmiştir. Bu hareketliliğin nedeni olarak ulaşım ağının genişlemesi ve sanayileşmedeki
hızlı artış görülmektedir. TÜİK, nüfusu 20.000 ve daha az olan yerleşim yerlerini kırsal alan,
nüfusu 20.000’den daha fazla olan yerleşim yerlerini ise kentsel alan olarak tanımlamaktadır.
Kırda yaşayan nüfusa kırsal nüfus, kentte yaşan nüfusa ise kentsel nüfus denilmektedir.

Şekil 1. 1927-2010 Yılları Arası Türkiye Nüfusu
Kaynak: (TÜİK, 2011)

TÜİK’ten elde edilen verilerle oluşturulmuş grafikten ve istatistiki verilerden görüldüğü üzere
şehir nüfusu artarken köy nüfusu, ülkenin toplam nüfusu artmasına rağmen, düşüştedir. Türkiye’de nüfus hareketliliği çoğunlukla köyden şehre diğer bir deyişle kırdan kente doğrudur.
Kişilerin yaşamakta olduğu yeri bırakarak başka diyarlara göç etmesine yol açan faktörlere
itici faktörler, göç etmeye karar verilen yerin cazibelerine ise çekici faktörler denilmektedir.
İşsizlik, geçim sıkıntısı, olumsuz iklim şartları ve buna ek olarak Doğu’da yaşanan yoğun
terör olayları en temel itici faktörlerdir. Öte yandan, büyük kentlerde iş alanlarının fazla olması, gelir düzeylerinin yüksek olması, eğitim ve sağlık imkânları nüfusu kente doğru çeken
etkenlerin önde gelenleridir. Kırdan kente doğru yapılan göçlerde itici faktörlerin çekici faktörlere nispeten daha fazla rolü olduğu kabul edilmektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde ekonomik ve sosyal sorunlar kişileri göç etmeye iten başlıca nedenlerdir. Özellikle
işsizlik nedeniyle yapılan göçler, kamuoyu araştırmalarında göç nedenlerinin birinci sırasında yer almaktadır.
Kır-kent arasındaki yaşam biçimi, sosyal ve kültürel farklılıklar kentin cazibesini artırır. Bazı
kişiler kentte yaşamanın modernleşmek anlamına geldiğini düşünerek kente göç eder. Köy
hayatının zorlukları, sosyal aktivitelerin bulunmayışı, eğitim, eğlence vb. olanakların az oluşu
kente göçü özendirmektedir. Çocuklarının daha iyi eğitim alması gerektiğini düşünerek ge-
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lişmiş kentlere göç eden aileler sosyal nedenlerle göç etmiş olurlar. Savaş, işgal, devrim, terör
gibi siyasi problemler de kişilerin göç etmesinde etkili olmuştur. 1989 yılında Bulgar yönetimi tarafından Bulgaristan’ı terk etmeye zorlanan Türklerin durumu siyasi göçe en iyi örnektir.
Bulgar Türkleri, Bulgaristan yönetiminin baskısından kurtulmak ve özgürce yaşayabilmek
için Türkiye’ye göç etmişlerdir. Son olarak çevre şartlarında meydana gelen bozulmalar da
bireylerin göç etme nedenlerindendir. İklimin değişmesi, kuraklık, sel, deprem, erozyon gibi
afetlerden dolayı yer şekillerinde meydana gelen olumsuzlukların etkisiyle insanlar göç etmek durumunda kalabilir. Doğal afetlerden kaynaklanan göçleri genellikle devlet organize
eder. 17 Ağustos 1999’da ülkemizde olan Marmara Depremi’nden sonra çok sayıda kişinin
bölgeyi terk etmesi çevresel nedenlerle yapılan göçlere tarihten birer örnektir.

Yöntem
Regresyon analizlerinde bağımlı değişken nicel olabileceği gibi nitel de olabilmektedir. Bağımlı değişkenin nitel olduğu regresyon modellerine nitel tercih modelleri denilmektedir.
Nitel tercih modellerinin amacı, bireyi tasvir eden davranışların bir seti ile o bireyin verilen
bir tercihi yapması olasılığı arasındaki ilişkiyi bulmaktır (Aslan, 2006, s. 4). Ekonomik birimler
günlük hayat ilişkilerinde çoğu zaman seçim yapmak durumunda kalırlar. Karar vericilerin
alternatif ürünler veya olaylar arasından kendisine en çok fayda sağlayacak alternatifi tercih
edeceği kabul edilir. Nitel tercih modellerinin temelini bu varsayım sağlar.
Nitel tercih modelleri, bağımlı değişkenin aldığı değer sayısına göre iki durumlu ya da çok
durumlu modeller olarak iki gruba ayrılır. Bireyler, evet-hayır, olumlu-olumsuz, metro-otobüs gibi iki alternatif arasından birini seçmek zorunda kaldıklarında ikili tercih (binary choice), evet-hayır-kararsız, metro-otobüs-otomobil, a-b-c-d gibi ikiden fazla yani çok durumlu
alternatifle karşılaştıklarında çoklu tercih (multiple choice) söz konusu olmaktadır (Akın,
2002, s. 1). İkili tercih modellerinde bağımlı değişken genellikle 0 veya 1 değerini almaktadır. İki durumlu tercih modellerinde bağımlı değişkene ait tercih olasılığını belirlemek için
probit modeli ve logit modeli kullanılmaktadır.
Lojistik birikimli dağılım fonksiyonu

olarak gösterilebilir. Burada , Pi , Xi veri iken i. bireyin belirli bir seçimi yapma olasılığıdır. Lojistik birikimli dağılım fonksiyonunun tersi alınarak logit modeli doğrusal hâle getirilebilir.
ezi aşağıdaki şekilde elde edilir;

bir olayın gerçekleşme olasılığının gerçekleşmeme olasılığına oranıdır ve buna ola-
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sılık oranı ya da bahis oranı denilmektedir. Olasılık oranının doğal logaritması alınırsa parametre ve değişkenlerine göre doğrusal bir denklem elde edilir.

Olasılık oranının logaritması ’ye logit denir ve yukarıdaki model logit modeli olarak adlandırılır. Ancak olasılıklar bağımsız değişkenlerle doğrusal bir ilişkiye sahip değildir. Bağımsız
değişkende meydana gelen değişimin olayın gerçekleşme olasılığı üzerindeki etkisini bulmak için logit modelde ’ye göre türev alınmalıdır.

Olasılığın gerçekleşme olasılığı Pi ’nin, Xi’ye göre değişme oranının yalnızca β1’e değil aynı
zamanda değişimin ölçüldüğü olasılığın düzeyine de bağlı olduğu anlaşılmaktadır (Özer,
2004, s. 77).
Doğrusal olasılık modeline alternatif olarak kullanılan bir diğer model probit modelidir.
Normal birikimli dağılımdan türetilen bu model probit ya da normit model olarak adlandırılır. Probit model fayda teorisine ve rasyonel seçim esasına dayalı olarak kurulmuştur. Birimlerin alternatif seçimler arasından kendilerine en fazla faydayı sağlayacak olanı seçeceği
kabul edilir (İçyüz, 2010, s. 64).
Olasılığın 0 ile 1 arasında olmasını sağlayan ve doğrusal olmayan probit modelinde i. bireyin kararının, gözlenemeyen bir fayda endeksine ( Ii) bağlı olduğu varsayılmaktadır. Endeks
Ii bağımsız değişken Xi’ler tarafından belirlenir.
Her i. birey için Ii endeksinin Ii* gibi bir eşik değeri olduğu varsayılır. Bu eşik değeri her birey
için farklıdır. Ii endeksi ancak Ii* eşik değerini aşarsa (Ii* Ii ) Yi olayı gerçekleşecek, Ii endeksi,
Ii*eşik değerini aşmıyorsa (Ii* > Ii ) olayı gerçekleşmeyecektir. Diğer bir ifadeyle Ii endeksinin
değeri ne kadar büyükse olayın gerçekleşme olasılığı da o kadar artar (Özer, 2004, s. 71).
Ii* Ii ise Y=1 olayı gerçekleşecek
Ii* > Ii ise Y=1olayı gerçekleşmeyecek
Normallik varsayımı altında olma olasılığı, standartlaştırılmış normal birikimli dağılım fonksiyonundan aşağıdaki gibi hesaplanır (Akın, 2002, s. 25);
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olarak hesaplanır. Burada

=3,142, e=2,718 ve Z, standartlaştırılmış normal değişkendir.

Ortalaması 0, varyansı 1’dir. Z

N(0,1).

Fayda endeksi Ii’ ye aynı zamanda β0 ve β1 ’ ye ilişkin bilgi elde etmek için ’nin tersi alınır.

f(Ii) , Ii’nin standart normal olasılık yoğunluk fonksiyonudur. Probit modelinde, gözlenemeyen fayda endeksi Ii , normal eş değer sapma (n.e.s) ya da normit olarak adlandırılır. Pi < 0,5
olduğunda n.e.s. veya Ii negatif olacağından Ii’ye 5 eklenmekte ve sonuca probit denmektedir (Akın, 2002, s. 26).
Probit modelde β1 parametresi bağımsız değişkendeki bir birimlik değişimin bağımlı değişkenin beklenen değeri üzerindeki etkisi şeklinde yorumlanamaz. Ancak parametrenin
işareti, bağımsız değişken ile olayın gerçekleşme olasılığı arasındaki ilişkinin yönünü verir.
Bağımsız değişkende meydana gelen bir değişimin olayın gerçekleşme olasılığında oluşturacağı etki, ilgili bağımsız değişkenin parametresi ve f(Ii) ’nin büyüklüğü ile belirlenmektedir.
Logit modeli lojistik birikimli dağılım fonksiyonundan, probit modeli ise normal birikimli
dağılım fonksiyonundan türetilmiştir. Her iki birikimli dağılım fonksiyonu da birbirine çok
benzediğinden örneklem hacmi çok büyük olmadıkça logit ve probit modelinden elde
edilen tahminler birbirinden çok farklı çıkmayacaktır. Fakat yine de bu iki modelden elde
edilen katsayılar doğrudan birbirleriyle karşılaştırılamazlar. Çünkü modellerin dağılımları,
dolayısıyla da varyansları farklıdır (Aydın, 2005, s. 34).
Logit ve probit modellerinden elde edilen tahminlerin karşılaştırılabilmesi için
dönüşümünden yararlanılır. Normal birikimli dağılım fonksiyonu integral içerdiği için hesaplamada zorluk yaşandığından logit modeller uygulamada daha yaygın
kullanılmaktadır.

Uygulama
Bursa Türkiye’nin en gelişmiş kentlerindendir. Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sürekli
gelişen bir şehir olduğundan devamlı göç almaktadır. Ülkenin en fazla nüfusa sahip 4. şehridir ve 3 merkez ilçesi, 14 de ilçesi bulunmaktadır.
Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri ılıman bir iklime sahip olduğundan toprakları
oldukça verimlidir. Sanayi tesislerinin verimli ovaların bulunduğu yerlere kurulduğu göz
önünde bulundurulursa Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri gerek topraklarının verimli olması gerekse coğrafik konumları nedeniyle birçok sanayi tesisine ev sahipliği yapmak-
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tadır. Şüphesiz sanayi tesislerinin kurulması, bu ilçelerde istihdam olanakları doğurmuştur.
Öyle ki sanayinin hızlı gelişimi bu bölgedeki işsizlik sorununa çözüm getirmekle kalmamış,
diğer bölgelerdeki işsizlere de istihdam fırsatı sunmuştur. Bu nedenle Mustafakemalpaşa ve
Karacabey ilçeleri göç almaya başlamıştır.
Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar
yoğunlaşmış durumdadır. Bunun nedeni bu ilçelerin toprak ve iklim koşullarının verimliliğinin yüksek olmasıdır. Bu illerde hayvancılık, sebzecilik ve meyvecilik oldukça gelişmiştir.
Karacabey ilçesine bağlı 66 köy, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 6 belde ve 104 köy bulunmaktadır (“Karacabey, Mustafakemalpaşa”, t.y.). TÜİK’ten alınan verilerle Mustafakemalpaşa
ve Karacabey ilçelerinin toplam nüfuslarının, ilçe merkez nüfuslarının ve köy-belde nüfuslarının 1965’ten günümüze nasıl değiştiği görsel olarak sunulmuştur.

Şekil 2. 1965-2010 Yılları Arası Mustafakemalpaşa Nüfusu

Şekil 3. 1965-2010 Yılları Arası Karacabey Nüfusu
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Grafiklerden görüldüğü üzere iki ilçenin de toplam nüfusu 1965’ten bu yana artış göstermektedir. Her iki ilçenin merkez nüfusu sürekli artış gösterirken köy ve belde nüfusları
azalış göstermiştir. Veriler incelendiğinde Karacabey’in toplam nüfusu 45 yılda 57.455’ten
79.229’a çıkmıştır. İlçe merkezinin nüfusu ise 18.368’den 53.080’e ulaşmıştır. Mustafakemalpaşa’nın toplam nüfusu ise 81.268’den 101.412’ye ulaşmıştır.
İlçe merkezinin nüfusu 23.179’dan 55.408’e çıkmıştır. Dikkat edilirse Mustafakemalpaşa’nın
köy ve belde nüfusunun 1990 yılına kadar artışta olduğu, 1990’dan 2010 yılına kadar ise
azalarak azaldığı görülmektedir. Bu durum, bölgenin topraklarının verimli olmasından kaynaklanabileceği gibi bazı köylerdeki linyit yatakları ve bor madeninin sağladığı istihdam
sayesinde köy nüfusunun işsizlik çekmemesi ve dolayısıyla da göç etme gereği duymamasından kaynaklanıyor olabilir.
Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde tarıma dayalı sanayi tesislerinin yoğun olması
ve buna bağlı olarak istihdam olanaklarının fazla olması, özellikle işsizlik nedeniyle göç kararı alan bireylere bu ilçeleri çekici hâle getirmektedir. İl merkezine çok yakın olan ve sosyal
yaşam bakımından çok gelişememiş bu iki komşu ilçeye yapılan göçlerin daha çok ekonomik kaynaklı olduğu akıllara gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada iş sebebiyle Karacabey
ve Mustafakemalpaşa ilçelerine göç etme olasılığı iki durumlu tercih modelleriyle hesaplanmaya çalışılmıştır.
Uygulamada kullanılan verileri toplamak için 34 soruluk bir anket hazırlanmış ve bu anket
Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçe merkezlerinde, göçle gelen kişilere uygulanmıştır. Anketler 2011 yılının Mayıs ayında katılımcılarla birebir görüşülerek yapılmıştır. Katılımcılarda
yalnızca göç etmiş olma koşulu aranmıştır. Örnekleme yöntemi olarak olasılıklı olmayan
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Örneklemin ana kütleyi iyi temsil edebilmesi
amacıyla mümkün olduğunca farklı sosyokültürel ve sosyoekonomik özellikteki bireylerle
görüşülmeye çalışılmıştır. Karacabey ilçesinde 250, Mustafakemalpaşa ilçesinde 250 kişiye
anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler Microsoft Office Excel ve EViews 6.0 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir.
Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine bireylerin iş sebebiyle göç etme olasılığına ilişkin tahmin modelinde SEBEP bağımlı değişken olarak alınmaktadır ve birey iş sebebiyle
göç etmişse 1, birey diğer sebeplerle göç etmişse 0 değerini almaktadır.
Herhangi bir bireyin iş sebebiyle göç etmesinin, bireyin cinsiyetinden, eğitim düzeyinden,
geldiği yerleşim biriminin büyüklüğünden, göç ettiğinde kaç yaşında olduğundan, çalıştığı
sektörden ve göç ettiği bölgeden etkileneceği düşünülmektedir. Şüphesiz bireylerin iş sebebiyle göç etmesini etkileyen faktörleri artırmak mümkündür fakat uygulanan anketten
elde edilen veriler doğrultusunda bağımsız değişkenler bunlarla sınırlandırılmıştır. En uygun modelin belirlenmesi için çeşitli model tahminlerinde bulunulmuştur. Model deneme-
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leri sonucunda cinsiyet, eğitim, göç edilen yaş ve geldiği yerleşim yerinin büyüklüğünün dışındaki diğer bağımsız değişkenlerin bireylerin iş sebebiyle göç etmesi üzerinde önemli bir
etkiye sahip olmadığı görülmüştür. CİNSİYET değişkeni birey kadınsa 0, erkekse 1 değerini
almaktadır. EĞİTİM değişkeni birey ilköğretim mezunu ise 0, ortaöğretim mezunu ise 1 ve
yükseköğretim mezunu ise 2 değerini almaktadır. GELYAŞ değişkeni bireyin göç ettiğindeki
yaşıdır. BÜYÜKLÜK değişkeni birey köyden gelmişse 0, birey ilçeden gelmişse 1, birey ilden
gelmişse 2 değerini almaktadır.
Mustafakemalpaşa ilçesi için logit model tahmin sonucu aşağıdaki gibidir.

Modeldeki bütün parametreler bireysel olarak % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan
anlamlı çıkmıştır. Ayrıca modeldeki parametreler birlikte değerlendirildiğinde de % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Modele göre diğer tüm değişkenler sabit tutulduğunda erkeklerin iş sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine göç etme olasılığı kadınlara göre daha fazladır. Diğer tüm değişkenler
sabitken eğitim seviyesi arttıkça bir bireyin iş sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine göç
etme olasılığı da artmaktadır. Diğer tüm değişkenler sabitken herhangi bir ilçeden gelen
bir bireyin iş sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine göç etme olasılığı köyden gelen birine
göre daha fazladır. Bu sonuçlara göre yükseköğretim mezunu olan ve herhangi bir ilçeden
Mustafakemalpaşa’ya göç eden, göç ettiğinde 25 yaşında olan bir bayanın iş sebebiyle bu
ilçeye göç etme olasılığı aşağıdaki gibi hesaplanmak istenirse CİNSİYET=0, EĞİTİM=2, GELYAŞ=25 ve BÜYÜKLÜK=1 için iş sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine göç etme olasılığı

olarak hesaplanır.
Mustafakemalpaşa için tahmin edilen probit modeli sonuçları aşağıdaki gibidir:

Modeldeki tüm parametreler bireysel olarak z test istatistiğine göre % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Modeldeki parametreler birlikte değerlendirildiğinde de %
5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Modeldeki katsayılar yorumlanacak olursa logit modelinde olduğu gibi probit modelinde
de diğer tüm değişkenler sabitken erkeklerin iş sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine göç
etme olasılığı kadınlara göre daha fazladır. Diğer tüm değişkenler sabitken ortaöğretim me-
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zunu bir bireyin iş sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine göç etme olasılığı ilköğretim mezunu birinden daha fazladır. Diğer tüm değişkenler sabitken bir bireyin iş sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine göç etme olasılığı, bireyin göç ettiğindeki yaşı arttıkça artmaktadır.
Diğer tüm değişkenler sabitken ilçeden gelen bir bireyin iş sebebiyle Mustafakemalpaşa
ilçesine göç etme olasılığı köyden gelen birine göre daha fazladır.
Elde edilen sonuçlara göre yükseköğretim mezunu olan ve ilçeden Mustafakemalpaşa’ya
göç eden, göç ettiğinde 25 yaşında olan bir kadının iş sebebiyle bu ilçeye göç etme olasılığı
hesaplanmak istenirse CİNSİYET=0, EĞİTİM=2, GELYAŞ=25 ve BÜYÜKLÜK=1 için;

olarak hesaplanır. Yani % 38’dir.
Karacabey ilçesi için logit model tahmin sonucu aşağıdaki gibidir:

Modeldeki parametrelerin bireysel anlamlılığını test etmek için kullanılan z test istatistiğine
göre modeldeki bütün parametreler bireysel olarak % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlıdır. Modeldeki parametrelerin birlikte anlamlılığını test eden LR istatistiğine
göre de parametrelerin genel olarak % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
olduğu bulunmuştur.
Modeldeki katsayıların işaretlerine göre diğer tüm değişkenler sabitken erkeklerin iş sebebiyle Karacabey ilçesine göç etme olasılığı kadınlara göre daha fazladır. Diğer tüm değişkenler sabitken ortaöğretim mezunu bir bireyin iş sebebiyle Karacabey’e göç etme olasılığı ilköğretim mezunu birine göre daha fazladır. Diğer tüm değişkenler sabitken bireyin
iş sebebiyle Karacabey ilçesine göç etme olasılığı bireyin Karacabey’e göç ettiğindeki yaşı
arttıkça artmaktadır. Diğer tüm değişkenler sabitken herhangi bir ilçeden gelen bir bireyin
iş sebebiyle Karacabey ilçesine göç etme olasılığı köyden gelen birine göre daha fazladır.
Buna göre yükseköğretim mezunu olan ve ilçeden Karacabey ilçesine göç eden, göç ettiğinde 25 yaşında olan bir kadının iş sebebiyle Karacabey’e göç etme olasılığı hesaplanmak
istenirse CİNSİYET=0, EĞİTİM=2, GELYAŞ=25 ve BÜYÜKLÜK=1 için;

olarak hesaplanır. Yani % 30’dur.
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Karacabey ilçesi için probit model tahmin sonucu aşağıdaki gibidir:

Modeldeki bütün parametreler bireysel olarak % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Ayrıca modeldeki parametreler genel olarak da % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Model yorumlanacak olursa diğer tüm değişkenler sabitken erkeklerin iş sebebiyle Karacabey ilçesine göç etme olasılığı kadınlara göre daha fazladır. Diğer tüm değişkenler sabitken ortaöğretim mezunu bir bireyin iş sebebiyle Karacabey’e göç etme olasılığı ilköğretim
mezunu olan birinden daha fazladır. Diğer tüm değişkenler sabitken bireyin iş sebebiyle
Karacabey ilçesine göç etme olasılığı bireyin Karacabey’e göç ettiğindeki yaşı arttıkça artmaktadır. Diğer tüm değişkenler sabitken herhangi bir ilçeden gelen bireyin iş sebebiyle
Karacabey ilçesine göç etme olasılığı köyden gelen birine göre daha fazladır.
Elde edilen sonuçlara göre yükseköğretim mezunu olan ve herhangi bir ilçeden Karacabey
ilçesine göç eden, göç ettiğinde 25 yaşında olan bir bayanın iş sebebiyle bu ilçeye göç etme
olasılığı hesaplanmak istenirse CİNSİYET=0, EĞİTİM=2, GELYAŞ=25 ve BÜYÜKLÜK=1 için

olarak hesaplanır. Yani % 30’dur.

Sonuç ve Değerlendirme
Yapılan değerlendirmeler sonucunda çalışmaya başlarken tahmin edildiği gibi Karacabey
ve Mustafakemalpaşa ilçelerine göç edenlerin büyük bir çoğunluğunun tayin ya da iş bulma sebepleriyle bu iki ilçeye göç ettiği gözlemlenmiştir.
İlk bölümde bireylerin neden göç ettikleri üzerinde durulurken en temel nedenin ekonomik nedenler olduğu belirtilmişti. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri sosyal bakımdan
çok fazla gelişmemiş olduklarından bu ilçelere göç eden bireylerin ekonomik nedenlerle bu
iki ilçeyi tercih ettiği ya da edeceği düşünülerek bu çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan bu düşüncenin doğru olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Her iki ilçede de göç eden
bireylerin neredeyse yarısının göçten sonra gelirlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Ayrıca
göç eden bireylerin göçten sonraki yaşantısının geldikleri yerdekine göre daha iyi olduğu
tespit edilmiştir. Bu durum gelirlerinde artış olan bireylerin sosyal faaliyetlere bütçe ayırabilmesinden kaynaklanıyor olabilir.
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Bireylerin iş sebebiyle göç etme olasılığının tahmininden elde edilen sonuçlara göre her iki
ilçede de erkeklerin iş sebebiyle göç etme olasılığının kadınlara göre fazla olduğu görülmüştür. Göç eden bireylerin eğitim düzeyi arttıkça iş nedeniyle göç yapmış olma olasılıkları
da artmaktadır. Bu durum nitelikli elemanların istihdamda daha çok tercih edilmesinden
kaynaklanıyor olabilir. Elde edilen bir diğer sonuca göre bireylerin geldiği yerleşim biriminin büyüklüğü arttıkça iş sebebiyle göç etmiş olma olasılıkları da artmaktadır. Bunun nedeni de büyük şehirlerde eğitim alan bireylerin eğitimlerini tamamladıktan sonra iş nedeniyle
bu iki ilçeye göç etmiş olması olabilir.
Çalışmadan elde edilen bu bulgular iki durumlu logit ve probit olmak üzere iki ayrı model
ile tahmin edilmiş ve ikisinde de beklenildiği gibi oldukça yakın sonuçlar alınmıştır. Yapılan
araştırmadan elde edilen sonuçlar çalışmaya başlamadan önce elde edilmesi beklenen sonuçlardır. Sanayisi gün geçtikçe gelişen bu iki ilçe istihdam fırsatı yaratmaya dolayısıyla göç
almaya devam edecek gibi görünmektedir.
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Giriş

B

ursa 1960’larda hızlı bir sanayileşme sürecine girmiştir. Bu değişim, Bursa’nın kent yapısını etkilemiş, göç ve nüfus artışı, çevre kirliliği, kaçak yapılaşma, işsizlik, suç oranının artması gibi birçok kentsel sorun yaratmıştır.

Kent kültürü ve kentlilik bilinciyle ilgili sorunların çözümü noktasında kent belleğini oluşturma ve kent kültürünü yayma, böylece ortaklık yaratarak hemşehrilik duygusu oluşturma
en önemli hedef olarak belirlenmelidir.
Bu bağlamda, kentte yaşayanların aidiyet duygusunu geliştirmek ve gelecek nesillere de bu
duyguyu aktarmak amacıyla, kentin tarihî ve kültürel değerlerinin farkına varmak, kentin
fiziksel, kültürel ve sosyal dönüşümünü gerçekleştirmek ve aidiyet duygusunu hissederek
kenti sahiplenip korumak önem arzetmektedir.
Topluma bilgi sağlamak ve aynı zamanda bilgiyi yeniden inşa etmek medyanın temel görevidir. Kısaca, toplumsal yaşamı belirli kategorilere ayırıp üzerinde yorum yaparak ortak
kabul gören bir yapı oluşturan medyanın toplum üzerinde etkili bir rolü bulunmaktadır.
Yerel yayınlar liberal anlayış paralelinde, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, bütünleştirme,
yöneten ve yönetilenler arasında köprü görevi üstlenirken yerel yöneticiler ve üst yöne-
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timler arasında da bilgi iletme, daha önce değinildiği üzere yerel kültür ve tarihsel mirası
koruma gibi işlevler üstlenmektedir. Ayrıca normalde temsil olanağı bulamayanlara temsil
alanı yaratması açısından önemli bir işleve sahiptir.
Bursa özelinde ele alındığında da yerel yayıncılığın güçlü yapılar oluşturduğu görülmektedir. Çalışmada özellikle kentin hafızasını da biriktiren gazetelerin, kenti nasıl görüp aktardığı sorusunun cevabı aranmıştır. Bu amaçla Bursa’da günlük yayımlanan ve dağıtıma giren
Olay, Bursa Hâkimiyet, Kent, Bursa Haber, Bursa Hayat ve Yeni Dönem gazetelerinin haberleri değerlendirilmiştir. İlgili gazeteler rastgele örneklemle seçilen bir haftalık dönemde ele
alınmış ve Bursa’yla ilgili haberlerin niteliği sorgulanmıştır.

Kentleşme ve Kentlileşme
Kent oluşumunun maddi temelleri MÖ üç binli yıllara götürebiliriz. Kent, Anadolu, Mezopotamya, Nil Vadisi, İndus Irmağı çevresi, Sarı Irmak Vadileri gibi ilk yerleşim alanlarında üretim
fazlasının ortaya çıkardığı değişim/takas ekonomisinin düzenlenmesi için bir merkez olma
niteliği taşımaktadır. Kurulan kentlerde takas ekonomisinin düzenlenmesiyle mülkü ve yaşam alanını savunma ihtiyaçları doğmuş, savunma, yaşam alışkanlıkları ve ticareti kolaylaştırmaya dönük birtakım düzenlemeler geliştirilmiştir. Dinamik nitelikteki bu düzenlemeler
günümüzde ihtiyaçlara göre yeniden ele alınarak geliştirilmektedir (Benevelo, 1995, s. 19).
Pazar ekonomisinin gelişimi ile kent dokusunun ekonomik ve kültürel yapıtaşları da belirginleşmiştir. Bireylerin, kentin unsurları olarak, kente katkı ve sorumluluklarının tanımlanması da bu dönemde gerçekleşmektedir. Tarihsel süreç içerisinde “kentleşme ve kentlileşme olgusu” yerleşiklik kadar kente göçün de yaşamsal olguları etkilemesine, kentsel alanın
üretim sürecinde ve sosyal yaşamda farklılıkların, kentsel yaşamın sunduğu olanaklardan
yararlanma farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Giritlioğlu, 1991, s. 52).
Bakış açısı değiştikçe kent tanımı da değişmektedir. Sosyologlar, tarihçiler, şehir plancılar,
iktisatçılar, antropologlar, edebiyatçılar vb. her bir disiplinin kendi kavrayışı üzerine bina
edilmiş kent tanımı vardır. Nüfus büyüklüğü, idari statü, nüfusun yapısı, iş bölümü ve uzmanlaşma, örgütlenme biçimi, işlev alanlarındaki farklılaşma, iş gücünün sektörel dağılımı,
heterojenlik, fiziksel doku, üretimin yapısı gibi ölçütler kullanılarak bu tanımlamalar yapılmaktadır. Kapsamlı bir modern şehir tanımı, şehrin hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal oluşum detaylarını içermek durumundadır.
Kent özellikleri tanımlanırken öncelikle belli bir nüfus yoğunluğunun söz konusu olması
gerekir. Bunun yanı sıra; tarımsal üretim ilişkilerinden daha yoğun sanayi üretiminin varlığı,
hizmet söktörünün gelişmiş olması, fiziksel altyapının gelişmişliği, nüfus hareketliliği bakımından çekirdek aile yapısının yaygınlığı, kent düzeyinde iş bölümünün ve uzmanlaşmanın
gereksinimleri karşılar düzeyde olması gerekir.
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Kentin örgütlenmiş nüfus niteliğinin yerel değerlerin değil ulusal ve evrensel değerlerin algılanmasında ve hayata geçirilmesinde etkin rol alabilmesi gerekir. Cemaat, nitelikli birlikteliğin
yerine bireysel kimliğin öncellendiği; birey olarak bütünün parçası olma kentliliğin özelliklerini oluşturur. Kırsal alandaki eğitim düzeyi yetersizliğine karşın kentte eğitim olanak ve düzeyinin gelişmişliğiyle kentin temel gereksinimlerinden olan uzmanlaşma beklentisini karşılar
düzeyde olacağından denetim organizasyonlarının zorunluluğu da ortaya çıkmış olur.
Kentsel yaşam alanında “modern toplum” teriminin kullanılmaya başlanması dünya tarihinin özellikle 17. yüzyıldan sonraki kısmı için söz konusudur. Modernleşmenin kentlileşmenin asli unsuru olarak ortaya çıkması, sanayi devrimlerini tamamlamış toplumların izledikleri tarihsel yolun sonucudur.
Bu sürecin bir şablon oluşturması ve tekrarlanabilirliği ise tartışma konusu olabilir ki bu
durumda modernleşmenin farklı toplum yapılarında özgün bir sonuç yaratması düşünülemez. Bu bakış açısıyla oluşturulan tanımlamanın her ülkeye ayrı ayrı nasıl uyarlanabileceği,
ülkelerin demografik yapısına, tarihsel ve kültürel kimliklerine doğrudan bağlı bir durumdur (Ergil, 1994, s. 226).
Batı modernitesinin sonucu olarak toplumsal yaşamın inanç kuralları ortak kabule dayandırılmış, merkezileşen bir siyasal yönetim güçlenmiş ve ulus-devlet değerleri ortaya çıkmıştır.
Üretim ilişkilerinde feodal yapının sanayileşme karşısında çözülmesiyle doğrudan kenti ve
kentlileri ilgilendiren “kente göç” kavramı da ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte, yaşam kültürünün farklılaşması sonucunda doğal hukuk alanından değerlerle evrensel hukuk kavramının bireye ve toplumsal organizasyona mülkün ve bireyin
yaşamının düzenlenmesi bağlamında hukuk devleti kavramının da bir kent kültürü ürünü
olarak yerleştiği kabul edilmektedir (Yüksel, 2004, s. 20).
Kentli toplumun oluşumu, dünyanın modernleşmesinin bir sonucudur. Modernleşmenin
sosyolojik açıdan en belirgin özelliklerinden biri sanayileşme ise bir diğeri kentleşmedir.
Kentleşme, bir bakıma sanayileşmenin altyapısını oluşturan bir süreçtir. Sanayi toplumunun temel özelliği, “kentlerin, daha doğrusu kent toplumunun gelişmesi”dir. Modern toplumların çözümlenmesini amaçlayan sosyolojinin kendisine başlangıç olarak sanayileşme
ve kentleşme biçimindeki “bu çifte görünümlü süreci alması” gerekir (Lefebvre, 1998, s. 53).
Kentlileşme ve kentlilik olgusunun modernleşme ile bütünleştirilip Batı kaynaklı bir model
olarak düşünülmesi, Türkiye’de kentli olmanın anlaşılmasında eksiklik yaratacaktır. Batı’da
kentlileşmede göç olgusu etkisi tartışılırken sanayileşmenin gereksinimi olarak topraksız
köylünün işçileştirilmesi, değişim unsurlarının kaynağı olan üretim unsurlarının beslenmesi
söz konusuydu. Bu hareketi doğrudan feodal derebeyler de beslemek zorunda olduğu serften kurtulmak için desteklemekteydi. Batı’da kentlere ucuz işçi yığılırken kent soylular kendi
alt hizmetlerini gören bu kesimin yaşamsal değerlerini sürdürülebilir tutmaktaydı.
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Kentlerin konut ve yaşam alanı farklılaşması kadar kentlilerin kendi zanaatkârlarına, din
adamlarına, askerlerine sunduğu yaşam alanlarının da farklılaşması söz konusudur. Kısıtlı
mekânlarda yaşam, üretim teknolojisinin niteliği yaşanan dönemin değerleriyle örtüşürken modernleşmenin örneklenmesinde ve kültürel değerlerin karşılaştırmasında “11. yüzyıl
İngiltere köylü toplumu, Osmanlılarda neredeyse 19. yüzyılın ikinci yarısına ve sonrasına
yakın toplumsal bir örgüt”le karşılaştırılır. Toplumsal ve ekonomik yapıya yön veren kültürel
değerleri Batılı toplumlarla karşılaştırırken Anadolu’da 12 bin yıl öncesinin Neolitik Döneminden kalan Düven gibi Cilalı Taş Devri aletlerinin üretim gücünü ve toplumsal yaşama
katkısını da izah etmek gerekir. (Kıray, 2006, s. 259-271).
Kentlilik bilincinin oluşum süreci, genel ve yerel alandaki üretici güçlerin niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. Sanayi toplumunun, diğer bir söylemle kapitalist toplumun ortaya çıkışıyla
kentin metalaşması söz konusu olurken kırlardan kente yoğun olarak göçen evsiz, topraksız, mesleksiz unsurları metalaşan kentin niteliğini de değiştirmiştir. Bir sanayi bölgesi gelişimi sonucu ortaya çıkmış kentlerin metalaşması insan yaşamı ile doğal alan arasında köklü
bir ayrım yaratır. Kentlileşme, kentleştirenler tarafından yaratılmış bir alanı çerçeveler. Oluşan ve içinde olunan bu çevre sadece kent sosyolojisi ile analiz edilemez. Sanayi toplumunun, modern toplumun bir bütün olarak analizi ile anlaşılabilir (Giddens, 2001, s. 98-101).
Türkiye gerçeği olarak Osmanlı kent geleneği için Batılılaşma, Batı’ya açılma başka bir söylemle de kapitalistleşme girişimleri 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Anadolu topraklarında kentlere göç ve göçün önlenmesi ise Bizans’ın Selçuklu tarafından ötelenmesi ile
başlamıştır. Gerek artan vergilerin tarımsal faaliyeti kölelikten beter bir duruma getirmesi
gerek verim düşüklüğünün köylüyü daha da yoksullaştırması Anadolu köylüsünü Bizans’ın
merkezine İstanbul’a yönlendirmekteydi. Anadolu’yu etkileyen Selçuklu, Asya’dan kendi
topraklarına yönelen göç dalgalarına Anadolu’yu göstermişken göç dalgaları kendilerinden
önce gelenlerce doldurulmuş kentlerde istenmemekte “Yolunuza devam edin” fikriyle kırsala
ve daha ilerilere yönlendirilmektedir. Takip eden süreçte Osmanlı’da sürü sahiplerinin zenginleşmesinin ve bu zenginliği koruma kaygısının kentlerin korunaklığında sürdürülebilmesi
yerleşim birimi olarak kentlerin oluşturulmasına hız kazandırmıştır. Göçerlerin, Anadolu’da ve
geçirildikleri Rumeli’de zaviyeler kurarak bu zaviyelerin etrafında işlikler-üretim atölyeleri kurmaları da kent oluşumuna katkı sağlamıştır. Ayrıca, İran’la yapılan savaşlar, 17. yüzyıldan sonra başlayan askere alma sisteminin değişmesi, ağır vergi yükü, mülksüzlük sebebiyle kırsalda
yaşayanlar için kentler bir kaçış, rahatlama merkezleri olmaya başlamışken özellikle İstanbul’a
girişlerin sınırlandırılması kentteki köylüler gerçeğini oluşturmuştur (Dilli, 2010, s. 59).

Kent Kültürü
Kent kültürü ve kentlilik bilinciyle ortaya çıkan tablo, kente dışarıdan gelenlerin kentin oluşmuş kültürüyle uyum sağlama sorunlarıyla karşılaşmasına, yaşam alışkanlıklarının tehdit
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edilmesi durumuna yol açar. Kent üretim ilişkilerinin niteliğiyle orantılı modern araç donanımı kadar haberleşmenin de metalaştırılmasının sonucuyla bağıntılı ayrı bir organizasyon yaratır. Kentleşmenin “dar mekânlı” bir klan yaşamından, “geniş mekânlı” bir toplumsal yapılanma içerisinde yaşamın sürdürülmesine, yeni sosyal ilişkiler ve niteliklerin kazanılmasına yol
açtığı açıktır. Kentlileşme iş bölümünde belirgin bir rol almayı ya da bu iş bölümünün dışında kalarak kent kültürünü almadan değişim ve gelişmeye kapalı bir rol üstlenmeyi gerektirir.
İş bölümünde alınan rol kent nüfus birikiminin niteliğini de doğrudan belirler. Ülkemizde
kentleşmenin ve kentliliğin gelişmesinin 1946 Seçimlerini izleyen süreçte Batılı ülkelerden
farklı olarak doğrudan toprak mülkiyetinin/serfliğin çözülmesi sonucu ve sanayinin iş gücü
arayışıyla değil az gelişmiş ülkelerde görülen özelliklerle başladığını kabul etmek gerekir.
Sanayi üretiminin ihtiyacından fazla gerçekleşen kırsaldan kente göç hareketi işsizliğin, gizli
işsizliğin, kayıt dışı sektörlerin gelişmesinin de besleyicisi olmuştur (Keleş, 1976, s. 36).
Kentleşmenin farklı ülkelerde, farklı ekonomik ve sosyal ortamlara, ulusal ve yerel yapıya
göre farklılıklar göstereceği açıkken Türkiye gerçeğinde kentlileşme yönelimi siyasal iktidarların politikalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kentsel planlamanın olmaması, kamu
hizmetlerinin yetersiz düzenlenmesi temel toplumsal sorunların da ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Türkiye’de sanayileşme ve kentleşme uyumsuzluğu öncelikle sanayileşme sürecinde yaratılan iş alanlarının talebinden nüfusun sanayileşmekte olan kentlerde yerleşimi kent
kalitesiyle uyumlu yaşam olanaklarını ortadan kaldırırken vasıfsızların hizmet sektörüne
yönelimi sonucunu yaratmaktadır (Kongar, 1978, s. 398).
Köyden kente göç toplumsal ilişkilerin boyutlarında farklılık yaratma etkisiyle bireyin kentsel üretim sürecinde aldığı rolü de maddi yaşam alanıyla kültürel yaşam alanında yeni bir
düzenleme ortaya çıkartmaktadır. Kırsal yaşamdaki toplumsal ilişkilerin karşılığının bulunmadığı ortamda meydana gelen önceki yaşamla bağıntısızlık, kuralsızlığı ve yabancılaşmayı biçimlendirir. Kırsalla kesilemeyen ilişkiler, kırsal yaşam alışkanlıklarının kent yaşamına
taşınması, kültürel anlamda kentsel kültür dışında bir biz değeri yaratacaktır. Kırsalda bireylerin doğrudan doğruya değil, yaşamsal mekânın doğal önderleri tarafından bilgilendirilmesi, iletişim kanallarının sözel nitelikte olmasında toplanırken kentsel yerleşimin iletişim
paylaşımının hızlılığı ve değişkenliği yeni bir tür kültürel getto yaratılmasına yol açar (Bayhan, 1997, s. 113-114).

Bursa ve Kentleşme
Bursa’da kentleşmenin tarihsel kökeninin İÖ. 4. yüzyıla kadar gittiği bilinirken Herodot Tarihi’ne göre, o tarihte Bursa çevresinde varlığı en bilinen kent kuruluşu MÖ 12. yüzyıla kadar
uzanan Cius/Gemlik’tir. Bu durum Bursa’nın yerleşim geçmişi kadar kent kültürü geçmişinin
de köklülüğünü ortaya koymaktadır. Bursa’nın tarihsel süreçte izlediği yolun zengin niteliği
yetirince belirgindir.
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Bursa örneğinde sanayileşme ve sosyal yaşamın gelişmesinin, kültürel zenginliğin bir sonucu olarak son yıllarda gerçekleştirilen kent konseyleri modern kent yaşamının önemli
dayanaklarından olan katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinde belirgin bir rol ortaya
çıkmaktadır. Bursa’da kent konseylerinin sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde bulundurması, kurulan çalışma grupları neticesinde oluşturulan faaliyetler kentin algılanmasına,
sürdürülebilir kültürel faaliyetlerin kentlilere ulaşmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu
çalışmaların bütününün yerel yönetimlere ulaşması ve yerel yönetimlerce desteklenmesi
kentlinin karar alınma noktasındaki rolünü de güçlendiren bir durumdur.
Kentlilik bilincinin, kent kültürünün nüfusun sayısal niteliğiyle, yaşamın ekonomik düzeyinin standardı ile eğitim, sağlık ve en belirleyicilerden olan iş olanaklarının yaygınlığıyla
doğrudan ilişkili olduğu kabul edilir. Bu durumun kentin ekonomik ve sosyal niteliğiyle aynı
oranda gelişmeyen bireysel gelişim sorunuyla yarattığı çelişki kentle uyumsuzluğu belirgin
“köykentli” bir kitle oluşmasına yol açtığı da başkaca bir gerçektir. İşte burada kentlilerin
kültürel kimliği, kültürel gelişimi, kentliliğin ortak değerleriyle çatışmaları, kenti kendini kuşatan, dar dünyasını yıkmaya çalışan bir karşıtlık olarak algılamasına yol açmaktadır. Kentlilik bilincinin oluşturulmasında olumsuz değerler yaratan bu durum kentlilik bilincinin oluşturulması, kentli yaşam değerlerinin kurumsallaşması ile giderilebilir. Bu noktada, bireylerin
kent yaşamına kendi uyumunun ve katkısının geliştirilmesi için medya en belirleyici unsurlardan olmaktadır. Kentsel değerlerin özümlenmesinde örgün eğitimin ve yaygın kitlesel,
görsel eğitimin de önemli rol oynayacağı düşünülmelidir.
Sanayi gelişimiyle doğru orantılı olarak gerçekleşmeyen kentleşme politikaları özellikle
ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün yoğunlaştığı, tarihsel geçmişiyle köklü yerleşimlere
sahip olan kentlerde kentlileşmenin ve kent kültürünün olumlu gelişimini engelleyici bir
unsur olarak karşımıza çıkar. Çevresel faktörlerin, nüfus değişkenliğinin, başka bir önemli
faktör olan kente göç olgusunun dikkate alınmadığı durumların yarattığı çarpık yerleşim
ve bireyin kendi yaşam alanını yaratma güdüsü kentlileşmeyi engelleyecektir. Yaşanabilir
bir ortam, ticari, mali, sanayi çevreleriyle dokusal uyumun sağlanmaması ortak kültürün
gerçekleşmesini, “kentleşme politikasının” yetersizliğini ortaya çıkartır.
Yerel yönetimlerin “kentsel planlama”da üstlenecekleri olumlu rol ve “bilgi sistemi”nin işlerliği, güven faktörüyle kentlilerin yönetimle bütünleşmesi kent bireylerinin yaşam kalitesine
doğrudan etki edecek, kentlilik kültürü gelişecektir.
Tarihçilerin, sosyologların, ekonomistlerin, edebiyatçıların, kent planlamacılarının, antropologların, güvenlik unsurlarının, sanayi ve ticaret gruplarının kendi değerleri üzerine tanımladıkları bir kent anlayışı olmasıyla kentin kültürel yapısına yaklaşımları da farklılık arzeder.
Kent nüfusunun sayısal, ekonomik ve kültürel kimliği, idari yapının niteliği kent yaşamının
kurallarını da içeren alışkanlıklar ve kent vazgeçilmezlerini oluşturur.
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Yerel Gazetelerin Kent için Önemi
Kitle iletişim araçları, başka etkinliklere ayrılan zamanı ve gösterilen ilgiyi kendilerinde toplamaktadır. Bu durum kitle iletişim araçları öncesi koşullarda elde edilebileceğinden daha
çok bilginin bu araçlar kanalıyla çok sayıda insana ulaşmasını sağladığı anlamına da gelmektedir. Yadsınamaz bu gerçeklik aynı zamanda kurumlar arası rekabeti getirmiş, öteki
toplumsal kurumlar kitle iletişim araçlarına uyum sağlamak, tepkide bulunmak ya da onlardan yararlanmak konusunda baskı altında kalmışlardır (Erdoğan & Alemdar, 1990, s. 94).
Tüm teknolojik gelişmelere rağmen yerel ve bölgesel alanda gazete hâlâ en önemli haber
aracıdır. Gerek Türkiye için gerekse dünyanın herhangi bir noktası için olsun insanlar bugün
de yakın çevrelerinde olup bitenden kapsamlı bir şekilde haberdar olabilecekleri başka haber kaynağına sahip değildir.
Gazeteci açısından da yerelde çalışmak okur veya izleyici tarafından -doğrudan kontrol edilebilir bir ilişki söz konusu olduğu için- daha zordur.
Yerel gazete kendi yayın bölgesi ve oraya ait birikimlerle sınırlıdır ve burada haber iletimi konusunda pek çok kitle iletişim aracından farklı olarak daha fazla ayrıntıya inebilir
(Schlapp, 2002, s. 16).
Yerel ve bölgesel alanlarda elektronik medyanın gazeteyle rekabeti o kadar güçlü değildir
ve yerel radyoların hatta televizyon yayınlarının etkin olduğu yerlerde bile bu araçlar içerik
açısından gazetenin yerini alamazlar.
Habercilik bireyin içinde yaşadığı topluluğu tanımlaması amacıyla ortak dil ile ortak bilgi
yaratılmasına yardımcı olur. Böyle bir görev üstlenen gazeteci de görevi gereği donanıma
sahip olmalıdır.
Bursa’da yerel gazeteleri değerlendirdiğimizde Anadolu’nun birçok yerinin aksine profesyonel kadroların çalıştığı güçlü sermaye yapılarına sahip kuruluşlar dikkat çekmektedir.
Bursa’da yayımlanan gazete ve dergiler dağıtım ağları kanalıyla bayilere ulaştırılarak okura
arz edilmektedir; abonelik sistemi kullanılan bir yöntem değildir. Anadolu’nun genelinde
uygulanan yöntemin aksine Bursa’da satış tamamen dağıtım şirketleri kanalıyla gerçekleşmektedir.

Bursa Yerel Gazetelerinde Şehir Haberciliği
Bu çalışmada, Bursa’da yayımlanan günlük gazetelerdeki haberlerin kent kültürü ve kentlilik bilincini oluşturma ve yerleştirmede üstlendikleri rol tartışılacaktır.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa’da 25 gazete yayımlanmaktadır. Bu 25 gazete arasında Kent, Bursa Hayat ve Yeni Dönem gazeteleri bulunmamak-
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tadır. Öte yandan çalışmamızı gerçekleştirirken kaynak olarak seçtiğimiz Olay, Bursa Hâkimiyet, Kent, Bursa Haber, Bursa Hayat ve Yeni Dönem gazeteleri Basın İlan Kurumunun Mart
2013 dönemine ait “Resmî İlan ve Reklam Verilebilecek Mevkuteler” listesinde yer alması ve
Bursa’nın çeşitli semtlerinde ilgili gazetelerin satışta bulunması dolayısıyla tercih edilmiştir.
Sözü geçen beş gazetenin Basın İlan Kurumu Mart 2013 dönemine ait tiraj raporuna göre
tirajları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yüz ölçümü

Aylık Tiraj

Günlük Fiilî
Satış Ort.

Siyasi-Günlük 33,81

6,76 m²

636.080

16.184

Bursa
Hâkimiyet

Siyasi-Günlük 36

6,97

182.257

3092

Kent

Siyasi-Günlük 20

4,00

120.140

2579

Yeni Dönem

Siyasi-Günlük 12

2,40

66.061

667

Bursa Haber

Siyasi-Günlük 12

2,40

47.803

668

Bursa Hayat

Siyasi-Günlük 12

2,40

44.385

613

Gazete

Türü

Olay

Sayfa Sayısı

İncelenen bir haftalık sürede Olay gazetesinde ortalama 57 haberden 13’ü, Bursa Hâkimiyet gazetesinde ortalama 93 haberden 28’i, Kent gazetesinde ortalama 93 haberden 31’i,
Bursa Haber gazetesinde ortalama 55 haberden 20’si, Yeni Dönem gazetesinde ortalama
60 haberden 18’i ve Bursa Hayat gazetesinde ortalama 51 haberden 17’si Bursa haberidir.1∗
Bursa ile ilgili haberler içerikleri bakımından, ekonomi, polis-adliye, belediye, şehir-şehircilik, bürokrasi-siyaset, sivil toplum, eğitim, güncel, kültür-sanat, sağlık ve çevre kategorilerinde değerlendirilmiştir.
Ekonomi haberleri kapsamında sanayici ve iş adamları dernekleri ve esnaf sanatkârlar kooperatif ve odalarının ziyaretleri, genel kurulları yer alırken kentle ilgili haber olarak değerlendirilebilecek “ipek böceğinin kentte yeniden üretilmesi”ne ilişkin basit haber olarak
kurgulanmış metinler de bulunmaktadır.
Belediye başlığı altında belediye başkanlarının haberin kaynağını oluşturduğu daha çok
belediye tanıtım faaliyetleri biçimindeki metinler değerlendirilmiştir. Sivil toplum başlığında rastlanan haberler de sivil toplum kuruluşu statüsündeki kuruluşların ziyaret ve benzeri
etkinliklerini içermektedir. Şehir ve şehircilik başlığında rastlanan haberlerde İznik’te Roma
Tiyatrosunun UNESCO’nun kültür mirası listesine alınacağı, kentsel dönüşüm haberleri,
Uludağ’da kar üzerinde mangal yapanlarla ilgili haber, şehrin önemli mekânlarından Mahfel kahvesinin korunmasıyla ilgili haber, hava kirliği dolayısıyla egzos ayarlarının yapılması,
gölet yapımı, su kesintisi, orman yangınlarına tedbir olarak ormanlara yol açılması, Mudan*

Ortalamalar alınırken küsuratlar dikkate alınmamıştır; bahsedilen rakamlar yaklaşık ortalamalardır.
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ya’da sokak çeşmesine bakım yapılması, Yıldırım’da prefabrik okul yapımıyla ilgili imzalanan
protokol, termik santrale tepki ve Mudanya’da dere ağızlarının temizlenmesiyle ilgili haberler bulunmaktadır.
İncelenen bir haftalık dönemde Olay gazetesinde rastlanan haberlerin dağılımı şöyledir:
ekonomi 18, polis-adliye 26, belediye 23, şehir-şehircilik 4, bürokrasi-siyaset 6, sivil toplum
11, eğitim 9, güncel 12, kültür-sanat 3. Haberler arasında sağlık ve çevre haberine rastlanmamıştır. Olay gazetesi bir haftalık sürede kentle ilgili en çok polis-adliye haberine yer vermiştir. İlgili haftada çıkan 112 kent haberinin toplam 41’inde muhabir ismine rastlanmıştır.
Bursa Hâkimiyet gazetesindeki haberlerin dağılımı: ekonomi 13, polis-adliye 22, belediye
35, şehir-şehircilik 7, bürokrasi-siyaset 5, sivil toplum 13, eğitim 15, güncel 21, kültür-sanat
7, çevre 1 haber şeklinde oluşurken sağlık haberine rastlanmamıştır. Bursa Hâkimiyet gazetesi bir haftalık sürede kentle ilgili en çok belediye haberine yer vermiştir. İlgili haftada çıkan
139 kent haberinin toplam 9’unda muhabir ismine rastlanmıştır.
Kent gazetesindeki haberlerin dağılımı şöyledir: ekonomi 17, polis-adliye 32, belediye 33,
şehir-şehircilik 9, bürokrasi-siyaset 18, sivil toplum 15, eğitim 8, güncel 10, kültür-sanat 9,
çevre 1 ve sağlık 2. Kent gazetesi bir haftalık sürede kentle ilgili en çok belediye haberine
yer vermiştir. İlgili haftada çıkan 154 kent haberinin toplam 17’sinde muhabir ismi vardır,
ayrıca diğer gazetelerde kaynak belirtilmeden kullanılan haberlerin bir kısmında ajans
mahreçleri bulunmaktadır. İHA’dan alınan 46, CİHAN’dan alınan 8, bursadabugun.com adlı
bir internet sitesinde alınan 3 haber kullanılmıştır.
Bursa Haber gazetesindeki haberlerin dağılımı: ekonomi 15, polis-adliye 16, belediye 23, şehir-şehircilik 5, bürokrasi-siyaset 10, sivil toplum 8, eğitim 7, güncel 5, kültür-sanat 5, sağlık
1 haber şeklinde oluşurken çevre haberine rastlanmamıştır. Bursa Haber gazetesi bir haftalık sürede kentle ilgili en çok belediye haberine yer vermiştir. İlgili haftada çıkan 95 kent
haberinin hiçbirinde muhabir ya da ajanstan alındığını belirten bir mahreç kullanılmamıştır.
Bursa Hayat gazetesindeki haberlerin dağılımı şöyledir: ekonomi 14, polis-adliye 15, belediye 17, şehir-şehircilik 2, bürokrasi-siyaset 7, sivil toplum 10, eğitim 6, güncel 10, kültür-sanat
7, çevre 1 ve sağlık 1 haber. Bursa Hayat gazetesi bir haftalık sürede kentle ilgili en çok belediye haberine yer vermiştir. İlgili haftada çıkan 90 kent haberinin hiçbirinde muhabir ya da
ajanstan alındığını belirten bir mahreç kullanılmamıştır.
Yeni Dönem gazetesindeki haberlerin dağılımı şöyedir: ekonomi 12, polis-adliye 20, belediye 16, şehir-şehircilik 8, bürokrasi-siyaset 11, sivil toplum 5, eğitim 7, güncel 10, kültür-sanat
13, çevre 1 haber. Sağlık haberine rastlanmamıştır. Yeni Dönem gazetesi bir haftalık sürede
kentle ilgili en çok polis-adliye haberine yer vermiştir. İlgili haftada çıkan 103 kent haberinin
toplam 8’inde muhabir ismi vardır, ayrıca diğer gazetelerde kaynak belirtmeden kullanılan
haberlerin bir kısmında ajans mahreçleri bulunmaktadır. AA’dan alınan 17, CİHAN’dan alınan 8, haber merkezi imzasıyla 30 haber kullanılmıştır.
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Yukarıda gazetelerde değerlendirilen kategorilerin tamamı esas olarak kentle ilgili haberlerdir. Fakat kentle ilgili olması kentlilikle ve kentleşmeyle ilgili olduğu anlamına gelmemektedir.
Türkiye’de yerel basının sermaye yapılarının zayıf olması, baskı ve çıkar gruplarının etkilerine açıklığı, teknik olanaklarının yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle kentlilik bilinci yerine
yönlendirilmeye açık olmaları sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca içeriklerde yaygın medyaya
öykünme de söz konusudur.
Bursa’da gazetelerin teknik altyapısı ve sermaye birikimleri diğer yerel yayınlarla karşılaştırıldığında yaygın medyaya yakın yapılarıyla dikkat çekmektedir. Bu yapılar içerisinde gazetecilik meslek statüsü kazanmış durumdadır ve diğer örneklerin aksine gazeteler bir kişi
tarafından değil, profesyonel gazeteciler tarafından yürütülmektedir. Bu bakımdan kent
haberlerinin haber ajanslarından alınarak kullanılması dikkat çekicidir.
Kentleşme ve kentlilik bilincinin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda önemli etkenlerden sayılması gereken yerel medya vatandaşların doğru bilgilendirilmesini sağlayarak
karar verme süreçlerine dâhil edilmesi konusunda çalışmalıdır.

Sonuç
Kent tanımlamaları çerçevesinde Bursa; zaman zaman Osmanlı’nın başkenti, camiler, minareler, kubbelerle öne çıkarken zaman zaman göçmen kenti, sanayi kenti, yeşil Bursa isimleriyle öne çıkmaktadır. Bu tanımlamaların tarihsel bir sıra ile ilgili olmadığı belirtilmek zorundadır (örneğin Bursa 1200’lü yıllarda da ticaret kentidir 1990’lı yıllarda da).
Bursalı gazeteci İhsan Bölük’ün de belirttiği üzere, Bursa basını “Küçük Bab-ı Âli” diye nitelendirilmektedir. İzmir basını ile kıyaslanmasına rağmen kent gazeteciliği anlamında Bursa
ve İzmir’deki yayıncılık birbirinden ayrılmaktadır. Bursa bugün kent gazeteciliği anlamında
Türkiye’de en başarılı örnektir.
Yukarıdaki tespitimiz çerçevesinde Bursa’da basının yereli temsil edebilme kabiliyetinin
yüksek olması beklenirken aksine resmî kaynaklara ve merkezden (haber ajansları) gelen
haberlere bağlı bir habercilik yapıldığı gözlenmektedir .
Bir haftalık süreçte 75 haberde muhabir ismi kullanılmış, 79 haberde ajanstan alındığı belirtilmiş, 30 “haber merkezi” imzası yer alan haber kullanılmış, 3 haberde de bir internet sitesi
kaynak gösterilerek aktarılmıştır. Burada belirtilmesi gereken nokta 79 haber ajansı haberinin tamamının Bursa ile ilgili olması ve bunların bir kısmını polis adliye haberlerinin oluşturmasıdır. Bursa’da haberciliğin başarılı yapıldığı tespitine rağmen gazetelerin bir haftada
kendi kaynaklarıyla sadece 75 haber üretmiş olması dikkate değerdir. Bu 75 haber arasında
kentleşme ve kentlilik bilinci yaratmaya yönelik haber de bulunmamaktadır.
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Haber en kısa tanımıyla: “Gerçek dünyada bir yerlerde meydana gelen olaylar ve şeyler
hakkındaki en son, en yeni ve ilgi çekici bilgidir.” biçiminde ifade edilebilir. Hall, haberin
toplumsal üretimine etki eden üç temel faktörün altını çizmektedir. Birincisi haber üreten
medyanın bürokratik örgütlenmesi, ikincisi haber içeriklerinin yapısı, sıralanması ve seçimi,
son olarak olayların medya tarafından bir anlam ifade edecek biçime dönüştürülmesidir.
Hall’un “toplumun uzlaşmacı görüşü” olarak tanımladığı durum ise gazetelerin genel olarak
toplumun paradigmalarını ve inançlarını yeniden üreten bir işlevinin olduğuna “ancak dünya görüşü” çerçevesinde her gazetenin gereksiniminin farklı olduğuna işaret etmektedir.
Bursa basınında incelenen haberlerde de yukarıdaki tespitler söz konusudur. İncelenen dönemde kentleşme ve kentlilik bilinci üzerine yeterli özgün haber yayımlanmamıştır. Şehircilik kategorisinde ele aldığımız bu tür haberlerin hiçbirinde muhabir ismi bulunmazken bir
haftalık süreçte ilgili kategoride 35 habere rastlanmıştır.
Bursa’da incelenen altı gazetede bir haftalık sürede Bursa’yla ilgili toplam 693 habere yer
verilmiştir. Belediye ve polis-adliye haberleri toplam haberlerin içerisinde en yoğun rastlanan haberlerdendir. İlgili haftada 131 polis-adliye haberi ve 147 belediye haberi ile Bursa’da
kentin belediye başkanlarının açıklamaları ya da etkinliklerine dayanan haberlerle temsil
edildiği sonucu oluşmaktadır.
Topluma bilgi sağlamak ve aynı zamanda bilgiyi yeniden inşa etmek medyanın temel görevidir. Kısaca, toplumsal yaşamı belirli kategorilere ayırıp üzerinde yorum yaparak herkesçe
onaylanan bir düzen kurabilen medyanın toplum üzerinde etkili bir rolü bulunmaktadır.
Kentleşme ve kentlilik bilinci yaratmaya yönelik bir habercilik için ise şu önerileri sıralayabiliriz: Kentin kültürel ve tarihsel varlıklarını kentte yaşayanlara tanıtmak ve korunması konusunda bilinç oluşturmak. Çocuklara ve gençlere kentlilik ve çevre bilincini kazandıracak
yayınlara öncelik tanımak. Kentin doğal güzellikleri ile tarihî ve turistik tanıtımını yapmak.
Kentte yaşayan bireylerde kente “aidiyet duygusunu” oluşturacak ve kent koruma reflekslerini geliştirecek yayınlar yapmak. Kentte yaşayanlara söz hakkı vererek bunları yayınlarında
değerlendirmek. Kentlilik bilincini geliştirecek sosyal sorumluk projelerini desteklemek ve
gerekli durumlarda ortak olmak. Yayınlarıyla kentin ortak belleğinin korunması ve geliştirilmesine çalışmak ve kente ait bilgi-belge kaynakları toplayarak geleceğe aktarılmasına
aracılık etmek.
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Cumhuriyet Modernizmi Bağlamında,
1960-1979 Dönemi Apartman Tipi
Konutlardaki Mekânsal Değişimler:
Trabzon Örneği
Serap Faiz*

Giriş

T

ürkiye’de Cumhuriyet devrimleri ile gerçekleşen sosyokültürel ve ekonomik değişimler 1950’li yıllarda kentleşme olgusu ile hızlanmış, aile küçülmüş, çalışan ve eğitimli
kadın sayısı artmıştır. Toplumsal hayatta yaşanan bu değişimler, kentlerde yoğunla-

şan ve tüketim alışkanlıkları değişen nüfusun konuttan beklentilerini değiştirmiştir. Dolayısıyla, yapım yılları itibarıyla ait oldukları dönemin toplumsal beğenisini, ekonomik imkânlarını ve kültürel yapısını yansıtan konutlar gerek biçimsel gerekse mekânsal organizasyon
bağlamında değişime uğramıştır.
Trabzon’da yer alan ve sayıları hızla azalmaya başlayan bir dönemin sosyoekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan mimari miras niteliğindeki apartmanların tümüyle yok olmadan
belgelenmeleri önemlidir. Bu apartmanlar içinde, özgün cepheleri ve iç mekân organizasyonları ile mimarlara yol gösterecek nitelikte örnekler de mevcuttur. Bu çalışmada, Trabzon
kentinde inşa edilmiş, 1960-1979 döneminin sosyal ve kültürel yaşamının tanıklığını yapmış ve tasarım anlayışının belgesi niteliğindeki apartmanlar üzerinden değişen toplumsal
yapının konut iç mekân kullanımına olan etkileri araştırılmaktadır.

*

Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü.
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Konut Kavramı ve Konut Planlamasını Etkileyen Faktörler
Konut, kullanıcısının hem fiziksel hem de psikososyal gereksinmelerini karşılamasının ötesinde anlamlar içeren, çok boyutlu bir kavramdır. Konut; bir kültürün dünya görüşü, değer
normları, imge şemaları, yaşam biçimleri olarak mekânın birincil ve ikincil işlevlerini yansıtan
bir anlatım aracıdır (Zorlu, 2010). Rapoport, konutun insanların yaşam şekline en iyi şekilde
uyum sağlayacak sosyal birim olduğunu ve sosyokültürel faktörlerin, konut biçimlenmesinde, çevresel ve teknolojik faktörlerden önce geldiğini belirtmektedir (Rapoport, 1969).
Konutlar insanın barınma gereksinimini karşılayan bir bina türü olarak içinde birçok farklı eylemi barındırır. Konutta gerçekleştirilen eylemler, eylemlerin yapılış biçimi, sıklığı, bu
eylemler için ayrılan alanlar kullanıcıların kültürü, yaşam biçimi, gereksinmeleri, sosyoekonomik özellikleri, dünya görüşü vb. birçok etkene bağlı olarak değişir ve çeşitlenir (Zorlu,
2010). Konut içindeki işlevleri, insanların yaşantılarını sürdürebilmeleri için yerine getirmeleri gereken eylemler belirler. Bu eylemler kullanıcının özellikleri, kullanıcının gereksinmeleri, yaşam biçimi, sosyoekonomik özellikleri vb. birçok etkene bağlı olarak değişir. Konutta
temel olarak oturma-dinlenme, çalışma-hobi, yemek hazırlama-yemek yeme ve yatma gibi
eylemler yerine getirilmektedir. Konutta yer alan bölümler ise konut içindeki bu eylemlerin
işlevlere göre gruplandırılması ile belirlenmektedir (Zorlu, 2004). Konut, yaşama bölümü,
ortak bölümler ve yatma bölümü olmak üzere üç temel bölümde ele alınmaktadır. Konuttaki bu bölümler ilgili işlevlere ilişkin mekânlardan, mekânlar ise ilgili işlevin gerektirdiği
eylem alanlarından oluşmaktadır. Yaşama bölümünde, oturma odası, misafir odası/ salon,
yemek odası ve mutfak gibi mekânlar, ortak bölümlerde, konuta girişi ve konut içi dağılımı
sağlayan koridorlar, wc ve depolama alanları, yatma bölümünde ise yatak odaları ve banyolar bulunmaktadır. Konut bölümleri arasındaki ilişki ve bu bölümlerde yer alan mekânların
konumu, mahremiyet gereksinimine göre planlanmaktadır.
Konut planlamasını etkileyen faktörler çok boyutlu olup bu faktörler; doğal, toplumsal, sosyal, kültürel ve bireysel belirleyiciler olarak gruplandırılabilir. Aile büyüklüğü, ailenin sosyoekonomik statüsü, dünya görüşü ve toplumsal tutumları, aile yapısı, ailedeki roller ve
ailenin yaşam biçimi gibi etkenler konuttaki sosyal belirleyicilerdir (Gür, 2000). Bu sosyal belirleyiciler doğrudan konut kullanım kalıplarını belirleyen etmenler olarak gerek konutlarda
plan şemasının oluşumunda gerekse konutta iç mekân örgütlenmesinde birinci dereceden
etkili unsurlardır. Konutun mekânsal kurgusunun oluşumundaki en önemli etmenlerden
biri de kullanıcı/kullanıcıların gereksinmeleridir (Faiz, 2012).

Tarihsel Süreç İçinde Türk Evi ve Apartman
Türk evinde mekânların biçimlenişi, çevreye, kullanıcıların ekonomik yapısına, aile özelliklerine, örf ve âdetlerine bağlı olarak çeşitlenmiştir. Kullanıcısına özel yapılan ve genellikle
iki katlı olarak biçimlenen Türk evinde, alt kat depo, kiler, samanlık, ambar, ahır gibi servis
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mekânlarına ayrılmış, insan yaşamını doğrudan ilgilendiren temel yaşama mekânları olan
odalar ve odaları birbirine bağlayan sofa ise üst katta planlanmıştır. Türk evinde odalar, yapı
içindeki, dinlenme, yemek yeme, depolama, yatma ve yıkanma gibi eylemleri karşılayabilen
çok işlevli ve esnek kullanıma imkan veren mekânlardır (Eruzun, 1989).
Batı’da, evden apartman tipi konuta geçiş 17. yüzyıldan itibaren başlamıştır (Törün, 1989).
Osmanlı’nın apartmanlar ile ilk kez tanışması ise 19. yüzyıl sonlarında, özellikle İstanbul’da
ve genellikle Müslüman olmayan azınlıkların yerleşim bölgeleri olan Galata ve Beyoğlu’nda
olmuştur (Öncel, 2010). Cumhuriyet’in ilanı ve Ankara’nın başkent olmasının ardından modern yaşamı simgeleyen konut türü olarak apartmanlar gündeme gelmiş ve zaman içinde
tüm ülkeye yayılmıştır. Apartmanlaşma, İstanbul ve Ankara gibi ülkenin büyük kentlerinde Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında etkisini gösterirken Anadolu kentlerinde ise 20. yüzyıl
ortalarına kadar geleneksel konut kültürü devam etmiştir. 1930-1940’lı yıllarda ise tek kişi
mülkiyetinde ve kişinin istek ve gereksinmelerine özel olarak mimar-mal sahibi arasında
doğrudan ilişki kurulan apartmanlar inşa edilmiştir. Bu yıllarda daha çok belirli bir gelir elde
etmek amacı ile yaptırılarak kiraya verilen bu apartmanlar kira evi olarak adlandırılmıştır
(Görgülü, 2010). 1950’lerde gelişen sanayileşme ve kentleşme ile kente göçler hızlanmış
ve kentlerde nüfus artışı yaşanmıştır. Bu dönemde kentlerde artan nüfusun konut ihtiyacını karşılamak için apartmanlar gündeme gelmiştir. Ancak bu yıllarda henüz “kat mülkiyeti”
yasası yürürlükte olmadığı için tek kişinin mülkiyetindeki apartmanların yapımı ekonomik
şartların ağır olması nedeniyle sınırlı sayıda kalmıştır. 1965 yılında çıkarılan Kat Mülkiyeti
Kanunu apartman türü yapılaşmanın artmasında önemli bir etken olmuştur (Balamir, 1994).

Cumhuriyet’in İlanından Sonra Sosyoekonomik Hayatta Yaşanan Değişimler
Cumhuriyet’in ilk yıllarında siyaset ve hukuk alanından ekonomi alanına, toplumsal ve sosyal alandan eğitim ve kültür alanına kadar birçok alanda yapılan devrimlerin çoğu Cumhuriyet’in ilk beş yılı içinde gerçekleştirilmiştir. Bu yıllarda ekonomi politikasının amacı, özel
girişimlere ulusal ekonomi içinde yer verilmesi ancak özel girişimlerin yapamadığı yatırımların devlet eliyle yapılması olmuştur (Aslanoğlu, 2010). İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise
tarıma dayalı bir ekonominin Batılı devletlerle aynı seviyeye gelmek için yeterli olmayacağı
görülmüş ve sanayileşme kaçınılmaz olmuştur. Ekonomik alanda görülen bu hareketlenme
ile kentler ekonomik ve toplumsal hayatın merkezi olmuş ve mekânsal yığılma noktası hâline gelmeye başlamıştır (Gür, 1993). 1960’lı yıllarda uygulanmaya başlanan 5’er yıllık kalkınma planlamaları süregelen ekonomik ve politik dalgalanmalar nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. 1950 ve 1980 yılları arasında özellikle tarımdan sanayiye nüfus kayması ile başlayan
kentleşme ülkenin ekonomik yapısıyla birlikte toplumsal yapısını da biçimlendiren temel
ögelerden birisi olmuştur (Ataöv & Osmay, 2007).
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Cumhuriyet’in ilanı ile hızlı bir eğitim seferberliğine girişilmiş ve modern toplum düzeninin kurulması hedeflenmiştir. Bu nedenle medreseler kapatılmış, eğitim birliği sağlanmış,
Latin temeline dayalı Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi gibi devrim niteliğinde toplumsal
değişimler yapılmıştır. Bu yıllarda eğitim parasız ve zorunlu hâle gelmiş, halk mektepleri
açılarak halka yeni harflerle okuma-yazma öğretilerek okur-yazar seviyesi yükseltilmiştir.
1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ise Türk kadınının eğitimde ve ekonomik etkinliklerde erkeklerle eşit haklardan yararlanmaya başlamasını sağlayan önemli adımlardan biri
olmuştur. Ülkemizin sanayileşme ve kentleşme süreçleri ile yasal, toplumsal ve ekonomik
değişiklikler ailenin yapısı ve aile içindeki bireylerin rollerini etkilemiştir (Kongar, 1998). Bu
yıllarda aile büyüklüğü giderek azalmış anne baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin sayısı artmış, ekonomik refah düzeyi yükselmiştir (Arat, 1998). Kadının çalışmasından
ziyade, eğitimi aile yapısının değişmesinde daha etkili olmuştur (Ayata & Ayata, 1996). Kadının değişen durumu ailenin dinamiğini de değiştirmiş ve Cumhuriyet’in modern ailesi
oluşmaya başlamıştır (Caporal, 2000). Toplumsal yaşamda yeni bir dönemin başlamasında
etkili olan bu devrimlerle geleneksel ataerkil aile yapısı yerini çekirdek aileye bırakmıştır.
Cumhuriyet’in erken yıllarından başlayarak ülke için modernizmin en önemli simgesi olan
kadının aile içinde ve toplumdaki konumu da değişmeye başlamış, yeni çekirdek aile, evlilik
ve çocuk yetiştirme anlayışları Cumhuriyet modernleşmesinin öncelikli hedefleri olmuştur.
Bu yıllarda, gazete ve dergi gibi yazılı basında, Batılı anlamda modern hayat tarzıyla yaşamı
özendiren yayınlar ve reklamlar yapılmıştır. Bu durum kentlerde yoğunlaşan nüfusun tüketim alışkanlıklarını, yaşam biçimini ve konuttan beklentilerini değiştirmiştir (Faiz, 2012).
Cumhuriyet’in ilanından sonraki süreçte Trabzon’un da Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve
önemi her geçen gün artmış ve ülkedeki diğer gelişmelere paralel olarak kentin gelişimi
hızlanmıştır. 1950’li yıllardan itibaren köylerden büyük kentlere ve kent merkezlerine bir
göç hareketi başlamış, Trabzon’da bu nüfus artışından payını büyük ölçüde almıştır. İkinci
Dünya Savaşı yıllarında kent nüfusu 35.000 olan Trabzon, 1950’li yıllardan bu yana en başta
kendi kırsalından, sonra Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt gibi illerden büyük
ölçüde göç almıştır (Çapa, 2005; Gür, 2010). Tarihsel süreç içinde, kentteki arazi darlığı ve
nüfus yoğunluğu nedeniyle istihdam, tarımdan çok ticarete yönelmiştir (Aksoy, 1991; Anonim, 1997; Çapa & Usta, 1997). Bu süreçte Trabzon kenti sosyal ve kültürel açıdan da önemli
bir kent olmuştur. Kentin kültürel hayatının gelişmesinde eğitim kurumları da ayrı bir yere
sahip olmuş, okullaşma oranı 1950’li yıllardan itibaren hızlanmıştır (Yalçınkaya, 2005). Trabzon’un tarihî süreci içinde 1960’lı yıllara gelinceye değin fiziki yapısında çok belirgin bir
farklılık görülmemiştir. Yapılar, bölge kültürünün simgesi olarak bahçelerle çevrilidir. İnsanlar bahçedeki evlerde yaşamayı hayat tarzı olarak benimsemişlerdir (Şen, 1998). İlk önemli
değişim, sahilden geçen devlet karayolunun 1960’ta yapılmasıyla başlamıştır. 1964’te bitirilen bu yol bir sahil kenti olan Trabzon’un deniz ile olan ilişkisinde ciddi değişimlere sebep
olmuş, cazibe bölgesi olan kıyı şeridinde yol boyunca hızlı bir yapılaşma başlamıştır. Böyle-
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ce şehrin yükü önemli ölçüde sahile kaymış ve yol kenarında yapılaşma yoğunluğu artmıştır (Bekir Gerçek ile, 2005). Özellikle 1964 yılından sonra sahil yolunun yapımının tamamlanması, çeşitli imar hareketleri sonucunda mevcut konutların yıkılmış olması, kentlerde artan
nüfus yoğunluğu, Kat Mülkiyeti Yasası gibi birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkan konut
ihtiyacını müstakil konutlarla kapatmak mümkün olmamış ve süreç içinde apartmanlaşma
daha da hızlanmıştır. Trabzon kentinin ticaret ve sosyal etkileşim merkezleri kadar, var olan
dar sokaklarına da aşırı yüklenilmiş ve apartmanlar hızla çoğalmıştır (Gür vd., 1991).

Yapılan Çalışmalar
Sorunun Belirlenmesi
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren sosyoekonomik ve kültürel hayatta yaşanan değişimler toplumsal yapıyı ve yaşam biçimini değiştirmiştir. Toplumsal değişim süreçlerinden
doğrudan etkilenen konut, süreç içinde, tasarım anlayışı, iç mekân örgütlenme karakteri
ve yapım teknikleri ile yeniden biçimlenmiştir. Konut mimarisinde yaşanan bu değişimler
kentleşmenin hızlandığı 1950’li yıllardan itibaren hızlanarak artış göstermiştir. 1965 yılında
çıkarılan Kat Mülkiyeti Kanunu’nu apartman yapımında bir dönüm noktası olmuştur. Bu
yasa ile kentlerdeki konut sunum biçimi tamamen değişime uğramış ve apartman türü yapılaşma artış göstermiştir.
Coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle, tarih boyunca ekonomik ve toplumsal gelişmelere
açık bir kent olan Trabzon’un 1960’lı yıllardan itibaren fiziki yapısı değişmeye başlamıştır.
Özellikle 1980’ler sonrası kentte bir yandan yeni yerleşim alanları açılırken diğer yandan
mevcut konutlar yıkılarak yerlerine yeni binalar yapılmaya başlanmıştır. Hâlâ devam eden
bu değişim ve dönüşüm bir dönemin mimari belgeleri olan söz konusu apartmanların yok
olmasına neden olmaktadır. Bu durum bir dönemin sosyoekonomik ve kültürel özelliklerini
yansıtmaları açısından önemli bir mimari belge niteliğindeki bu yapılara dikkat çekilmesi,
gündeme getirilmesi ve böylece geleceğe aktarılması ihtiyacını doğurmaktadır.
Çalışmanın Amacı
Cumhuriyet devrimleri ile başlayan toplumsal hayattaki değişimler, toplumun en küçük
birimi olan aile yapısında ve yaşam biçiminde değişikliklere yol açmıştır. Değişen yaşam
biçiminin bir yansıması olarak konut kullanım kalıpları ve konutun iç mekân örgütlenme
karakteri de değişmiştir. Bu çalışma, Cumhuriyet sonrası sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerin toplumsal hayata, dolayısıyla yaşam biçimimize ve bunun yansıması olarak konut
kullanım kalıplarımıza etkilerini 1950-1979 döneminde inşa edilmiş apartman tipi konutlar
üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, bir dönemin sosyal ve kültürel yaşamına
tanıklık etmiş ve dönemin tasarım anlayışının belgesi niteliğindeki bu apartmanların plan
şemaları, mekân sentaksı yöntemiyle Hillier analiz parametreleri doğrultusunda morfo-
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lojik analizlerle incelenerek değişen toplumsal yapının konut iç mekân kullanımına olan
etkilerini analiz etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci amacı ise Cumhuriyet Dönemi modernizmini yansıtan, bir döneme tanıklık etmiş mimari miras niteliğindeki bu apartmanları
tümüyle yok olmadan belgelemektir.
Çalışmanın Kapsamı
Bu çalışma, kentlere göçün hızlanması ve bununla beraber konut açığı sorunun artmasına
bağlı olarak apartman tipi konut yapımının artış gösterdiği 1950’li yıllar ile Toplu Konut Yasası’nın çıktığı 1980 yılına kadar geçen 30 yıllık dönemi kapsamaktadır. Ancak çalışma alanı
sınırları içinde 1950-1959 döneminde inşa edilmiş apartman tipi konut tespit edilememiştir. Eğer mevcut ise de cephe karakteristiği ya da malzemesi değiştirilmiş olmasından kaynaklı olarak tespit edilememiş olabilir. Bu sebeple çalışmanın kapsadığı dönemin alt sınırı,
çalışma alanı içinde tespit edilen en erken tarihli apartman tipi konut 1960 yılına ait olduğu
için 1960 yılı olarak değiştirilmiştir. Çalışmanın sonlandığı yıl ise Toplu Konut Yasası’nın çıktığı 1980 yılı olmuştur.
Çalışma Alanı
Cumhuriyet Dönemi ile toplumda yaşanan sosyoekonomik değişikliklerin mekânsal değişime yansımalarını Trabzon kent merkezi özelinde apartman tipi konutlar üzerinden incelemeyi amaçlayan bu çalışma kapsamında beş mahallede tespit çalışmaları yapılmıştır. Bu
mahalleler seçilirken kent merkezinde yer almaları ve kentin kuruluşundan itibaren önemli
yerleşim alanlarından olmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu mahalleler;
• İskenderpaşa Mahallesi
• Kemerkaya Mahallesi
• Çarşı Mahallesi
• Gazipaşa Mahallesi
• Cumhuriyet Mahallesi’dir (Şekil 1).
Araştırmada Kullanılan Yöntem
1960-1979 yılları arasında Trabzon’da inşa edilmiş apartmanların, değişen toplumsal yapı
paralelinde plan şemalarında gerçekleşen değişimlerin analizini konu edinen çalışmada,
öncelikle yapılan alan çalışması ve analizlerin kuramsal altyapısını oluşturmak için gerekli
literatür taraması yapılmıştır.
Çalışmanın birinci aşaması yerinde tespit, arşiv taraması ve projelendirme çalışmalarından
oluşmaktadır. Tespit aşamasında,
•

Çalışma alanı kapsamında ele alınan mahallelerde cephe karakteristiklerine bakılarak
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1960-1979 yılları arasındaki dönemde inşa edildiği düşünülen 160 apartman tipi konutun fotoğrafları çekilerek tespit edilmiştir.
•

Tespit edilen apartmanların adresleri ve ada, pafta, parsel bilgileri belirlenerek Trabzon
Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinde bu apartmanlardan 94’ünün mimari projesine
ulaşılmıştır.

•

Mimari projelerine ulaşılan 94 konut, proje onay/ruhsat tarihleri dikkate alınarak 19601979 dönemi 5’er yıllık periyotlar hâlinde gruplandırılmıştır. 5’er yıllık periyotlarla oluşturan her dönem için rastlantısal olarak 15’er konut seçilmiştir. Ancak 1960-1964 döneminde yeterli sayıda konut olmadığı için bu dönemde tespit edilen örneklerin tümü
çalışma kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda detaylı olarak incelenmek üzere toplam 51
apartman tipi konut belirlenmiştir. Belirlenen bu 51 konutun Trabzon Belediyesi İmar
Müdürlüğü Arşivinden alınan mimari projeleri sayısal ortama aktarılmıştır.

Çalışmanın ikinci aşaması ise analiz ve değerlendirme çalışmalarından oluşmaktadır. Mimari projeleri sayısal ortama aktarılan 51 örneklem için ölçekli planı ve mekân adları, mekân
sayıları, mekân büyüklükleri ile toplam kullanım alanı, ada, pafta, parsel, adres ve fotoğraf
gibi kimlik bilgilerini ve erişim grafiklerini içeren detaylı analiz tabloları hazırlanmıştır. Erişim grafikleri çizilerek Hillier’in analiz parametrelerinden (mekân sayısı, terminal mekân sayısı, geçiş mekân sayısı, tüm mekânların ortalama derinliği, rölatif ortalama derinlik, maksimum nokta değeri, ortalama nokta değeri, döngü sayısı, derinlik değeri en derin mekânlar,
maksimum nokta değerli mekânlar) elde edilen veriler ile konutlardaki mekânsal ilişkiler ve
işlevsel çözüm karakteri ile mahremiyet derecelenmesi gibi bilgilere ulaşılmış, süreç içinde
gerçekleşen değişim ve benzerlikler tespit edilmiştir.
Bu bildiri kapsamında her 5 yıllık periyot için dönem özelliklerini en iyi yansıttığı düşünülen
5’er konuta yer verilerek örneklem sayısı 20 olarak belirlenmiştir.
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Şekil 1. Çalışma Alanı

Bulgular
1960-1979 yılları arasında 20 yıllık bir periyodu kapsayan çalışma 1960-1964, 1965-1969,
1970-1974, 1975-1979 olmak üzere 4 periyotta ele alınmıştır (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5).
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1960-1964 Dönemi Apartmanlar ve Örneklere İlişkin Bulgular

Şekil 2. 1960-1964 Dönemi Apartmanlar
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1960-1964 dönemine ait konutlarda iki farklı sirkülasyon şeması vardır. Dolayısıyla iki farklı
mekân organizasyonundan bahsetmek mümkündür. 1960’lı yılların başlarında inşa edilmiş
apartmanların bir kısmı, Türk evi plan şemasına benzer nitelikte olup bu apartmanlarda tek
sirkülasyon mekânı mevcuttur ve bütün odalar bu ortak mekâna açılmaktadır. Bu konutlarda gece ve gündüz holü ayrımı yoktur (Konut 1 ve 2). Ancak bu dönemin ikinci yarısı olarak nitelendirilebilecek dönemi kapsayan örneklerde ise gece/gündüz holü ayrımı belirgin
olup wc giriş holünde yer almıştır (Konut 3, 4 ve 5). Ayrıca söz konusu apartmanlarda, konuk
ağırlama, günlük oturma ve yemek yeme eylemleri için ayrı mekânlar kurgulanmış ancak
bu mekânlar arasında geniş camlı kapılar ya da hafif bölücü yarım bir duvar ile doğrudan
ilişki sağlanmıştır. Konut içinde büyük metrekareye sahip, geçiş mekânı niteliğindeki bu
mekânlar, döngünün yanı sıra mekân sayısında artış sağlamıştır. Yemek yeme eyleminin,
mutfak, misafir odası veya oturma odası ile ilişkilendirilmiş olarak genelde holde, ayrı bir
odada ya da günlük oturma odası gibi mekânlarda yapılmakta olduğu görülmüştür (Konut
3, 4 ve 5). Bazı konutlarda geniş bir alana yayılan ana hol yemek yeme amaçlı kullanılmış ve
bu mekâna “yemek nişi” adı verilmiştir (Konut 4). Bu döneme ait bazı konutlarda hol ve yatak odalarında gömme dolaplar için nişler yapıldığı ve mimari projelerde dolap tefrişlerinin
ayrıntılı olarak çizildiği görülmüştür (Konut 3, 4 ve 5). Konutta gece holü, antre ve yaşama
mekânlarının kotlarla birbirinden ayrıldığı ve konuk ağırlama ya da günlük oturma odalarında şöminenin yer aldığı örnekler de tespit edilmiştir (Konut 4 ve 5). Ayrıca bir konutta
banyoya “soyunma” adlı mekândan ulaşıldığı görülmüştür (Konut 3).
1960-1964 dönemi apartmanlarında konuta dağılımı sağlayan mekân, “giriş holü” ya da
“hol” olmuştur. Erişim grafiklerinde derinlik değeri 3 ile 4 arasında değişim gösteren bu konutlarda en derin mekânlar balkon, wc veya banyolardır.

1306

Cumhuriyet Modernizmi Bağlamında, 1960-1979 Dönemi Apartman Tipi Konutlardaki Mekânsal Değişimler:...

1964-1969 Dönemi Apartmanlar ve Örneklere İlişkin Bulgular

Şekil 3. 1965-1969 Dönemi Apartmanlar
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1965-1969 dönemine ait konutlarda, gündüz/gece holü kavramı belirginleşmiş olup bu
konutlarda ana sirkülasyon mekânı dışında iki veya üç ayrı sirkülasyon mekânı daha bulunmaktadır. İki sirkülasyon mekânına sahip apartmanların tümünde ikincil sirkülasyon mekânı gece holü olarak kurgulanmıştır. Üç sirkülasyon mekânı bulunan konutlarda ise giriş holü
ve gece holü dışında yemek yeme ve yaşama eylemlerinin gerçekleştiği mekânlar ile doğrudan ilişkili bir hol daha görülmektedir (Konut 6, 8, 9 ve 10). Gece/gündüz holü ayrımının
belirgin olduğu bu apartmanların birçoğunda wc birimi giriş holünde ya da yemek yeme ve
yaşama eylemlerinin gerçekleştiği mekânlar ile doğrudan ilişkili olan ikincil görevli holde
olduğu belirlenmiştir (Konut 6, 7, 9 ve 10). Bu dönem konutlarının hepsinde konuk ağırlama
ve günlük yaşama mekânları ayrı ayrı kurgulanmış ve bir önceki dönemde olduğu gibi bu
dönemde de katlanır, sürgülü ya da camlı büyük bir kapı ya da hafif bölücü yarım bir duvar
ile bu mekânlar arasında doğrudan ilişki sağlanmıştır. Bu dönem konutlarında da yemek
yeme eylemi için gündüz eylemlerinin gerçekleştiği mekânlar ile ilişkili, ayrı bir mekânın
bulunduğu dikkat çekmektedir (Konut 7, 8, 9 ve 10). Büyük metrekarelere sahip bu mekânlar arasındaki doğrudan ilişkiler, konut içinde döngüyü sağlamıştır. Bazı konutlarda mutfak
ile yemek odası arasında servis penceresi yardımıyla doğrudan ilişki sağlanmıştır (Konut 8).
Ayrıca bir konutta ana giriş kapısının dışında doğrudan mutfak birimiyle bağlantılı bir servis
girişinin olduğu görülmüştür (Konut 7). Bu dönem konutlarında, mekân sayısında artış sağlayan kiler, sandık odası gibi servis mekânları görülmüştür (Konut 6, 7, 8, 9 ve 10). Hol ve yatak odalarında gömme dolaplar için nişler yapıldığı ve mimari projelerde dolap tefrişlerinin
ayrıntılı olarak çizildiği görülmüştür (Konut 7). Ayrıca konuk ağırlama ya da günlük oturma
odalarında şöminenin yer aldığı örnekler de tespit edilmiştir (Konut 10).
1965-1969 dönemi apartmanlarında konuta dağılımı sağlayan mekân giriş holü ya da hol
olmuştur. Derinlik değeri 3 ile 5 arasında değişim gösteren bu konutlarda en derin mekânların balkon, wc, banyo, yatak odası veya mutfak olduğu görülmüştür. Bu dönem döngü
misafir odası, yemek odası ve oturma odasının yanı sıra mutfak ve balkon mekânı aracılığı
ile de sağlanmıştır.
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1970-1974 Dönemi Apartmanlar ve Örneklere İlişkin Bulgular

Şekil 4. 1970-1974 Dönemi Apartmanlar
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1970-1974 dönemi konutlarında da gündüz/gece holü ayrımı belirgin olup bu iki sirkülasyon birimi dışında, genellikle konuk ağırlama ve günlük oturma eylemlerinin gerçekleştiği
mekânları giriş ve gece holünden ayıran üçüncü bir sirkülasyon mekânı daha bulunmaktadır (Konut 11, 12, 13 ve 15). Bu apartmanlarda wc biriminin giriş holünde olduğu görülmektedir (Konut 11, 12, 13, 14 ve 15). Bu dönem apartmanlarında da konuk ağırlama ve günlük
yaşama mekânı ayrı planlanmış ve önceki dönemlerdeki gibi birbiri ile farklı şekillerde ilişkilendirilmiştir (Konut 11, 12, 13 ve 14). Yemek yeme eylemi için ayrı mekân kullanımı bu
dönemde de devam etmiştir (Konut 11, 12, 13 ve 15). Bazı konutlarda ise konuk ağırlama
ve günlük oturma eylemleri “salon” adı verilen tek mekânda toplanmıştır (Konut 15). Bu dönem konutlarının bazılarında kiler, sandık odası gibi servis mekânları görülmektedir (Konut
11 ve 13). Yatak odalarında, hollerde gömme dolaplar için nişler yapıldığı ve mimari projelerde dolap tefrişlerinin ayrıntılı olarak çizildiği görülmüştür (Konut 11, 12, 13, 14 ve 15).
1970-1974 dönemi apartmanlarında konutta dağılımı sağlayan mekân giriş holü ya da hol
olmuştur. Bu dönemde de erişim grafiklerinde derinlik değeri 3 ile 5 arasında değişim göstermektedir. Konutlarda en derin mekânlar bir önceki dönemde olduğu gibi balkon, wc,
banyo, yatak odası veya mutfak olmuştur. Bu dönem konutlarında da döngüyü sağlayan
mekânlar misafir odası, yemek odası ve oturma odası ve mutfak olmuştur.
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1975-1979 Dönemi Apartmanlar ve Örneklere İlişkin Bulgular

Şekil 5. 1975-1979 Dönemi Apartmanlar
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1975-1979 dönemi konutlarında da gündüz/gece holü ayrımı belirgindir. Ancak önceki
dönemlerden farklı olarak gündüz ve gece holleri dışında üçüncü bir sirkülasyon mekânı
bulunmamaktadır (Konut 16, 17, 18 ve 19). Dolayısıyla bu dönem konutlarında tek sirkülasyon şeması bulunmaktadır. Ayrıca bu dönem konutlarında konuk ağırlama ve günlük
oturma mekânları ayrı ayrı planlanmamış, “salon” adını altında tek bir mekânda birleştirilmiştir (Konut 16, 17, 18 ve 20). Bu dönem konutlarında genellikle yemek yeme eylemi için
ayrı bir mekân planlanmamış, bu eylem salonda ya da mutfakta yapılmıştır (Konut 16, 17
ve 18). Kiler, sandık odası gibi servis mekânları bulunmayan bu dönem konutlarında, konuk
ağırlama, günlük oturma ve yemek yeme mekânlarının da tek mekânda toplanmış olması
nedeniyle mekân sayısı azalmıştır.
1975-1979 dönemi apartmanlarında konuta dağılımı sağlayan mekân giriş holü olmuştur.
Bu dönem konutlarında da bir önceki dönem gibi derinlik değeri 3 ile 5 arasında değişim
göstermiş ve en derin mekânların balkon, banyo, ebeveyn yatak odası, çocuk yatak odası
ve yatak odası olduğu görülmüştür. Bu dönem konutlarından bazılarında döngü balkon ya
da yemek odası aracılığıyla olmuştur.

Sonuç
Trabzon’da 1960-1979 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde inşa edilmiş apartmanların plan
şemalarının analiz edildiği bu çalışmada ele alınan örnekler 5’er yıllık periyotlarda olmak
üzere 4 dönemde incelenmiştir. Ancak 5 yıllık periyotlar konut kullanımında yaşanan değişimlerin yansımasını görebilmek açısından yeterli bir zaman dilimi olmadığından sonuçlar;
bu 20 yıllık periyotta plan şemalarının belirgin olarak değişime uğradığı 1960-1965 dönemi,
1965-1975 dönemi ve 1975-1979 dönemi olmak üzere üç dönemde ele alınmıştır.
Çalışma kapsamında incelenen konutların tümünde, konuta dağılımı sağlayan sirkülasyon
mekânları, geçiş mekânı olan ve maksimum nokta değerli mekânlar, giriş holleri, holler ve
gece holleri olmuştur. Konutta dağılımı sağlayan bu sirkülasyon mekânları, konutun ait olduğu döneme, büyüklüğüne ve mekân sayısına göre süreç içinde farklılaşmıştır. Bu kapsamda, 1960’ların ilk yıllarında inşa edilmiş konutların sirkülasyon mekânı, Türk evinin sofası
niteliğinde değelendirilebilecek bir ana hol ve bu hole açılan mekânlar anlayışıyla örgütlenmiştir. Gece/gündüz holü ayrımının olmadığı ve derinlik derecesinin düşük olduğu bu
konutlarda mekânların mahremiyet derecelenmelerinde bir farklılık olmadığı söylenebilir.
1960’lı yılların ortalarına doğru konutların sirkülasyon şemaları farklılaşmaya başlamıştır.
1965’lerden 1975’lere yaklaşık 10 yıllık bir süreçte konutların iç içe geçmiş birkaç holden
oluştuğu görülmektedir. Gündüz ve gece holleri ayrımının belirginleştiği bu konutlarda
ayrıca konuk ağırlama ve günlük oturma eylemlerinin gerçekleştiği, mekânları giriş ve
gece holünden ayıran üçüncü bir sirkülasyon mekânı bulunmaktadır. Erişim grafiklerinde
dallanmalara neden olan bu sirkülasyon şemaları mekânların derinlik değerini artırmıştır.
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Derinlik değerinin en yüksek olduğu bu 10 yıllık süreçte mahremiyet gereksinmesinin de
yüksek olduğu söylenebilir. Çalışmanın son periyodunu oluşturan 1975’li yıllardan itibaren
ise günümüz konutlarının sirkülasyon şemasına benzer nitelikte sadece gündüz ve gece
holü olmak üzere iki sirkülasyon mekânı bulunan konutlar görülmektedir. Temelde üç farklı
sirkülasyon şemasının saptandığı bu çalışmada, mekânların derinlik dereceleri göz önüne
alındığında süreç içinde mahremiyet anlayışında bir dalgalanma olduğu görülmektedir.
Geleneksel Türk evinde odanın kendi içindeki mahremiyeti önemliyken apartman tipi konutlarda, mekânların işlevine bağlı mahremiyeti ön plana çıkmıştır. Bu yüzden mahremiyet,
konutun mekânsal organizasyonu düzeyinde ele alınmıştır. Farklı eylemlerin gerçekleştiği
mekânlar, mahrem olup olmamalarına bağlı olarak konutun farklı bölümlerinde yer alıp
sirkülasyon birimleriyle birbirlerinden yalıtılmıştır (Faiz, 2012).
Trabzon’da 1960-1979 yılları arasındaki dönemde inşa edilmiş apartmanların plan şemalarının analiz edildiği bu çalışmada, ailenin sosyoekonomik durumu, dünya görüşü ve yaşam
biçiminin değişmesine paralel olarak konutun gündüz bölümünde yer alan günlük oturma,
konuk ağırlama ve yemek yeme eylemlerinin gerçekleştiği mekânlar gerek büyüklük gerek mekânsal çeşitlilik gerekse mekânlar arası ilişkiler bağlamında değişikliğe uğramıştır.
1960’ların ilk yıllarından 1970’li yılların ortalarına kadar konuk ağırlama ve günlük oturma
eylemleri için ayrı ayrı mekânlar kurgulanmış olup bu mekânlar geniş camlı kapılar ya da
yarı bölücü elemanlar ile birbirine bağlanmıştır. Bu dönem apartmanlarında yemek yeme
eylemi de özellikle mutfak, oturma odası ya da misafir odası ile de doğrudan ilişkilendirilip
genelde ayrı bir odada, holde ya da günlük oturma odası gibi mekânlarda ayrı bir yer tanımlanmıştır. Geçiş mekânı olan bu mekânsal birimler aynı zamanda konut içinde döngüyü
sağlamıştır. Bu yıllarda kiler ve sandık odası gibi servis mekânları yaygın olarak görülmüştür. Konutlarda görülen bu mekânsal çeşitlilik mekân sayılarında artışa neden olmuştur.
1975’lerden itibaren ise misafir odası, oturma odası, yemek odası ayrımı ortadan kalkmış
bu eylemler “salon” adı verilen tek mekânda gerçekleşmeye başlamıştır. Önceki yıllar geçiş
mekânı niteliğinde olup döngüyü sağlayan bu mekân eğer balkona veya terasa geçişi yoksa terminal mekân niteliğinde olmuştur. Bu yıllarda yemek yeme eylemi için ayrı bir mekân
planlanmamış, bu eylem salonda ya da mutfakta yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca kiler ve
sandık odası gibi servis mekânlarının konut planlamasında bulunmadığı bu yıllarda, mekân
kurgusunda görülen bu değişiklikler konutların mekân sayısında azalışa neden olmuştur.
Genellikle konutun gece bölümünde yer alan ve en derin mekân ve terminal mekân niteliğinde olan yatak odaları 1970’li yılların ortalarına kadar plan şemalarında, öngörülen bir
işleve ilişkin olarak adlandırılmamış ve istenilen işlevi barındıracak biçimde, sadece “oda”
olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda oda büyüklükleri de benzer metrekarelerde olmuştur.
1970’li yılların ortalarından itibaren ise konutların plan şemaları farklılaşmaya ve odalar
içinde gerçekleşecek eylemlere göre adlandırılmaya başlamıştır. Bu yıllarda yatak odaları
mimari projelerde ebeveyn, çocuk ve misafir yatak odası gibi spesifik adlar almıştır ve büyüklüklerinin kullanım amacına göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum konutlarda mekânsal çeşitlilik sağlamıştır.
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Şehir Kavramı
“Şehir” kelimesi birçok bilimsel çalışmada şehir ve köy ile şehirsel ve kırsal gibi terimler kullanılarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda bir toplumsal ve ekonomik biçimlenme olarak şehir, insanların doğayla olan yerleşme ilişkilerinde yeni ve ileri bir aşama olarak kendisinden
önceki yerleşme biçimlerinden belirgin çizgilerle ayrılan özellikler olarak tanımlanır (Üncü
vd., 2008, s. 2).
1999’da Madrid’de düzenlenen Global Süper Projeler Konferansında 21. yüzyılın küresel şehirleri için öngörülen yeter koşullardan bazıları şunlar olmuştur (Tankut, 2002): Şehirlerin;
• Gelecekte stratejik ve yaşamsal derecede önem kazanacak su kaynaklarına;
• Diğer büyük metropollerle doğrudan bağlantı kuracak, yolcu ve kargo taşımacılığında
uzmanlaşmış uluslararası havaalanına;
• Üretimin geleneksel sanayi dizgesi dışına kayışıyla ve desantrilizasyonuyla, yazılım üretim (soft production) mekânları olan teknoloji merkezlerine (araştırma yerleşkeleri, teknoloji parkları vb.);
• Şehri uluslararası veri iletişim ağının bir üssü hâline getiren güçlü telekomünikasyon altyapısına;
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• Her türlü mevsim koşullarında uluslararası kitlesel etkinliklere olanak sağlayan kapalı
stadyum, kongre turizminin üsleri konumundaki kongre merkezlerine;
• Artan ziyaretçi sayısını karşılayabilecek sayı ve nitelikte konaklama merkezine;
• Yoğun nüfusa yanıt verebilecek gelişmiş su ve kanalizasyon altyapısına;
• İş gücünün yeniden üretimine yönelik gereksinimleri karşılamak üzere şehirsel park, şehirsel orman ve kalıcı açık alanların oluşturduğu yaygın yeşil altyapıya sahip olmaları
beklenmektedir.
Genel olarak bakıldığında, sıralanan koşulların “akıllı şehir” niteliklerini de içerdiği görülmektedir. Yapılan tanım, şehirleri bir anlamda “akıllı” yaşama geçişe hazırlamaktadır.

“Sayısal Şehir”den “Akıllı Şehir”e Geçiş
20. yüzyıl sonlarına doğru Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya şehirlerinde teknolojiyi takip eden yerel yöneticiler şehirlerin “bilgi toplumları” hâline gelmelerini gelişme
ve refahı sağlayacak ileriye dönük bir fırsat olarak görmüşlerdir.
1980’lerde Batı toplum şehirlerinde yerleşme ve planlama sistemlerinin yeni formları görülmeye başlanmış; organizasyon üretim basamakları, tüketim modelleri, gelir dağılımı, refah
düzeyi ve sosyal katmanlar, kentsel politikalar ve enstitüler ve bunlarla birlikte şehirsel ve
bölgesel sistemler, sosyal ve ekonomik sistemlerin kırılma noktasını oluşturmuştur.
Şehirlerde bilgi yönetimi, bilginin transferi ve teknolojinin kullanımını geliştirmek için sanal
gerçeklik uygulamaları, web siteleri ve IT web sayfaları, telekomünikasyon uygulamaları,
belediye yönetimi ile yüksek hızla iletişim sağlayan eğitim ve araştırma organizasyonlarını
birbirine bağlayan metropolitan bölge ağları, şehirler için fiber optik kabloları ve yönetim
uygulamaları (otomasyon bütçeleme, otomasyon kayıt sistemi, e-ileti uygulamaları, multimedya reklamlar, çevresel bilgi otomasyonu, personel yönetimi, sosyal güvenlik sistemleri,
arama motorları, tematik veri tabanı, rehber ve listeleme bilgileri, tarihsel şehir alanları için
sayısal sunumlar, heykel ve kültürel miras alanlarının sunumları, internet tabanlı şehirsel
adreslerin sayısal listeleri vb.) projeler geliştirilmeye başlanmıştır.
Bu tür uygulamalar ile şehir ve bölgelerin daha etkin iletişim kapasitesine ulaşmalarına,
şehir alanlarının tamamlanmasına, daha doğru ve güncel bilgi edinimine ve veri yönetimi
ve araçlarının daha verimli kullanımlarına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Uygulamaların
küçük bir kısmı “akıllı şehir” ve bölgelerin kurulumu için yeni alternatifler oluşmasına yol
açmıştır.
Tüm bu çalışmalar şehirlerin “teknolojik” altyapısını oluşturmuştur. Başlangıçta şehirler, “sanal şehirler” olarak tanımlanmıştır (Droege, 1997). Genel olarak “sayısal (dijital) şehir”, “bilgi
şehri”, “kablolu şehir”, “telecity”, “bilgi tabanlı şehir”, “elektronik topluluklar”, “elektronik top-
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luluk alanları”, “siber alanlar” çok çeşitli elektronik ve dijital uygulamaların yapıldığı mekânları tanımlamada kullanılmıştır.
Sayısal şehirlerde sayısal ile gerçek alan arasındaki bağlantı şehrin sosyal kamu hizmetleri
(ulaşım, iş, ev, eğlence) ve teknik uygulanabilirlik alanları gibi tüm fonksiyonlarında meydana gelir. Şehrin her bir fonksiyonu sanal alana transfer edilir ve burada diğer alanlarla
bağlantısı kurulur.
Belediye servisleri, e-demokrasi, kontrol ve yönetim, e-yapı, eğitim ve dış kaynak kullanımı
uygulamaları bu şehirlerde görülebilmektedir. Sayısal (digital) teknolojilerin kullanımı şehrin yönetimi, özel sektör ve tüm şehri kapsaması açısından önemli bir role sahiptir. Şehirde “akıllı ada” iletişim teknolojileri (IT) altyapısı gelişmiştir. Ancak tüm bu gelişmeler henüz
“akıllı şehir” kavramı için yeter düzeyde olmamıştır.

Akıllı Şehir
Sayısal şehirlerden zamanla akıllı şehirlere geçiş gerçekleşmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada “şehir” algısının çok yönlü olarak değişmesi
akıllı şehirlerin tanımlanmasında geniş kriterlerin sıralanmasını sağlamıştır.
“Akıllı şehir” öğrenme, teknolojik gelişim, sayısal alanlarda ve bilgi işlemdeki yeni buluşlar,
bilgi transferi ve teknoloji araçlarının şehirde yaşayan topluluklar, şehir ve bölge alanları
tarafından destekleme yeteneği olarak tanımlanır (Batty vd., 2012).
Cohen (t.y)’in tanımlamasına göre akıllı şehirler, kaynakların etkin ve daha akıllıca kullanıldığı, maliyet ve enerji tasarrufu, hizmet sunumu ve yaşam kalitesinin geliştirildiği, çevre
kirliliğinin azaltıldığı ve karbon salınımının düşük olduğu şehirlerdir.
Benzer bir şekilde Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG, 2012) kuruluşuna göre ise yeni
bir şehir modeli olarak “akıllı şehirler” daha yaşanabilir, foksiyonel, rekabetçi, yeni teknolojileri kullanan, yenilikçi ve bilgiyi yönetebilir şehirlerdir.
Bu tanımlara paralele olarak Avrupa’da yakın zamanda tamamlanan “Intelcities” araştırma
projesinde, akıllı şehirlerin sayısal ortamlar üzerinde iş birliğine dayalı, yerel rekabet gücü
ve refah düzeyinin yükselmesi için bilgi ağlarını bir araç olarak kullanarak entegre bir şekilde e-hizmetleri sunmada etkin bir rolü olması gerektiği sonucuna varılmıştır (Curwell
vd.den akt. Deakin, 2011, s. 3).
“Akıllı şehir” kavramı, diğer gelişmiş şehirlerden farklı olarak bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT/
ICT) ile sosyal ve çevresel varlıkları öne çıkararak rekabeti yüksek şehir stratejisine geçmektir. Özellikle sosyal ve çevresel varlıkların olması bu şehirleri diğer teknolojik şehirlerden net
bir şekilde ayıran çizgidir. Bu kavram yeni tür şehirleşmenin “teknolojik şehir” den sonraki
adımıdır (Başakşehir ICT Projeleri ve Uygulamaları, 2012).
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Temelde akıllı şehirlerin, geleceğin şehirleri için odak noktası olan “bilgi ve iletişim teknolojileri” fikrinden türediği (Batty vd., 2012) bilinmekle beraber, gerçekte akıllı şehrin birçok
yönü bulunmaktadır. Bir alanın “akıllı” olarak tanımlanması sadece bilgi transferi altyapısı
olmasına bağlı değildir. Akıllı bir şehirde “akıl” genellikle ehliyet, yetenek, IQ ve sosyal adaptasyondur (Batty vd., 2012). Akıllı bir şehrin bu anlamda sürdürülebilir şehir olması beklenmektedir (Batty, 2013). Bu tür bir şehrin gelişimi, mekânsal planlama, mobil sistemleri,
eğitim, sosyal denge ve yaşam kalitesi ile sağlanmalıdır.
Akıllı şehirler esas itibarıyla altı bileşen ile değerlendirilmektedir (Başakşehir ICT Projeleri ve
Uygulamaları, 2012):
a) Akıllı ekonomi,
b) Akıllı ulaşım,
c) Akıllı çevre,
d) Akıllı insanlar,
e) Akıllı yaşam,
f ) Akıllı yönetim ve denetim

Şekil 1. Akıllı Şehir Bileşenleri

Şekil 1’de gösterilen bu bileşenler akıllı bir şehrin “bütüncül” vizyonunu oluşturmaktadır
ve ekonomi, toplum, yönetişim, ulaşım, çevre ve yaşam kalitesinden oluşan ve şehirlerin
gelişmesine katkı sağlayan etkenleri barındırır (Giffinger et al., 2007). Cohen (2012), her bir
şehrin akıllı şehir olma yarışında hangi bileşenin öne çıkaracağına ve göstergelerine kendi
karar vermesi gerektiğini belirtmektedir. Tablo 1’de akilli şehir bileşenleri ve göstergeleri
listelenmektedir.
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Tablo 1.
Akıllı Şehir Bileşenleri ve Göstergeleri (Cohen, 2012)
Akıllı İnsanlar
21. yüzyıl
eğitimi

Katılımcı bir
toplum modeli
Yeniliklerin
desteklenmesi

Akıllı Ulaşım

Akıllı Yaşam Akıllı Yönetim

Karma erişim
modelli

Sağlık

Çevre dostu
ve motorsuz ulaşım
seçenekleri
Entegre Bilgi
ve İletişim
çözümleri

Güven

Enerjik,
kültürel ve
mutlu

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri ve
e-devlet uygulamaları

Akıllı Çevre

Akıllı Ekonomi

Yeşil binalar

Girişimcilik ve
yenilik

Şeffaflık ve
Yeşil enerji
kamuya açık veri
Etkin arz ve talep Yeşil kent
politikaları
planlaması

Verimlilik/
Üretkenlik
Yerel ve Küresel
bağlar

Akıllı Şehirler İçin Geliştirilen Örnek Projeler
Avrupa Birliği, yürüttüğü araştırma projeleri ve şehirler üzerindeki politikası ile akıllı şehirleri önemsemekte ve üye ve aday ülke şehirleri için birtakım projeleri desteklemektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde akıllı şehirler için şu projeler geliştirilmiştir (Komninos,
2002, 2008’den akt., Deakin, & Waer, 2011, s. 3):
• Amsterdam Akıllı Şehir Girişiminin yaptığı proje enerji tasarrufu yoluyla akıllı projeleri
geliştiren iş sektörü ile şehirde yaşayanlar ve yöneticiler arasında iş birliği geliştirmenin
önemini vurgulamaktadır.
• Southampton Şehir Konseyi e-hizmetlerin önemini vurgulamak için akıllı kartlar kullanmaktadır.
• Edinburgh Şehir Konseyi ise hükûmet dönüşümleri için bir aksiyon planı etrafında akıllı
şehir vizyonu oluşturmuştur.
• Malta’nın Akıllı Şehir Stratejisi ise ekonomik gelişme için kaldıraç olarak gördüğü iş parkını teşvik etmek olmuştur.
• IBM, Siemens ve ORACLE ise Akıllı Gezegen vizyonlarını geliştirmektedirler.
• Akıllı Şehir INTERREG projesi ise akademi, endüstri ve hükûmet paydaşları arasında Kuzey
Denizi bölgesinde e-hizmetlerin “üçlü sarmal” olarak geliştirilmesi ile oluşturulmuştur
(Deakin, 2011, s. 3).
Yukarıda listelenen projelerin yanısıra farklı şehirlerde de birtakım özgün uygulamalar gözlemlenmektedir. Örneğin; ulaşımda düşük karbon salınımını gerçekleştirmek hedefi doğrultusunda Toronto Akıllı Topluluğu, transit ulaşımda geçiş etkinliğini arttırmış; şehrin çöp
toplama kamyonlarının doğalgaz kullanımına geçmesini sağlamıştır (Cohen, 2012).
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Brezilya’da Rio de Jenerio’da ise şehrin genelinde konumlandırılan sensör ve kameralardan
gelen görüntülerle desteklenen gerçek zamanlı haritalar ve alternatif yolları da öneren trafik güncellemeleri gerçekleştirilmiştir (Kakderi, 2012).

Akıllı Şehirler Salt “Teknoloji” mi Barındırır?
Akıllı şehir tanımlamalarını ve dünya genelinde gerçekleştirilen örnek uygulamaları göz önüne alarak akıllı şehirlerin salt teknolojik gelişmeleri temel almadığı, toplumun bilgi ve iletişim
niteliklerini tabana alarak kavramın geniş bir perspektifte değerlendirildiği görülmektedir.
Teknolojik şehirlerden farklı olarak geniş çevresel özellikler ve kültürel gelişim akıllı şehirlerde önemli rol oynamaktadır (Deakin, 2011). Akıllı şehirler; insan odaklı, sosyal hizmetleri
güçlü ve yaygın, iyi yönetişime sahip, hizmet alanları ve yaşam standartları gelişmiş şehirlerdir. Bu tür şehirler aynı zamanda kendi vatandaşlarının sosyal yaşam koşullarını da gözardı etmeyen şehirlerdir (Batty et al., 2012). Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
“akıllı şehirlerin” yaşam standartlarına rekabetçi ve tutarlı bir şekilde ulaşmaya çalışmaları
gerektiğini de öngörmektedir (OECD EUROSTAT, 2005’den aktaran Deakin, 2011).
Halkın katılımı akıllı şehirlerde çok önemlidir. Akıllı şehirler şehrin tasarım ve uygulamalarında aktif rol oynayabilen akıllı topluluklar üzerinde yükselebilecektir. Şehirlilerin öncelikle
çevrelerinde ve şehirlerinde olanlar hakkında bilgi sahibi olmalarına odaklanılmıştır. Akıllı
şehirlerde farklı grupların geniş bir çerçevede tasarım ve planlama süreçlerine aktif katılımları sağlanır (Batty et al., 2012). Katılımcı bir yönetim anlayışı ile şeffaf bir yönetim akıllı
şehirlerin vazgeçilmez unsurlarıdır.
“Akıllı şehir” vatandaş odaklıdır. Karmaşık şehir sistemleri uygulanmadan önce, sunulacak
her bir teknolojik aracın halka getirdiği faydalar araştırılır (Rodrigues, 2012). Ayrıca bir akıllı
şehir planlanma aşamasında yerel kültür, topoğrafya ve hatta şehir tarihi, kültürel belleği ve
kimliği de dikkate alınır. Böylelikle “Akıllı şehirler, akıllı toplumun ön planda olduğu şehirlerdir (Kakderi, 2012).” anlayışı benimsenir. İnsana, sosyal varlıklara, geleneksel ulaşıma ve
modern iletişim altyapısına yapılan yatırımlar, akıllı ve katılımcı bir yönetimle, sürdürülebilir
ekonomik büyüme ve yüksek bir hayat kalitesi sağladığında ancak bir şehir “akıllı (smart)”
sayılabilir (Başakşehir ICT Projeleri ve Uygulamaları, 2012).
Tüm bunlar lider özelliklerine sahip şehir yöneticileri ile desteklendiğinde uygulanma imkânı bulabilir. Örneğin, Alpha Rio de Jenerio ve Barcelona yöneticileri ile Birleşik Krallık’ta
Sunderland Kent Konseyi başkanı Dave Smith ve Birmingham Konseyi başkanı ve Eurocities hareketinin kurcusu Albert Bore şehir genelinde güçlü ve vizyoner liderlik özellikleri ile
“akıllı uygulamaları” savunmaktadırlar. Bu yöneticiler şehir paydaşlarından oluşan bir kurul
kurmuşlardır. Katılımcı yönetimin de bir örneği olan bu kurul akıllı bir şehir için vizyon oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda koordine etme ve programlama görevini de üstlenmiştir
(Robinson, 2012). Akıllı şehrin bir diğer anahtarı liderlik özelliklerini taşıyan yöneticilerdir.
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“Akıllı Şehir” Bağlamında İstanbul
Türkiye nüfusunun % 77,3’ü şehirlerde yaşamaktadır (TUİK, 2012). Bu durum trafik, yapılaşma, hava kirliliği, eğitim, sağlık, güvenlik, iletişim, altyapı ve işsizlik gibi birçok sorunu da
beraberinde getirmiştir. Bu sorunları en yoğun bir şekilde yaşayan İstanbul, dünyanın diğer
en önemli şehirleri gibi “akıllı şehir” olma hedefi ile sorunların üstesinden gelme yoluna
gitmelidir.
Bu hedefe ulaşmak için İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu (Arsan, 2012), Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (BİT) sektörünün % 97’sinin İstanbul’da olduğunu ve bunun fırsat bilinmesinin
İstanbul için çok büyük bir avantaj olacağını altını çizerek (Arsan, 2012) İstanbul’un Dijital
Planını oluşturmuş ve temel önerileri belirlemiştir:
• İstanbul’un temel sorunlarının BİT desteğiyle çözümünde, yenilikçi küçük projeler kadar
daha büyük boyutlu yenilikçi projeler de önemlidir.
• İstanbul’da yoğunlaşan sanayinin ürettiği bilgi ile üniversiteler ve akademik-teknik araştırma kurumlarında oluşan bilginin, sivil toplum kurumlarınının, kamu/yerel yönetimin
de katkısıyla ve vatandaşı da süreçlere dâhil ederek paylaşılarak İstanbul’un sorunları
için ortak çözümler üretilmesi gerekmektedir.
• İstanbul için yapılacak her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetinin, gerçekte “bir işe” yarayıp yaramadığı ölçülebilmelidir.
• Bütün bunların yanı sıra İstanbul’da ulaşımın “daha akılcı ve daha akıllı” sağlanması için
çağdaş şehirlerdeki uygulamaları İstanbul’a taşıyacak ve yenilikçi teknolojilerle İstanbul’a özgü farklı çözümler yaratacak yetkinlik ve bilgi düzeyinde bulunulmalıdır.
• Bütün bu önerilerin nihai hedefi olarak çağdaş birçok şehirde örnekleri görülen “yaşayan
laboratuvarlar”ın İstanbul için de uygulanmaya başlanması önerilmektedir.
• Tüm bu çabalar yanında vatandaşın da süreçlere dâhil edilmesiyle katılımcı demokrasi
yönünde İstanbul’da atılacak adımlar, diğer şehirlerimizin sorunlarının çözümüne doğru
da atılmış adımlar olacaktır (Eczacıbaşı, 2012).
Dünya genelinde yapılan “akıllı şehir” sıralamalarında İstanbul şehri de yer almaktadır. Bu
sıralamalar çeşitli indeksler öncelikli ele alınarak gerçekleştirilmektedir.

“Yeşil Şehir” İndeksinde İstanbul
Ekonomist İstihbarat Birimi (Economist Intelligence Unit) tarafından hazırlanan bir araştırma projesinde “yeşil şehir”lerin sıralaması yapılmıştır. Tüm dünya genelinde 120 şehir ele
alınarak yapılan bu araştırmada İstanbul Avrupa bölgesindeki 30 şehirden 25. sırada yer
almaktadır (Economist Intelligence Unit, 2009, s. 10).
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Tablo 2.
İstanbul’un “Yeşil Şehir” indeksinde karşılaştırılması
İSTANBUL
Sıralaması
25
CO2 Emisyonu
16
Enerji
11
Konut
28
Ulaşım
23
Su
23
Atık ve Arazi Kullanımı
25
Hava Kaltesi
23
Çevre Yönetimi
29

KOPENHAG
1
4
2
4
3
5
7
5
1

KİEV
30
30
30
30
19
22
30
30
23

Tablo 2’de İstanbul en iyi (Kopenhag) ve en kötü (Kiev) sonuçları alan iki şehir ile karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. İstanbul için hazırlanan raporda tabloda yer alan kategoriler
hakkında şu yorumlar yapılmıştır:
İstanbul’un nüfusu 1970’den beri % 400 artarak Avrupa’nın herhangi bir şehrinden daha
fazla olmuştur. Kırsal alanlardan gelen göç ile 2008 yılındaki resmî nüfus sayımı 12,6 milyon
olan İstanbul, “Avrupa Yeşil Şehir İndeksi”nde 100 üzerinden 45,20 puan ile 25. olmuştur.
Şehrin problemleri geniş ölçüde diğer gelişmekte olan Avrupa şehirleri ile benzerlikler göstermektedir. Kişi başına düşük seviyedeki tüketim miktarı ile en iyi puanlamayı “enerji” alanında almıştır. Karbondioksit emisyonu alt kategorisinde ise 2. sıradadır.
Enerji: İstanbul enerji tüketimi alt kategorisinde 11. olarak iyi bir sonuç almıştır. İstanbul’un
kişi başına enerji tüketimi 36 gigajoules olarak tahmin edilmektedir. Bu rakam yaklaşık 30
şehrin yarı değerinden düşüktür.
Konut: İstanbul, 28. olarak kötü sayılabilecek bir konumdadır. İstanbul’daki konutların çoğunluğu 1960’lı yıllarda düşük kalite ile inşa edilmiştir ve enerji verimliliği düşünüldüğünde konutların zayıf oldukları bilinmektedir. Konutların diğer kısmı ise enerji verimliliği göz
önüne alınarak inşa edilmesine rağmen hâlâ evrensel standartlardan yoksun durumdadır.
Ulaşım: İstanbul, yine 23. sıra ile ulaşımda alt sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni şehirde
1980’lerden beri özel araç kullanımının artması ve yerel yöneticilerin nüfus artışına paralel
olarak toplu ulaşıma yeterli yatırımı yapmamasıdır.
Su: İstanbul su kategorisinde 23. olmasına rağmen alt kategori olan su tüketiminde kişi
başına düşen miktar olarak yüksek sıcaklık ortalaması olan şehirler içinde 7. olmuştur.
Atık ve Arazi Kullanımı: İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı sadece 6,4 m2’dir.
Geri dönüşüm ve atık yönetimi ise iyi bir sicil sergilememektedir. İstanbul, bu kategoride
25. sıradadır.
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Hava Kalitesi: Hava kalitesi alanında 23. sırada olan İstanbul’un boyutu ve doğasına bakıldığında göreceli olarak iyi bir performans sergilediği düşünülebilir. Yüksek kaliteli ithal kömür, şehrin yoksul alanlarında hâlâ kullanılmaktadır.
Çevre Yönetimi: Bu alandaki birtakım düzenlemeler rutin olarak gözardı edildiği için İstanbul, 29. sırada yer almaktadır. Çevresel konularda halk katılımının teşvik edilmesi ve çevre
konularında farkındalık eğitimleri maalesef küçük bir çabadan öteye geçememiştir (Economist Intelligence Unit, 2009, s. 62).

Ekonomi İndeksinde İstanbul
Merkezi Avustralya’da bulunan “‘2thinknow’-Küresel Yenilik Ajansı” tarafından sağlık, refah,
nüfus, coğrafya gibi temel faktörler göz önüne alınarak 2007 yılından beri her yıl şehirlerin
sıralaması yapılmaktadır. 2011 yılında yapılan sıralamada seçilen 331 şehirden 125 tanesi
değerlendirilmiş ve İstanbul 89. olmuştur (Global Innovation Economy 2thinknow, 2011)
Avrupa bölgesi içerisinde ise İstanbul, 60 şehir içinden 51. sırada yer almaktadır.

Çekim Merkezi Olarak İstanbul
AT Kearney’in 66 şehir arasında yaptığı Global City Index 2012 araştırmasına göre İstanbul
“çekim merkezi olmada” 37. sırada gelmektedir. Listenin başında New York, Londra, Paris
yer almakta, İstanbul’dan daha az çekici olan Milano 41., Osaka 47. ve Rio de Janeiro ise 53.
sıralarda görülmektedir (Global Business Policy Council, 2012).
İstanbul’un çekicilikte üst sıralarda olmasını sağlayan, “iş faaliyetleri”nde aldığı yüksek puan
olarak yorumlanabilmektedir. Çekim merkezi olan şehirler, burada kümeleşen nitelikli insanlar nedeniyle akıllı şehir olma yolunda ilerlemekte ve yaşamdan beklentileri, talepleri ile
yaşadıkları şehirleri de akıllı şehir durumuna getirmektedirler.
İstanbul için yapılan uluslararası değerlendirmeler yanında yerel yöneticilerin “akıllı şehir”
uygulamalarına bakmak yerinde olacaktır. Zira şehir genelinde gerek büyükşehir belediyesi
gerekse ilçe belediyelerinde gerçekleşen uygulamaların “teknolojik şehre” işaret eden birtakım bilgi işlem teknolojilerinden çok az öteye gidebildikleri gözlemlenmektedir.
Örneğin; kısa dönem önce İstanbul’da yapılan Akıllı Şehirler Kongresi’nde İstanbul, yerel
yöneticilerin sunumlarında çok yönlü tartışılmamış bunun yerine başkanlar tarafından yapılan sunumlar BİT (Bilgi İşlem Teknolojileri) projeleri ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) projelerinin anlatılmasından ibaret kalmıştır.
Bilindiği gibi akıllı şehir, salt teknolojik yeniliklerden ibaret değildir. Şehirlerin insan odaklı
planlanması, sürdürülebilir enerji kaynaklarına sahip olması, yeterli yeşil alanı barındırması,
kendi kendini besleyecek derecede tarım arazisine ve su kaynağına sahip olması, başkan-
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larının liderlik özelliklerini taşıması, katılımcı ve şeffaf bir yönetime sahip olması beklenmektedir. Bağcılar, Fatih, Silivri ve Beşiktaş yerel yöneticilerinin akıllı şehir uygulamalarını
tanıttıkları kongrede, belediyelerin web sayfalarında yer alan CBS ve BİT program ve uygulamaları ön planda tanıtılmıştır. Bilgi işlem tarafından üretilen verilerin coğrafi bilgi sistemi
uygulamalarına entegre edilmesi, şehirde yaşayanların sözel verilerinin yanı sıra bunların
mekânsal verilere dönüştürülmüş olması sunumların ana temasını oluşturmuştur.
Bu tür çalışmalar şehir yönetiminde hızlı erişim, birtakım sorgulamalara ulaşmada kolaylık,
çeşitli birimlerin koordine çalışabilmesi ve daha birçok belediyecilik görevlerinin yerine getirilmesinde olması gerekli hatta zorunludur. Ancak akıllı bir şehir için gerekli olsa da yeterli
değildir. Sunum yapan belediyeler arasında sadece Silivri ilçesinin ilçeyi ve hatta komşu
ilçeleri besleyecek tarım arazilerinin olduğu ilçe belediye başkanı tarafından önemle anlatılmıştır. Diğer ilçelerden farklılık içeren bu konuşma fazla yankı bulmamış, akıllı şehir-teknoloji algısı hâkim olarak kongrede hissedilmiştir.
Diğer bir örnek ise İstanbul’un ihtiyacı olan su kaynağının çevre yerleşimlerden sağlanıyor olmasıdır. Melen Suyu 2. Etap projesi Ekim 2009 tarihinde başlamış, 2015’de bitirilmesi
planlanmış 135 km hatta sahip bir projedir. Projenin amacı “İstanbul’un uzun dönemli su
ihtiyacını karşılamak” olduğu belirtilmektedir (İSKİ, 2013).
İstanbul, bilindiği gibi tarih boyunca bir tarım şehri olamamıştır. Geçmişte şehrin belirli girişlerinin “Un Kapanı” (Un Kapısı), Galata’da “Yağ Kapanı” ve “Bal Kapısı” isimleriyle anılması
bunun göstergesidir. Yine de belirli bir miktar tarım arazisinin olması ve şehrin bir kısmının
buradan beslenmesini beklemek yanlış olmayacaktır. TUİK tarafından 2001 yılında yapılan tarım arazileri araştırmasında İstanbul’un tarım arazisi miktarı araştırılıp 900.487 dekar
olarak açıklanmıştır. Bu arazi kırsal bölge yerleşim alanının yalnızca % 19’u kadardır (TUİK,
2001). İstanbul şehri yerleşim alanı ve arazi bilgileri Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3.
İstanbul Şehri Yerleşim Alanı ve Arazi Bilgileri
Toplam yerleşim yeri alanı

Toplam arazi

Toplam tarla arazisi

4.767.418

1.210.030

900.487

Kırsal bölgede tarımsal faaliyette bulunan hane halkının sayısı ise 2001 verilerine bakıldığında oldukça düşüktür. 1991-2001 yılları arasında tarım arazisinin değişim miktarı ise 5547
dekardır.
Tablo 4.
Hane Halkı ve Tarımsal Faaliyet Rakamları
Toplam yerleşim yeri
Tarımsal faaliyette bu- Tarımsal faaliyette
Toplam hanehalkı sayısı
sayısı
lunan
bulunmayan
210
166.576
24.871
141.705

1324

Teknoloji Girdabından Akıllı Şehre Dönüşüm: İstanbul Örneği

Tablo 4’te hane halkı ve tarımsal faaliyet rakamları verilmektedir. Açıkça görüldüğü üzere
İstanbul, artan nüfusunu besleyecek kapasitede değildir. Bu anlamda dışa bağımlı olması,
akıllı şehrin bir özelliğini karşılayamadığı anlamına gelmektedir.
13-14 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi ise uluslararası nitelikte bir zirve olmuştur. Yerel yöneticiler ve ilgili bakanlıklardan üst düzey yetkililerin katıldığı bu zirvenin nihayetinde ulaşım, IT, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, finans
ve yatırım, güvenlik, telekomünikasyon gibi sektörlerin üst başlıkta konuşulduğu bir programa sahip olduğu görülmektedir (WICS, 2012).
Zirve programında Londra, Amsterdam, Barselona ve Kopenhag şehirleri başarı öykülerini
anlatmışlardır. Ne var ki bu anlatımlarda Kopenhag sunumunda “yeşil ulaşım” ve Londra
sunumunda da “yeşil konutlar” dışında yine bilindik olarak ulaşım, IT, enerji, bilgi ve iletişim
teknolojileri, finans ve yatırım, güvenlik, telekomünikasyon üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir.
Her iki etkinlik için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “bilgi işlem” biriminden
katılım sağlanmıştır. Diğer ilçe başkanları da bu çerçevede yapılanları aktarmışlardır. Görüldüğü üzere hem büyükşehir hem de bazı ilçe belediyeleri herhangi bir şekilde otomasyon
sistemi kurdukları anda, bunu “akıllı şehir” olmada yeter veya öncelikli olarak görebilmektedir. Asıl olan akıllı şehrin tüm bileşenlerinin etrafında uygulamaların ortaya konulmasıdır.
Akıllı şehir için “açık zihniyet” gerekmektedir. NASA, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi
kurumlar verilerini kamuya açmıştır. Bunun için ayrı birimleri ve bu birimlerde çalışan insan
kaynakları da vardır. Akıllı uygulamalar artık açık verilerle geliştirilmektedir. Bir şehrin akıllı
olabilmesi için anlık verilere gerçek zamanlı ulaşabilmek, bu verileri doğru yönde kullanabilmek gerekmektedir (Arsan, 2012).
Birçok şehir yönetimi bu anlayış ile verilerini açmaya başlamıştır. Örneğin; Roma gerçek
zamanlı trafik verilerini yayımlamaktadır. Amsterdam, Machester, Barcelona, Helsinki açık
verileri paylaşan şehirlerdendir. Böylelikle, birçok uygulama geliştirici bu verilerden anında
yararlanabilme olanağına da sahip olmakta ve böylelikle, inovasyon da kolaylaşmış ve hızlanmış olmaktadır (Arsan, 2012).
Veriler paylaşılır hâle gelince birçok süregelen sorunun da farklı çözüm önerileri ortaya
çıkabilecektir. Örneğin; İstanbul’a akıllı trafik uygulamaları geliştirmek üzere çalışan çok
az yazılım şirketi ya da açık kaynak kodlu yazılımcı bulunmaktadır. Bir açık veri politikası
olmadığı için veriler paylaşılmamakta ve paylaşılmayınca da problemle dolu İstanbul’a
çare sadece yerel yönetimlerden beklenmektedir, oysa veriler paylaşıldığı takdirde farklı
kurum ve kişilerin de çözüm sürecine dâhil olup farklı öneriler üretmesi mümkün hâle
gelebilecektir.
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Sonuç
Akıllı şehir kriterlerine ulaşmada İstanbul için getirilen öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. İstanbul için alınan her karar öncelikle kamu yararını öncelemeli, “vatandaş odaklı” çözümler tercih edilmelidir. “Sosyal yönü güçlü şehirler, akıllı şehirlerdir.” anlayışına uygun
olarak vatandaşlarının sosyal yaşam koşullarını yükseltme hedefine uyumlu olarak şehrin stratejik planları oluşturulmalıdır.
2. Şehirleri akıllı kılınabilir olarak planlamak temel hedef olarak benimsenmelidir. İstanbul,
özellikle 1945 sonrası hızla gelişen imar hareketleriyle hoyratça örselenmiştir. Plansız
şehirleşme ve geleceği öngörmeden alınan kararlardan vazgeçilmelidir. Tarihî, kültürel
mirasına ve kent belleğine sahip çıkan projeler geliştirilmeli, İstanbul’u “cazibe merkezi”
hâline getirecek proje ve yatırımlardan kaçınılması gerekmektedir.
3. Şehir genelinde mevcut yeşil alanlar korunmalı, imara açılmış bölgelerde ağaçlandırma
ve belirli oranda yeşil alan oluşturma zorunlu hâle getirilmelidir. Boğaz, Tarihî Yarımada
ve çevresi için koruma yasaları yeniden düzenlenmelidir.
4. Ulaşım problemi akıllı şehirlerin önünde ciddi bir engeldir. Trafik ile ilgili karmaşıklığı
biraz olsun çözebilmek için raylı sisteme ağırlık verilmeli, düşük karbon salınımı esas olmakla beraber ulaşım; etkin, hızlı, erişim noktalarına yakın ve ulaşılabilir, güvenli, uygun
ücret politikası ile ve çok yönlü olmalıdır. Şehrin her noktasına alternatifli ulaşım çözümleri ile erişilebilmesi hedef olarak seçilmelidir.
5. İstanbul’un, içinden deniz geçen bir şehir olarak deniz ulaşımına ağırlık verilmelidir. Karayolu çözümlerinin şehri bir kısır döngüye soktuğu, binek otomobil sayısını arttırdığı,
yeni yollar kenarına konutların sıralandığı, alışveriş merkezlerinin ana arterler üzerine
konumlandırıldığı bilinmekte ve sorun sarmalı devam etmektedir. İstanbul için deniz
ulaşımının canlandırılması ve yeni hatların oluşturulması gerekmektedir (TMMOB, 2010).
6. İstanbul’un Türkiye ekonomisine % 40’lık bir katkı sağladığı bilindiğinden, şehrin ekonomik potansiyelinin arttırılması önemsenmelidir. Sanayinin üçte biri, ithalatın üçte biri,
ihracatın beşte biri İstanbul’dan yapılmaktadır. Türkiye bütçesinin ana kaynağı İstanbul
(İncekara, 2010) kabul edildiğinde şehrin ekonomik faaliyetlerinin artması, küresel sektörler için çekim merkezi hâline getirilmesi için ekonomik hedefli stratejik planlamaların
yapılması gerekmektedir.
7. İstanbul kent yönetimi, önceden belirlenmiş, uluslararası kabul görmüş belirli yönetim
kriterlerine uygun olarak yönetilmelidir. Avrupa Birliği Yönetişim ilkeleri olan şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik ve tutarlılık [Access to European Law, (t.y.)]. İstanbul’un
yönetiminde öncelikli olarak uyulması gereken ilkelerdendir.
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Erken Cumhuriyet Döneminde Tokat
Müzesi’ne Ait Bir Kent Tarihi Kitap
Projesinde Yer Alıp Günümüzde
Varlığını Sürdüremeyen
Bazı Mimari Eserler
Çiğdem Bilgen*

Giriş

A

nadolu’ya özgü değerleri muhafaza ederek yaşatan ve prehistorik devirlerden beri
önemli medeniyetlerin yerleşim yerlerinden biri olan Tokat; Hitit, Frig, Roma, Bizans
ve İslami Dönemlerden kalma eserler ve kültür varlıklarını barındıran etkileyici bir
tarih ve kültür merkezidir. Evliya Çelebi “Seyahatname” adlı eserinde Tokat’ı şu ifadelerle
tanıtmıştır:
“Bu havası hoş şehrin dört tarafından bahçe ve bostanlar içinde sular akar, bahçelerde
bülbüllerin sesi insan ruhuna rahatlık verir. Meyveleri lezzetli ve latif olup, her tarafa
hediye olarak gönderilir. Her bağında birer köşk, havuz, fıskiyeler ve çeşitli meyveler
bulunur. Halkı zevk ehlidir. Gariplerle dostturlar, kin tutmaz, hile bilmez, deryadil, haluk, selim ve halim insanlardırlar. Herkese iyi zanda bulunurlar. İyi geçinirler, hayırlı
yapılar yapmaya hevesleri çoktur. Camii, saray, köşk ve imaretleri o kadar metin ve
güzel olur ki, bunlara girenler hayrandır. Şehir genişlik ve ucuzluklu bir yer olup dünya
yüzünde eşi yok gibidir. Yılın her zamanında halkın nimetleri boldur. Hacı Bektaş Veli’nin hayırlı ve bereketli dualarıyla bu eski tarihî şehir: “Alimler konağı, fazıllar yurdu ve
şairler yatağıdır.” (Çelebi, 2010, s. 69-70).

*

Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi.
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Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver ise bu kent hakkında şöyle demiştir:
“Bir bir, yer yer dolaşarak gördüğüm eski eserler hakkındaki intibalarımı size söyleyeyim. İstanbul’da, Konya’da, Bursa ve Edirne’de bulunmayan en güzel eserler inanın
bana Tokat’ta. Vaktiyle İbni Kemal, Molla Hüsrev, Molla Lütfi, Plevne kahramanı Osman Paşa, Şeyh Emin Efendi gibi büyüklerin vatanı olan Tokat meğerse ne imiş? Anadolu’da en çok abidesi olan bir şehir. Selçuklularla Osmanlılar adeta yarışa girmişler,
her biri daha fazla eser bırakmak üzere çalışmışlar, doğrusu bunları sayamadım. Tokat
nüfusu ne kadarsa eski eser sayısı o kadar çok... Açık konuşayım. Bu eserler 300 ile
800 yaş arasında birer “Tokat Azizi”. Bu kadar yıldır orasını millileştirmiş ve ruhumuzu
aşılamış.” (Ünver, 1962).

Tokat Müzesi arşivinde bulunan, 1930-1950 yılları arasında Tokat ili ve ilçelerindeki yapılardan bahsederek bir yapı envanteri gibi hazırlanmış ve yayımlanmamış bir defter; çeşitli
medeniyetlerin kültür ve tarih beşiği olan bu kentte yer alan ama birçok etkenden dolayı
günümüze kadar ulaşamamış, ulaşsa bile kaderine terkedilmiş olan önemli mimari yapıların ele alındığı referans kaynak olması anlamında büyük önem taşımaktadır. Bu makale ile amaçlanan; tarihsel açıdan bakıldığında tarih yazıcılığının büyük bir ivme kazanarak
ilerlediği bir dönemde bir defter olarak hazırlanmaya başlanmış olmasına rağmen taşıdığı
nitelikler dikkate alındığında bir kentin tarihi yanında özellikle mimari değerlerini ele alarak
oldukça sistematik, bilinçli ve ayrıntılı bilgilerle hazırlanmış bir kitap projesine dönüşmüş;
fakat yayımlanmamış olan bu monografi çalışmasında bahsi geçen ama şu anda mevcut
olmayan bazı mimari eserler üzerine bir derleme çalışması yapılmak istenmesidir. Yapılarla
ilgili kayıtların düzgün bir şekilde tutulmamış olması ya da birçoğunun kaybolmuş olması
gibi durumlardan ötürü Tokat ili hakkında yapılan araştırmalar da şu anda mevcut olmayan
eserler hakkında detaylı bilgiler içermemekte veyahut da bu yapılara hiç değinmemektedir.
Dolayısıyla bu defter bu anlamda da yol gösterici bir rehber kaynaktır.

Kapsam
Makalede ele alınan eserler belirli yapı tipleri altında incelenmiştir. Defterde değinilen fakat
günümüzde mevcut olmayan, olsa bile fonksiyonunu tamamen yitirmiş bir vaziyette bulunan mimari yapılar “Medreseler”, “Hamamlar” ve “Çeşmeler” başlıkları altında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken defterin yazarları olan müze memurlarından Besim Karagülle ve Nuri Savuran tarafından bu yapıların ele alınış biçimleri incelenmiş, yapılarla ilgili
farklı değerlendirmelere ve daha güncel bilgilere de yer verilerek sadece bahsi geçen müze
defteriyle sınırlandırılmamıştır. Defterde yapılarla ilgili alınan notlar genel olarak yapıların
isimleri, konumları, inşa tarihleri, banileri, kitabelerinin yazılması ve değerlendirilmesi, ait
olduğu dönemin tarihsel olayları, mimari özellikleri ve defterin yazıldığı dönemde yapının
geçirdiği onarımlar ve o günkü durumları, kısa dipnotlar şeklinde incelenerek bazı plan çizimleri ve fotoğraflar gibi görsel malzemelerle de desteklenmiştir. Yapı ile defter haricinde
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başka değerlendirmeler yapılırken ise daha ağırlıklı olarak eserlerin mimari özelliklerine değinilmeye çalışılmış, yapının zaman içerisindeki değişimleri ve başka kaynaklardaki bilgiler
de aktarılmaya çalışılarak birçok tarih kitabında şu anda mevcut olmadığı için yer almayan
bu mimari örnekler hakkında daha detaylı malumat verilmek istenmiştir.

Medreseler
Hatuniye Medresesi
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Besim Karagülle Tokat Meydan Camisi hakkında bilgi verdiği defterinde; cami, medrese ve
imaret gibi yapılardan oluşmuş olan Hatuniye Külliyesi’nin bir parçası olan Gülbahar Hatun
yani Hatuniye Medresesi’nden de bahsetmiştir. Fakat harap bir hâlde bulunan medresenin
kaldırıldığını ifade eden Karagülle, hakkında fazla bilgi vermediği yapının, defterde sadece
Nuri Savuran’ın “Taşhan” yapısını ele aldığı kısma eklediği fotoğrafta yerini işaretlemiştir.

Fotoğraf 1. Hatuniye Külliyesi
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Hatuniye Medresesi hakkında şu ifade yer almaktadır:
“Kubbesinin ortası açık olup yerde dörk köşe havuzu var (Polatçı, 1996, s. 7).”
Medresesi günümüze kadar gelememiş olan külliyenin yerleşim düzeninin neye göre yapıldığı hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir (Gündoğdu vd., 2006, s. 39). Bu medreseyle
ilgili bilgiye Albert Gabriel’in “Monuments Turcs D’Anatolie” adlı eserinde rastlamaktayız.
Gabriel kitabında Tokat’ın şehir dokusunu ve yapıların dağılımını ele aldığı kroki çiziminde
Hatuniye Medresesi’ni caminin kuzeyine koyarak göstermiştir (Gabriel, 1934, s. 89). Fakat
bu hususla ilgili başka bazı kaynaklarda Gabriel’in bu çiziminin doğru olmama ihtimalinin
olabileceği ifade edilmiş, buna gerekçe olarak da II. Bayezid Devrinde Amasya ve Edirne’de
aynı topografik şartlarda yapılmış olan II. Bayezid külliyelerindeki ortak şema gösterilmiştir.
Bu şema doğrultusunda bahsi geçen her iki ildeki külliyeyi oluşturan fonksiyonel birimle-
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rin, yanlarından geçen nehre dik akslar oluşturacak şekilde tasarlandıkları ve dolayısıyla da
Tokat Hatuniye Külliyesi’nin de bu şekilde yapılmış olması gerektiği yani ortada cami, iki
yanda medrese ve imaret olacak şekilde düşünüldüğü üzerinde durulmaktadır (Gündoğdu
vd., 2006, s. 39). Kesme ve moloz taşlardan yapıldığı düşünülen medrese 1939 ve 1942 yıllarında yaşanan deprem felaketlerinden dolayı oldukça zarar görmüş ve yıkılmıştır. Sadece
medresenin yakın bir tarihe kadar Plan 1’de görülen geçiş kapısının durduğunu belirten
Kuntay, 1991 senesinde medreseye ait izlerin silindiğini ve tüm verilerin yok olduğunu makalesinde vurgulamıştır (Kuntay, 1996, s. 31).
Medrese hakkında günümüzde herhangi bir bilgi olmamasına karşın caminin batısında
olduğu düşünülen yapının Gabriel’in yapmış olduğu plana göre “U” tipi plan şeması olduğu, dersane mekânlarının ana beden duvarlarından ½ oranında dışarı taşma yaptığı ve bu
mekânın her iki yanında altışardan olmak üzere toplam on iki medrese hücresinin bulunduğu ve bu hücrelerin ön kısmında da kare kesitli ayaklar üstünde sivri kemerler tarafından taşınan on bir kubbesi olan bir revak kısmının olduğu ön görülmektedir (Seçgin, 1993, s. 10).

Çizim 1. Tokat Haritası Planı
(Gabriel, 1934)

Plan 1. Hatuniye Medresesi Planı
(Gabriel, 1934)

Fotoğraf 2. Hatuniye Medresesi
(Kuntay, 1996)
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Hisariye Medresesi
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Günümüze kadar gelememiş olan Tokat’ta yer alan Hisariye Medresesi hakkındaki bilgileri
deftere Nuri Savuran aktarmıştır. Tokat Sulu Sokak semtinde bulunan ve hicri 814 (1411) tarihinde yapılmış olan Hisariye Medresesi’nin aslında Tokat Hac Dağı eteklerinde bulunduğunu
belirten Savuran, sonrasında harap bir hâle dönüşen yapının enkazının Tokat Takyeciler Camisi yanında boş bir han arsasında kullanılarak yeni bir medrese inşa edildiğini ifade etmiştir.
Asıl medreseye ait kitabenin de yeni medreseye konulduğu bilgisini veren Savuran, yapının
1320-1337 yılları arasında tamir gördüğünü notlarında aktarmıştır. Medreseyi yaptıran bani
hakkında ise; Hüseyin Hüsameddin Yaşar’ın “Amasya Tarihi” adlı kitabındaki bilgiyi aktarmış,
yapının Emir Yahşi Bey Oğlu Emir Hisar Bey1 tarafından yaptırıldığını ifade etmiştir. Yalnız kapısının kaldığını ifade eden Savuran, deftere yapı hakkında şu notları eklemiştir:
“Son zamanlara kadar kitabeleri beton sıvalı bir şekilde duran kapısı ve Selçuki bezemelerle süslü pervazları Haziran-Temmuz 1948’de müzeden habersiz tahrip edilip
yerine ahşap bir kapı takılmıştır.” (Karagülle & Savuran, 1930-1953).

1953 yılındaki notunda ise medreseye ait kitabenin ve kapı tezyinatının müzeye taşındığını
belirten Savuran, yapının özelliğini tamamen kaybettiğini ifade etmiştir.

Fotoğraf 3. Hisariye Medresesi Portali, 1935
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

1

Rumeli Beylerbeyi Bayezid Paşa’nın kardeşidir (Gökbilgin, 1979, s. 404).
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Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Acunsal 1947’de yazdığı ve Tokat ilini birçok yönüyle ele aldığı kitabında bu medreseden
de bahsetmiş, Sulu Sokak Takyeciler Camisi’ne yakın olan bu medresenin Hac Dağı’ndaki
enkazının taşınması ile yapılan yeni medresenin Hisariye Medresesi ismini aldığını ve yeni
inşa edilmiş medreseye konulmuş olan sülüs yazısıyla yazılmış asıl kitabenin Osmanlı Devrine ait olduğunu ve Çelebi Mehmed’in Amasya’da bulunduğu sırada hazırlandığını ifade
etmiştir (Acunsal, 1947, s. 89).
Tokat, özellikle Uzun Hasan ve Karaman güçlerinin 1472 yılındaki işgalinde oldukça büyük
kayıplar vermiş, birçok tarihi eser de bu saldırılar nedeniyle zarara uğramıştır. 1485 yılına ait
tahrir defterlerindeki verilere göre medrese banisinin ismini almış Emir Hisar Mahallesi ile
bunun gibi birçok mahallenin yer almaması bu olayın sonuçları olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca vakıf defterlerinde de Hisariye Medresesi’nin vakıfnamesinin Uzun Hasan olayı esnasında kaybolduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yapı birçok açıdan özellikle Uzun Hasan
olayında önemli ölçüde zarara uğramıştır (Şimşirgil, 1992, s. 231).
Hisariye Medresesi hakkında Cinlioğlu eserinde, yapının 20. yüzyılın başlarında iki kere
onarımdan geçtiğini ifade etmiş, daha öncesine dair bir yenileme çalışması olup olmadığı
hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir (Cinlioğlu, 1941, s. 24-25). “Bir Sakk Mecmuasına
Göre 17. Yüzyılda Tokat” adlı eserde Ekin, Hisariye Medresesi’nin yenilenmesi yönündeki
çalışmalardan bahsetmiş, incelediği mecmuada yapının 17. yüzyılın ortalarına doğru onarımdan geçtiğini Evâil-i Şaban 1056/12-21 Eylül 1646 tarihli bir hüccete2 dayanarak ifade
etmiştir. Yazısında Ahmet Efendi adlı bir müderrisin varlığından bahseden Ekin, bu kişinin
medresenin onarımı için yapılması gereken masrafla alakalı mahkemeye başvuru yaptığını ve müderrisin ifadelerinde medreseye bağlı dersane ve onun yanındaki hücre odasının
harap bir hâlde olduğunu, derslerin yazın dışarıda yapıldığını ama kışın bunun mümkün
olmadığını belirtmiştir (Ekin, 2009, s. 64). Ayrıca Ekin yazısında, incelediği mecmuada Hisariye Medresesi’nin duvarlarının döküldüğü ve merdivenin de acilen yenilenmesi gerektiği
bahsini de ele almış ve şu detayları aktarmıştır:
“Bu ve benzeri bütün keşif işlemlerinde olduğu gibi bir mahkeme görevlisiyle birlikte
iki mimar Hisariye Medresesi’ne gönderilmiş ve yapılan incelemeden sonra tamiratın
en az 10.000 akçaya mal olacağı rapor edilmiştir. Hüccette sıralanan malzeme listesine
bakıldığında pencere demiri ve kapıların dışında 150 yük kireç ve 1500 şişhane tuğlaya ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiştir (Ekin, 2009, s. 64).”

Bütün bu veriler doğrultusunda medresenin acilen yenilenmesi gerekmektedir. Fakat Ekin,
bu yenilenmenin olup olmadığına dair başka bir bilginin mecmuada kayıtlı olmadığını ifade etmiştir (Ekin, 2009).
2

Hüccet: Delil, kanıt.
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Zaman içerisinde sağlamlığını yitiren medresenin kitabesi ve dökülmeye başlayan kapı süslemeleri sökülerek 1953 yılında Tokat Müzesi’ne taşınmıştır (Şimşirgil, 1992, s. 231). Tokat
Müzesi’nde yer alan kitabesine göre Sultan Çelebi Mehmet zamanında inşa edilen, günümüze kemerli taç kapısı dışında hiçbir parçası ulaşmamış olan yapının yerine bir ev yapılmıştır (Seçgin, 1993, s. 83).
Her ne kadar yapıyla alakalı plan şeması ve mimari özellikleri hakkında net bilgiler günümüze ulaşmamış olsa da Tokat hakkında yazılmış ve Ümit Ekin’in incelediği 17. yüzyıl Tokatı’nı
yansıtan Sakk mecmuasında medreseye dair bahsi geçen inşa verileri sayesinde medresenin bir merdiveni ile dersane ve hücre birimlerinin olduğu anlaşılmaktadır.

Hamamlar
Tahtakale Hamamı
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Besim Karagülle tarafından ele alınan, Nuri Savuran’ın eklemeleriyle esere aktarılan hamam Tokat Cemaleddin Mahallesi’nde yer almaktadır. 890 hicri (1485) tarihinde inşa edilen yapının banisi Firuz’dur. Vakıfların mülkiyetinde olan yapının defterin yazıldığı dönemde Koldordu’nun ambarı olarak kullanıldığını ifade eden Karagülle, hamamın kitabesini
kendi el yazısıyla Osmanlıca olarak deftere de yazmıştır. Bu hamamı yaptıran baniyle ilgili
bilgilerine devam eden Karagülle, Firuz’un II. Bayezid (1481-1512)’ın hazinedarlarından
olduğuna hatta kölelerden olmasının da ihtimaller arasında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Heşt Behişt’te II. Bayezid’ın hazinedarı olan Firuz Bey, önce İşkodra
Valiliğine daha sonra da 912 hicri (1506) senesinde İskender Paşa’nın yerine geçirilerek
Bosna Valiliğine terfi ettirilmiştir. Osmanlı sicillerinde adı geçen Firuz Ağa ile bu kişinin aynı
olduğunu belirten Karagülle, yine sicillere göre Firuz Ağa’nın 918 hicri (1512) tarihinde
vefat ettiğini ifade etmiştir. Firuz Ağa’nın mezarı Sultanahmet Camisi yanındadır. Yapının
mimarisi hakkında ise; hamamın kesme ve moloz taşlardan yapıldığını, iki kubbesinin olduğunu, üzerinin ahşap ve kiremitlerle yapılmış çatısı olduğunu, askeriyenin kullanımında
olduğu için yapının ölçülerinin alınamadığını ve plan çiziminin yapılamadığını yazısında
aktarmıştır.
Nuri Savuran, bu yapıyla ilgili ekleme yaptığı notlarında özellikle yapının kitabesi ile ilgili
hususa dikkat çekmiştir. Yapıya ait olan kitabeyi İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Kitabeler” adlı
eserinde Sultan Hamamı’nın kitabesi olarak kullandığından ve kendi kitabını hazırlarken
bu kaynaktan yararlanan Albert Gabriel’in de “Monuments Turcs D’Anatolie” adlı eserinde
yapıdan bahsettiği kısımda aynı yanlışlığı yaptığından bahsetmiştir. Yapıya ait plan çizimi
daha sonra Nuri Savuran tarafından yapılıp deftere eklenmiştir.
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Figür 1: Tahtakale Hamamı Kitabesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Fotoğraf 4. Tahtakale Hamamı, 1930
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Fotoğraf 6. Tahtakale Hamamı Batı Cephesi, 1930
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)
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Plan 2. Tahtakale Hamamı Planı
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Fotoğraf 5. Tahtakale Hamamı Doğu Cephesi, 1930
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Fotoğraf 7. Tahtakale Hamamı Kuzey Cephesi, 1930
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)
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Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Tahtakale Hamamı Osmanlı Döneminde inşa edilmiş özgün hamamlardan biridir. Evliya
Çelebi, Seyahatnamesi’nde Tahtakale Hamamı için: “Gayet kalabalık ve eski bir hamamdır.”
ibaresinde bulunmuştur (Polatcı, 1996, s. 8). Tokat Askerlik Şubesi yakınlarında bulunan ve
Tokat halkı tarafından oldukça iyi bilinen bu hamam 30’lu yıllarda askerî gerekçelerle yıktırılarak ortadan kaldırılmıştır (Dutoğlu, 2012, s. 130). Ersal Yavi ise Tahtakale Hamamı’nın yıkımı hakkında; yapının 1931 yılında gayet sağlam bir şekilde ayakta durduğunu, o tarihlerde
asker tarafından depo amaçlı kullanıldığını fakat 1932 yılında oldukça tartışmalı bir sürecin
sonunda askeriye tarafından yıktırıldığını ifade etmiştir. Bu hususla ilgili kitabında şöyle bir
ifadede bulunmuştur:
“Son derece sağlam olan yapı, müze kayıtlarına göre bir ay uğraşılarak “iki yüz pare
bomba” ile ancak yıkılabilimiştir (Yavi, 1986, s. 75).”

Acunsal, kitabında değindiği Tahtakale Hamamı’nın müzeye kaldırılan Farsça olarak yazılmış kitabesinin, Savuran’ın da defterde bahsettiği gibi İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Kitabeler” adlı eserindeki yanlış kullanımına değinmiş ve hamamın yıkımı hakkındaki hususu şu
sözlerle aktarmıştır:
“Yıllarca önce dinamit atılmak suretiyle yıktırılmıştır. Yıktırılması sebebi, askerî icaplar
yüzündendir (Acunsal, 1947, s. 96).

Kadın ve erkek bölümlerinden oluşan Tahtakale Hamamı’nın yapısal özelliklerine bakıldığında ise; iki kare mekân üzerindeki sekizgen kasnaklara oturtulmuş iki kubbesi olduğu,
kubbe geçiş elemanları olarak trompların kullanıldığı ve üstü kiremit kaplı sekizgen bir ahşap çatı ile kapatılmış olduğu görülmektedir (Yavi, 1986, s. 75). Çatının saçaklardan başlayıp
aşağıdaki kasnağa kadar ahşap perdelerle kapatıldığı, Karagülle’nin yazmış olduğu metinde ekli olan fotoğraflarda açıkça görülmektedir.
Yavi, eserinde Tahtakale Hamamı’nın kapı portalinden de bahsetmiştir. Kitabında Tahtakale Hamamı için kullandığı resmi Besim Karagülle’nin defterinden alan Yavi, kapının
kesme taşlardan yapılmış yüksek bir portali olduğuna, Farsça yazılmış kitabesinin ve portalde yer alan rozetlerin Selçuklu sanatı üslubuyla benzerliği olduğuna dikkat çekmiştir
(Yavi, 1986, s. 5).
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Fotoğraf 8. Tahtakale Hamamı Kapı Portali3, 1930
Osman Nuri (Foto Yıldız), Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

İncelenen defter 1931’de yazılmaya başlandığı için 1932’de askeriye tarafından yıktırılan
bu hamam hakkında kayıtlar tutulabilmiştir. Besim Karagülle’nin yayımlanmamış olan bu
defteri sayesinde, günümüze gelememiş olan bu yapı hakkında edinilen bilgilerin mimarlık
tarihine olan katkısının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Şehre Küstü Hamamı
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Tokat içinde yer alan Şehre Küstü Hamamı hakkındaki tüm bilgileri deftere Nuri Savuran
aktarmıştır. Hamam hakkında çok kısa bir yazı yazan Savuran; hamamın çalışmadığını ve
nafia4 deposu olarak kullanıldığını ifade etmiştir. Yapıyla ilgili hiçbir tarihî verinin olmadığını belirten Savuran, kapısının üstünde Kızılay resmi olan hamamın Dünya Savaşı’nda ameliyathane olarak kullanıldığını ama öncesinde bulunduğu semtin ihtiyacını karşılayabilen
bir hamam olarak işlevini sürdürdüğünü aktarmıştır. Savuran deftere yapının kendi yaptığı
plan çizimini eklemiştir.
3

Tahtakale Hamamı’nın kapı portaline ait bu fotoğrafı Ersal Yavi “Tokat” adlı eserinde 75. sayfada kullanmıştır.

4

Nafia: Bir yeri bayındır duruma getirmek için yapılan işlerin tamamı, bayındırlık işleri.
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Plan 3. Şehre Küstü Hamamı Planı
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Fotoğraf 9. Şehre Küstü Hamamı Doğu Cephesi, 1945
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, bu hamamla ilgili gözlemlerini şu ifadelerle aktarmıştır:
“Gayet latif ve güzel havası olan bu hamama, şehir halkı “Şara küstü” adını verirler ki
(Şehirden dışarıya kalmış hamam demektir. Amma en seçme yerinde ve gayet ferah
bir hamamdır (Polatcı, 1996, s. 8).”

Şehre Küstü Hamamı da şu anda mevcut olmayan yapılardan birisidir. Pazarcık Hamamı
olarak da bilinen yapı yıkılmıştır (Dutoğlu, 2012, s. 130).
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Çay Hamamı
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Defterde Çay Hamamı hakkındaki bilgileri Nuri Savuran not almıştır. Tokat’ta yer alan Çay
Hamamı’nın eski ve tipik bir hamam olduğunu ifade eden Savuran, aynı Şehre Küstü Hamamı’nda olduğu gibi herhangi bir tarihî bilginin olmadığını, hamam olarak faaliyet vermeyen
yapının depo amaçlı kullanıldığını yazısında aktarmıştır. Savuran yazısında bu hamamla
ilgili tespitin Mimar Ali Saim Ülgen tarafından yapıldığından söz ederek benzer özellikler
taşıyan hamamlara göre bu yapının daha büyük, tek taraflı ve soyunma yerinin üstünde bir
kubbe olduğunu ifade etmiştir. Savuran, son olarak 1956 yılında Belediye tarafından hamamın yenilendiğini belirtmiştir.

Fotoğraf 10. Çay Hamamı Doğu Cephesi, 1945
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Evliya Çelebi Çay Hamamı için “Fakir hamamıdır.” demiştir (Polatcı, 1996, s. 8). Yavi eserinde
tek kubbeli ve tek taraflı olan bu yapının uzun bir süre depo olarak kullanılmasının ardından
Belediye’nin 1956 yılındaki yenileme çalışmalarından sonra hamam olarak faaliyetini devam ettirdiğini yazmıştır (Yavi, 1986, s. 75). Lakin Çay Hamamı günümüzde mevcut değildir.
Dutoğlu Tokat’taki ikiz hamam örneklerinden biri olarak gösterdiği Çay Hamamı’nın yakın bir tarihe kadar kullanıldığını ve sonrasında “Çay hamamının yerinde bugün ne yazık
ki yeller esiyor.” ifadesiyle yapının günümüze ulaşmadığını işaret etmiştir. İfadeleriyle korumacılık faaliyetlerindeki aksaklıklara da dikkat çeken Dutoğlu, Çay Hamamı gibi eski
bir yapının tescilinin yapılmamasının şaşırtıcı olduğunu ve dolayısıyla tescillenmemiş bu
yapının belediye meclisi kararıyla on yıl öncesinde yıktırıldığını ifade etmiştir (Dutoğlu,
2012, s. 130).

Erken Cumhuriyet Döneminde Tokat Müzesi’ne Ait Bir Kent Tarihi Kitap Projesinde Yer Alıp...

Fotoğraf 11. Çay Hamamı Doğu Cephesi
(Yavi, 1986)

Küçük Hamam
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Küçük Hamam hakkındaki notları Nuri Savuran yazmıştır. Yapının diğer adının Çekenli Hamamı olduğunu ve bu ismi de bulunduğu mahalleden aldığını belirten Savuran, “güzel bir mahalle hamamı” olarak nitelendirdiği hamamın faaliyetini sürdürdüğünü ifade etmiştir. Yapının
yakın bir geçmişte yenilendiğinden bahseden Savuran, bu yapıya ait hiçbir tarihî belgenin
olmadığını yazısına eklemiştir. Savuran hamamın soyunma yerinin üstünün ahşap olduğunu,
diğer kısımların ise tuğla ile inşa edilmiş kubbelere sahip olduğunu notlarında aktarmıştır.

Fotoğraf 12. Küçük (Çekenli) Hamamı Batı Cephesi, 1945
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)
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Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Küçük Hamam diğer ismiyle Çekenli Hamamı olarak tanınan yapı değişikliklere uğramış
(Yavi, 1986, s. 75) ve bu da Çay Hamamı gibi yakın bir geçmişe kadar varlığını sürdürmüş ise
de; günümüze ulaşamayan yapılardan biri olmuştur (Dutoğlu, 2012, s. 130).
Horuç Hamamı
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Nuri Savuran bu hamam hakkında yapının uzun bir süredir harap hâlde olduğunu, mimari
ve estetik açıdan nitelikli bir hamam olmadığını ifade etmiştir. “Mahalle hamamı” olarak
değerlendirdiği yapının ev hamamlarından biraz daha büyük olduğunu belirtmiştir.

Fotoğraf 13. Horuç Hamamı Güney Cephesi, 1945
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Tokat merkezinde yer alan Horuç Mahallesi’nde çok eski bir hamama ait tarihî kalıntıların olduğunu belirten Gündoğdu, hamamın yapım tarihi hakkında net bir bilginin olmadığını ve
yapının sıcaklık hücrelerinden birinin oldukça harap bir durumda olduğunu ifade etmiştir.
Kare plan şemasına sahip olan hamamın kaba yonu kesme taştan yapılmış halvet hücresi
ve pandantiflerle geçilmiş kubbesi vardır. Yapısal özellikleri dikkate alındığında bölgedeki
15. yüzyıl hamam yapılarıyla benzerlikleri olduğu söylenebilir (Gündoğdu vd., 2006, s. 140).
Dutoğlu ise Horuç Hamamı’nın da bugün var olmayan hamamlar arasında olduğunu ifade
etmiştir (Dutoğlu, 2012, s.130).
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Fotoğraf 14. Horuç Hamamı Güney Cephesi
(Gündoğdu vd., 2006)

Marisa Hamamı
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Defterdeki bu hamamla ilgili yazı Nuri Savuran’a aittir. Savuran, Tokat Ardala Sokak’ta yer
alan Marisa Hamamı için yazısında “yegâne yüksek hamamı” ifadesini kullanarak şehrin
önemli bir hamam yapısı olduğuna dikkat çekmiştir. Savuran yapı hakkındaki ifadelerine
şöyle devam etmiştir:
“Demir kapaklı kemerli bir kapıdan girilen külhan kısmı ve üzerindeki kubbeli hamam
kısmı kârgir, doğu tarafında uzayan inşaat ahşaptır. Kapının üzerinde tuğla kemer altındaki Ermenice kitabede 1856/1272 tarihi hamamın inşasını gösterir.” (Karagülle &
Savuran, 1930-1953).

Hamamın kitabesinin Ermenice olup
tarihinin Latin ve Arap rakamlarıyla
yazıldığını ifade eden Savuran, Vakıfların isteği üzerine Arkeolog Mahmut
Akok’un hamamın rölöve ölçülerinin
alınması için görevlendirildiğini ve
1953 yılında yapının, yola dönüştürülme kapsamında yıktırıldığını ifade
etmiştir. Yapının herhangi bir fotoğrafını göremediğimiz defterde Savuran,
kendi yaptığı perspektif görünüşünü
eklemiştir.

Çizim 2. Marisa Hamamı (Nuri Savuran)
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)
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Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Marisa Hamamı tamamen yıkılmıştır. Günümüzde bu yapı ile ilgili başka kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.

Çeşmeler
Alaca Çeşme
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Alaca Çeşme hakkında geniş kapsamlı yazıyı deftere Besim Karagülle yazmış, Nuri Savuran da eklemeleriyle yazıya katkıda bulunmuştur. Tokat Kaya Çiprek Mahallesi’nde yer alan
çeşmenin tarihini hicri 670’ler olarak vermiştir. Net bir tarih verememesinin ise çeşmenin
kitabesinde yazan tarih kısmının birler basamağının kırık olmasından kaynaklandığını ifade
etmiştir. Yapının bilinen bir diğer adının Alaca Mescit Çeşmesi ve yaptıran baninin de Kara
Arslan olduğunu belirten Karagülle çeşmenin hâlen kullanıldığını aktarmıştır. Çeşmenin kitabesini Osmanlıca olarak kendi el yazısıyla yazarak notlarına eklemiştir.

Figür 2. Alaca Çeşme Kitabesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Çeşmenin banisi ve yapıldığı dönemle alakalı tarihsel olaylara da değinen Karagülle, çeşmeyi yaptıran Kara Arslan’ın kim olduğu hakkında net bir bilgi olmadığını ama kitabeye
göre çeşmeyi bir kız kardeşinin malıyla yaptırdığını ifade etmiştir. Kendi yazdığı kitabede
… olarak belirttiği yerlerin kitabenin kırık yerlerine denk geldiği için okunamadığını da bu
hususa eklemiştir. Kitabede ismi geçen hükümdar Gıyasettin Keyhüsrev’in hicri 663-681
(1264-1283) tarihleri arasında saltanatının devam ettiğini ve babası IV. Kılıçarslan’ın vefatından sonra farklı rivayetlerden örnekler vererek iki buçuk ya da altı, Hammer’e göre ise
dört yaşında Selçuklu hükümdarı olduğunu ifade etmiştir. Defterde uzun uzadıya ele aldığı tarihsel olaylardan örnek vermek gerekirse; hükûmet ile ilgili işlerin önceleri Muiniddin
Süleyman Pervane ile Veziri Azam Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yürütüldüğünü, Muiniddin Pervane’nin Sahip Ata’yı İzzettin Keykavus taraftarlığıyla itham etmesi üzerine işine
son verilerek Sahip Ata’nın Osmancık Kalesi’ne hapsettirildiğini ve bu sayede Muiniddin’in
hükûmetin yönetimini eline aldığını ama Moğolların Pervane’yi önemsediklerinden ona itimat ettiklerini ve Pervane’nin de İlhanilere olan sadakatinden ötürü Selçuklu hükümdarına
çok yakın olduğunu anlatmıştır. Bunlar dışında da tarihsel anlatımlarına devam eden Karagülle, çeşmenin tahribatından bilgi verdiği kısımda yapının harap olmadığını ifade ederek
mimarisi hakkında şu cümleyi yazmıştır:
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“Mimari kıymeti haiz olmadığından yalnız kitabesinin ehemmiyeti dolayısıyla kaydedildi.”

Nuri Savuran ise bu yapıyla ilgili Karagülle’nin notlarına bazı ilaveler yapmıştır. Çeşmenin
kitabesinin müzeye kaldırıldığını belirten Savuran, yapının durumu ile 1944 yılında aktardığı notta yarı harap bir hâlde bulunan çeşmenin suyunun kesildiğini, 1953’te aynı bölüme
eklediği yazısında ise çeşmenin hâlen aynı durumda olduğunu ifade etmiştir. Savuran da
Karagülle gibi yapının kitabesini Osmanlıca olarak yazmış ama Karagülle’den farklı olarak
kitabenin tercümesini de metine eklemiştir.

Figür 3. Alaca Çeşme Kitabesi ve Tercümesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Acunsal eserinde Tokat merkezde bulunan çeşme yapılarına hususiyetle değinmiştir. Alaca
Mescit avlusunda bulunduğunu söylediği çeşmenin yapıldığı tarihin net olmadığını ama
kitabesinde Gıyasettin Keyhüsrev’in adının geçmesinden dolayı onun hükümdarlığı zamanında, hicri 663-681 (1266-1282) tarihleri arasında yapılmış olabileceğini ifade etmiştir. Çeşmenin banisi Kara Arslan ile ilgili o da hiçbir bilgi olmadığını belirtmiş, defterde yazdığı gibi
çeşmeyi kız kardeşinin parasıyla yaptırdığı hususuna dikkat çekmiştir (Acunsal, 1947, s. 94).
Tokat Alaca Mescit’in avlusunu kuşatan duvarın bitişinde bulunan çeşme moloz taştan yapılmıştır. Küçük ve yuvarlak formlu bir kemeri olan çeşmenin kemerinin üst kısmında bulunan mermer kitabesi 0.30 x 0.50 m. ölçülerine sahiptir. Kemer kısmının önünde blok taştan
inşa edilmiş küçük bir su havuzu yer almaktadır (Seçgin, 1993, s. 105).
Çeşme yapısı günümüze ulaşabilse de oldukça harap bir vaziyette kaderine terk edilmiş bir
durumdadır. Muslukları olmayan çeşme çok uzun bir süredir kullanılmamaktadır.
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Fotoğraf 15. Alaca Çeşme (Alaca Mescide Bitişik)
(Bilgen, 2012)

Şeyh Şehabettin Çeşmesi
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Şeyh Şehabettin Çeşmesi hakkındaki yazıyı Besim Karagülle hazırlamış, Savuran da eklemeler yapmıştır. Tokat Camisi Kebir Mahallesi’nde yer alan çeşme hicri 704 (1305) tarihinde
Şeyh Şehabettin adında bir şahıs tarafından yaptırılmıştır. Çeşmenin kitabesini Besim Karagülle Osmanlıca el yazısıyla deftere aktarmıştır. Yapının banisi hakkında yine dönemin tarihsel unsurlarına değinerek bilgi veren Karagülle, İbni Bibi’nin bu hususla ilgili düşüncelerini
şu cümlelerle yazısına taşımıştır:
Şehabeddin Selçukilerin nafiz5 ümerasından6 Necdettin Ata Bey’in kölesi. Necdettin
Ata Bey, Gıyaseddin Keyhüsrevi III Salis Bini Kılıçarslan’ın veziri azamı, Ata Bey ve meşhur Muiniddin Pervane Süleyman’ın damadı, Fazlu Kemal7 erbabından8, Riyaziyata9
vukufundan10, sahasından, Hüsnü hatta malik olduğundan bahsediliyor.” (Karagülle &
Savuran, 1930-1953).

5

Nafiz: Sözü geçen, etkili olan.

6

Ümera: Beyler, amirler.

7

Fazl-u Kemal: İnsanın bilgi ve ahlâkça eksiksiz ve mükemmel olması..

8

Erbap: Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse.

9

Riyaziyat: Matematik bilgisi.

10

Vukuf: Anlama, bilme, bilgi.
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Bu husustan sonra yapının durumu ile ilgili bilgi veren Karagülle, yapının harap olmadığını
ama suyu akmadığı için kullanılmadığını ifade etmiştir. Yapının mimari özellikleri hakkında ise;
çeşmenin kesme taşlardan sıradan bir şekilde yapıldığını, mimari bir değere sahip olmadığını
ifade etmiştir. Kitabesi önem arzettiğinden dolayı yapının deftere kaydedildiğini belirtmiştir.
Nuri Savuran ise bu çeşme ile ilgili yazdığı notlarda; kitabesi müzeye kaldırılan çeşmenin 1944
ve 1953 yıllarında harap olmadığını ama suyu akmadığı için kullanılmadığını, 1956 yılının
Nisan ayında ise inşaat yaptıranlara yıktırıldığını ifade etmiştir. Savuran da ayrıca çeşmenin
kitabesini Osmanlıca olarak yazmış ve tercümesini de yapıdan bahsedilen kısma eklemiştir.

Figür 4. Şeyh Şehabettin Çeşmesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Figür 5. Şeyh Şehabettin Çeşmesi Kitabesi ve Tercümesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Kesme taşlardan yapılmış çeşmenin kitabesine göre hicri 704 (1304) tarihinde Zilkade ayında Sultan Mehmet Olcayto Han’ın saltanatı zamanında yapıldığını belirten Acunsal (Acunsal, 1947, s. 95), özellikle kitabesinde Olcayto isminin yer almasının önemini vurgulamıştır.
Bunun gerekçesini de şu sözlerle ifade etmiştir:
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“Zira bu kitabe Moğolların Anadolu’da yerleştiklerini göstermekte ve son Selçuki hükümdarlarının Moğollar tarafından verilen sadaka mahiyetindeki paralarla can çekiştirmekte olduğunu bildirmektedir (Acunsal, 1947, s. 95).

Yuvarlak kemerli, kemerinin üst kısmında kitabesi olan yapı günümüze ulaşamamıştır (“Tokat merkez”, 2008).
Uzun Seki Çeşmesi
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Bu çeşme hakkındaki bilgileri deftere Nuri Savuran aktarmıştır. Çeşmenin hicri 911 (1505)
yılında yapıldığını, Tokat Paşa Han’ın güneyinde yer aldığını ve buraya yakın Düdük Ağası Camisi’nin bitişiğinde olduğunu belirtmiştir. Savuran, çeşmenin kitabesinin talik yazı ile
yazılmaya başlandığını, Farsça olarak yazılmış ilk beyitinden sonra sülüs yazısıyla kitabenin
yazımına devam edildiğini ifade etmiştir. Kitabeye göre çeşme II. Bayezid zamanında İlyas
oğlu Solak Ali tarafından yaptırılmıştır. Savuran, çeşmenin kitabesini kendi el yazısıyla Osmanlıca olarak deftere de yazmıştır. 1953 yılında bu çeşmenin harap bir hâlde kaderine terk
edildiğini yazısına eklemiştir.

Figür 6. Uzun Seki Çeşmesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Acunsal da çeşmenin harap bir vaziyette bulunduğuna dikkat çekmiş ama değerli olarak
nitelendirdiği kitabesinin güzelliğini ve sağlamlığını koruduğunu ifade etmiştir (Acunsal,
1947, s. 95).
Tokat merkezinde bulunan İlyasoğlu Solak Ali tarafından yaptırılan çeşme moloz taştan yapılmıştır. Kitabesi de olan yapı yuvarlak nişli olarak inşa edilmiştir. Bu çeşme de yok olan
çeşmeler arasındadır (“Tokat merkez”, 2008).
Acepşir Çeşmesi
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Acepşir Çeşmesi ile ilgili bilgileri Besim Karagülle aktarmış, Savuran da ilaveleriyle katkıda
bulunmuştur. Tokat İvaz Paşa Mahallesi’nde yer alan çeşmenin hicri 1009 (1593) yılında yapıldığını belirten Karagülle, yapının banisinin Hacı Mahmut Bin Hacı Ahmet olduğunu ifade
etmiştir. Çeşmenin kitabesini kendi el yazısıyla Osmanlıca olarak yazan Karagülle, çeşmenin
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III. Murat’ın hükümdarlığı zamanında yapıldığını belirtmiştir. Yapının harap olmadığını ama
suyunun akmadığını aktaran Karagülle kesme taşlarla yapılmış çeşmenin mimari açıdan
kayda değer özellikleri olmadığını, kitabesinin öneminden dolayı çeşmenin deftere kaydının yapıldığını ifade etmiştir.
Savuran ise bu çeşmeyle ilgili notlarında; çeşmenin III. Murat (1574-1595) zamanında yapıldığını ve Acepşir Türbesi yanında yer aldığını ifade etmiş, 1944 yılındaki notunda çeşmenin
suyunun aktığını, çeşme taşlarının gevşek bir vaziyette durduğunu, kitabesinin ise sağlam
bir durumda yerinde olduğunu belirtmiştir. 1953 yılında eklediği notunda ise çeşme taşlarının iyice gevşediğini ve çeşmenin yıkılma tehlikesi ihtimali olduğunu aktarmıştır. Savuran
da diğer çeşme yapılarında olduğu gibi bu çeşmenin de tercümesini içeren kitabesini kendi
yazısıyla Osmanlıca olarak yazmış ve bu deftere eklemiştir.

Figür 7. Acepşir Çeşmesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Figür 8. Acepşir Çeşmesi Kitabesi ve Tercümesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Fotoğraf 16. Acepşir Çeşmesi ve Acepşir Türbesi Kapısı, 1945
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)
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Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Acunsal eserini yazdığı dönemde Acepşir Çeşmesi’nin suyunun akmakta olduğunu fakat
yapının çok harap bir vaziyette bulunduğunu ifade etmiştir (Acunsal, 1947, s. 94).
Günümüzde kullanılmayan çeşmenin alt kısmı tamamen toprağa gömülü bir vaziyettedir.
Yapısal özelliklerine bakıldığında; blok taştan yapılmış çeşmenin sivri bir kemerle çerçevelendiği ve kemer aynasının dıştan tuğla ile örüldüğü görülmektedir. Kemerin üstünde yer alan
kitabe 0,48 x 0.26 ölçülerine sahip olup mermer üzerine sülüs yazısıyla yazılmıştır (Seçgin,
1993, s. 107). Tescili yapılmamış bu çeşme, 2010’da yapılan envanter listesine alınmamıştır.

Fotoğraf 17. Acepşir Çeşmesi
(Seçgin, 1993).

Fotoğraf 18. Acepşir Çeşmesi Kitabe Taşı
(Seçgin, 1993).
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Musa Bey Çeşmesi
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Musa Bey Çeşmesi hakkındaki yazıyı Nuri Savuran hazırlamıştır. Çeşmenin konumu hakkında
bir de kroki çizimi yapan Savuran, bu yapıyla ilgili, Halis Asarkaya’nın “Osmanlılar Zamanında
Tokat” isimli eserinden yararlandığını notlarına eklemiştir. Hicri 1004 (1595) yılında yaptırılan
çeşmenin banisi Musa Bey’dir. Savuran, çeşmenin mermer üzerine çiçek ve nakışlarla süslenmiş sülüs yazılı ve sonradan müzeye nakledilen kitabesini Mirî isimli bir şairin yazdığını ifade
etmiştir. 1944 yılında aldığı notta yapıda herhangi bir tahribatın olmadığını, suyunun aktığını belirten Savuran, yakın bir zamanda taşlarının gevşediğini de yazısına eklemiştir.

Figür 9. Musa Bey Çeşmesi Adres Krokisi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Fotoğraf 19. Musa Bey Çeşmesi Kitabesi
Fotoğrafı Deftere Ekleyen: Nuri Savuran
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Seçgin, tez çalışmasında bu yapının bağımsız bir yapı şeklinde olmadığını, bir evin duvarına
bitişik olarak yapıldığını ifade etmiştir. Kesme taş malzeme kullanılarak küçük bir kemer
ilavesiyle inşa edilen yapı işlevini yitirmiştir (Seçgin, 1993, s. 106).
Yapı tescil edilmediğinden 2010 envanter listesinde yer almamıştır. Fakat Tokat il merkez ve
ilçeleriyle, başka birçok il ve ilçede yer alan bazı yapıların tescil edilmesi hususunda yakın
bir zamanda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündeminde bu çeşmenin görüşülmesi de yer almaktadır. Musa Bey Çeşmesi’nin listeye dâhil olduğu gündem tablosu:
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Tablo 1.
Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 44 Sayılı Toplantı Gündemi.

Eski Kasaphane Çeşmesi
Kayıtlarda Yapının Değerlendirilmesi
Tokat Eski Kasaphane Çeşmesi ile ilgili metni Besim Karagülle deftere aktarmış, Nuri Savuran da bazı eklemelerde bulunmuştur. Eski Kasaphane olarak adlandırılan yerde bulunan çeşme hicri 1063 (1553) tarihinde yapılmış olup banisi Sefer Paşa’dır. Karagülle, yapının tahribatından bahsettiği kısımda çeşmenin sol tarafının yıkıldığını, diğer kısımlarının
da yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bunun da çeşmenin çevresinde herhangi bir
ev ya da dükkân kalmadığından ötürü kullanılmamasından kaynaklandığını öngörmüştür.
Sıradan bir şekilde kesme taştan yapılan çeşmenin mimari bir değerinin olmadığını ifade
eden Karagülle, 1932 yılında bu yapıdan bahsettiği kısma aldığı notta, Tahtakale Hamamı
yıktırılırken hamamın bitişiğinde yer alan bu çeşmenin de yıkıldığını ve kitabesinin müzeye
nakledildiğini belirtmiştir.
Savuran ise 1944 yılında aktardığı notta çeşmenin bugün mevcut olmadığını ve kitabesinin
hâlen müzede bulunduğunu ifade etmiştir.
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Figür 10. Eski Kasaphane Çeşmesi Kitabesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Figür 11. Eski Kasaphane Çeşmesi Kitabesi ve Tercümesi
(Karagülle & Savuran, 1930-1953)

Yapı ile İlgili Diğer Değerlendirmeler ve Güncel Bilgiler
Müze kayıtlarında da aktarıldığı gibi Eski Kasaphane Çeşmesi günümüze ulaşamamıştır.

Sonuç
Sonuç olarak; Besim Karagülle ve Nuri Savuran’ın hazırlamış olduğu Tokat ilinin tarihini anlatan ve o dönemin koşulları da dikkate alındığında belirli bir sistematik düzende hazırlanmaya çalışılmış olan defterin günümüzde mevcut olmayan yapılar hakkında görsel malzemeyle
desteklenerek bilgiler vermesi özellikle mimarlık ve sanat tarihi bağlamında oldukça dikkate
değerdir. Yapıların mimari özelliklerinin yanında inşa edildikleri dönem hakkında verilen detaylı bilgiler ve tarihsel olaylar ise defterin yazıldığı dönemin tarih yazıcılığı bağlamındaki
hassasiyetini göstermesi bakımından önemlidir. Günümüzde olmayan bu yapılardan mimari
anlamda kayda değer olmayanlar bile defterde özellikle incelenmiş ve bu yapıların kitabelerinin kayıtlarının tutulmasının önemi eserde itinalı bir şekilde vurgulanmıştır. Bu defter
sayesinde Erken Cumhuriyet Döneminde tarihî yapıların envanterlerinin tutulmasının gereklilliği, yapı fişlerinin oluşturulmasının ve bunların muhafaza edilmesinin şart olduğu, yapı
kataloglarının hazırlanması gibi hususların da önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.
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lasik iktisatçılar ve takipçileri tarafından mevcut doğal kaynakların sınırsız ve kendi
kendini yenileyen özellikte olduğu varsayılmaktaydı. Bu bakış açısı iktisatçıların uzun
bir süre çevre sorunlarını görmezden gelmelerine ve önceliklerini ekonomik büyüme

doğrultusunda belirlemelerine neden olmuştur. Modernizmin ilerlemeci perspektifini de
yansıtan bu bakış açısı, insan mutluluğunu tüketime endekslemiş ve maddi refahı ulaşılacak birincil hedef olarak göstermiştir. Ekonomi ve doğa arasında mevcut bulunan dengenin
doğa aleyhine bozulmasına sebep olan bu yaklaşım, çevresel sorunlar yanında çeşitli sosyal
sorunları da beraberinde getirmiştir (Dulupçu, 2001, s. 1).
20. yüzyılın ortasından itibaren hızlanan teknolojik ve endüstriyel gelişmeler ekonomide
hızlı ve büyük değişimler gerçekleştirmesine rağmen yaşanan bu sürecin çevreye etkisi
olumsuz olmuştur. 1960’lı yıllarda farkına varılmaya başlanan, 1970’li yıllarda toplumsal
muhalefete neden olan bu olumsuzluklar, 1980’li yıllar ile beraber ise ulusal ve uluslararası
kuruluşlar arasında geniş yankı bulan bir süreç durumunu almıştır (Torunoğlu, 2004, s. 2).
1980’li yılarda gerçekleşen ticari serbestleşme, hükûmet açıklarının azaltılması, devletin
yönettiği organizasyonların parçalanması gibi yapısal dönüşümlerle beraber uygulanan
kalkınma politikalarında da çeşitli değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. Her ne kadar

*
**

Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.
Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.

1355

II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı V

yaşanan politika değişimleri ile ekonomik gelişmede bir ilerleme sağlansa da yapılan iki
önemli eleştiri kalkınma politikalarının güncelleştirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir.
Bunlardan ilki, ekonomik gelişme anlamında başarı sağlansa da bu gelişmenin toplumun
tüm kesimlerine sirayet etmediğidir. Nitekim gelirin eşitsiz dağılımı, fakirlik ve yetersiz beslenen insanlar günümüzün hâlâ en önemli sorunları olmaktadır. Diğeri ise çevreye verilen
zarardır (Haris, 2000, s. 3-5).
Çevreye verilen zararların gün geçtikçe artış göstermesi ve insanların hayatlarını etkileyecek boyuta gelmesi ilginin bu alana yönelmesine sebep olmuştur. Çevreyle ilgili ortaya
çıkan bozulmaların önüne geçmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak hükûmetlerin
ve akademik çevrelerin ilgi gösterdiği konulardan birisi olmuştur. Bu noktada bozulmalarn
önüne geçmek için hükûmetlerin kaynaklarını bu alanlara yönlendirildiği gözlemlenmekte
ve uluslararası alanda da bu yaklaşım önerilmektedir. Gelişmiş ülkeler bu süreci destekler
ve bu alanda kaynaklarını kullanırken gelişmekte olan ülkelerde çevreyi iyileştirmek için yapılacak yatırım miktarının azaltılması gerekeceği dolayısı ile bunun da ülkenin gelişmesini
engelleyeceği görüşü hâkimdir (Başol & Gökalp, 1991, s. 44). Bu nedenle yeni çevre kirliliği
problemleri, küresel ısınma ile ilgili yaşanan başarısızlıklar ve artan nüfus, gelişmekte olan
ülkelerde yaşanan sürecin göstergesi olmaktadır. Diğer taraftan sağlıkta, hava kirliliğinin
azaltılmasında ve yaşam şartlarında yaşanan gelişme ile dikkat çeken ülkeler de bulunmaktadır. İlk grup günümüzde sık sık çevre ile ilgili problemlerle uğraşırken ikinci grup yaşam
standartlarındaki tarihsel gelişmeye odaklanmaktadır (Brock, & Taylor, 2004, s. 1).
Özellikle son kırk yıllık sürede ulusal ve uluslararası kurumlar yoğun bir şekilde meydana
gelen çevresel bozulmaya dikkat çekmiş dolayısı ile ekonomik büyüme ve çevre arasındaki
etkileşimle ilgilenmeye başlamıştır. Bu dönem çevre ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin sorgulandığı bir dönem olmaktadır (Orhan & Karahan, 2003, s. 3). Günümüzde çevrede
yaşanan sorunların başlıca nedenleri kentleşme, sanayileşme, aşırı nüfus artışı vb.dir. Çevresel kirliliğe neden olan bu faktörlerin ortadan kaldırılması ile çevresel sorunların çözüleceği yaklaşımı ortaya atılabilir. Ancak bu bakış açısı doğanın kurtulmasına yardım ederken
insanın yaşaması için gerekli faktörleri ortadan kaldırarak insanın ortadan kalkması sonucunu da beraberinde getirecektir. Dolayısı ile gündeme iki soru gelmektedir. Acaba doğa
insan ihtiyaçları uğruna feda mı edilmeli yoksa doğanın koruması uğruna insanın ve toplumların gelişimi engellenmeli midir? (Sönmez & Bircan, 2004, s. 6). Ekonomik, çevresel ve
sosyal tehlikeler göz önüne alındığında ekonomilerin büyüme performanslarını sürdürüp
sürdüremeyecekleri konusunda iki farklı yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bunlar risk toplumu
ve ekolojik modernleşme yaklaşımlarıdır. Ekolojik modernleşme yaklaşımı, ekonomide yaşanan ilerlemenin yeni teknolojilerle birlikte çevrede yaşanan iyileşme sürecini kendiliğinden
beraberinde getireceğini iddia etmektedir; risk toplumu yaklaşımında ise bu sonuç ancak
toplumun teknolojik süreçler üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmesi, bütüncül bir bilim
anlayışı, bir başka deyişle teknolojinin demokratikleşmesi (democratisation of technologi-
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cal knowledge) durumunda mümkün olabilir. Aksi takdirde modernitenin karanlık yüzüyle karşılaşılacaktır. Bu çalışmada bu iki görüşün günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler
bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Risk Toplumu
Batı toplumunun, modernleşme süreci içerisinde ilkel toplumdan sanayi toplumuna geçişte bir çok aşamadan geçtiği gözlenmektedir. Günümüze gelindiğinde ise artık sanayi
toplumunun aşıldığı iddia edilmekte ve yeni dönem çeşitli şekillerde isimlendirilmektedir.
Nitekim modernleşme ile toplumların ulaştığı bu son aşama postmodern toplum, sanayi
sonrası toplum ya da bilişim toplumu gibi isimler almaktadır. Beck1 ise gelinen noktayı risk
toplumu olarak kavramlaştırmakta ve Batı toplumunun ulaştığı son aşama olduğunu belirtmektedir (Çuhacı, 2007, s. 130-131).
17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonrasında bütün dünyayı etkisi altına alan modernlik
süreci ile birlikte geleneksel toplum düzeninden bir kopuş gerçekleşmektedir. Her ne kadar modern toplumsal kurumların gelişimi ve dünya çapındaki yaygınlığı modern öncesine
göre fırsat bakımından2 daha zengin olsa da geldiğimiz süreçte modernliğin karanlık bir
yönünün de olduğunun farkına varılmıştır (Giddens, 1998, s. 11-16).
Risk fikrinin ortaya çıkışı 16. ve 17. yüzyıllara denk gelir ve ilk defa dünyanın dört bir tarafına
gitmekte olan Batılı kâşifler tarafından bilinmeyen sulara yelken açmak anlamında kullanılmıştır. Daha sonra ise bankacılık ve yatırım alanlarına girerek geniş bir kapsama sahip
olmuştur. Risk anlayışı belirsizlik ve olasılık kavramları ile de çok yakın ilişkilidir. Nitekim
sonucun yüzde yüz belli olduğu durumlarda herhangi bir riskten bahsedilemeyecektir3
(Giddens, 2002, s. 21-22).
Geleneksel kültürlerde bir risk kavramı yoktur. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaçları da yoktur.
Geleneksel toplumlar bizlerin şimdi yerine “risk”i koymaya eğimli olduğumuz durumlar için
yazgı (fate), talih (luck) ya da tanrıların isteği (will of the gods) gibi fikirlerle hareket etmiş1

Beck, kendisi gibi bir Alman sosyoloğu olan Max Weber ve onun rasyonalite geleneğine bağlı olmaktadır. Nitekim modernliğin bilinçli olması gerekliliği görüşü Max Weber’in toplum ve toplumsal olayları bireysel bilinçlerle
kavranabileceği ifadesi ile eşleştirilmektedir (Çuhacı, 2007, s. 131).

2

Toplum biliminin klasik kurucularından Marx ve Durkheim modern çağı sorunlu bir dönem olarak görmüşlerdir. Ancak her ikisi de modern çağın sağladığı olumlu olanakların onun olumsuz yönlerine nazaran daha ağır
bastığına inanmışlardır. Max Weber ise bunlar arasında en kötümser olanıdır. Weber, modern dünyayı, maddi
ilerlemenin, yalnızca bireysel ve özerkliği ezen bir bürokrasinin genişlemesi pahasına elde edildiği paradoksal
bir ortam olarak görmektedir (Giddens, 1998, s. 17).

3

Giddens, burada eski bir şakaya atıf yaparak bahsettiği farklılığı açık bir şekilde anlatmaktadır. Bir adam yüz katlı
bir gökdelenin tepesinden aşağı atlasa ve aşağı doğru her kattan geçerken içerideki insanlar onun “şimdiye
kadar her şey yolunda” (so far so good) dediğini duysalar da bu, adamın risk hesabı yaptığı anlamına gelmez
çünkü sonuç baştan bellidir (Giddens, 2002, s. 22).
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lerdir. Bu tür görüşler elbette modernleşmeyle birlikte tamamen ortadan kalkmaz. Sihir düşüncesinin (magical notions), kader kavramının (concept of fate) ve kozmoloji (cosmology)
gibi konuların hâlâ muhafaza edildiği gözlenmektedir. Modern toplumlarda ise risk kavramı
kader kavramının yerine geçer. Nitekim risk, modern ekonomilerde zenginliği yaratan enerjinin kaynağı olarak ifade edilmektedir (Giddens, 1998, s. 39, 2002, s. 22-23).
Tehlike ve risk birbiriyle yakın ilişkili olmakta fakat aynı anlama gelmemektedir. Tehlike, riskin öngörüsü olmaktadır yani tehlike bir şeylerin riske atılması sonucu ortaya çıkmaktadır.4
Nitekim bu bağlamda Luhman’ın “Eylemden kaçınırsanız hiçbir riske girmezsiniz.” ifadesine
Giddens, günümüzde eylemsizliğin de çoğunlukla riskli olduğunu belirterek karşılık vermektedir. Örnek olarak ise çevresel yıkım ve nükleer savaşlar gibi bazı risklerle istesek de
istemesek de yüzleşeceğimizi ifade eder (Giddens, 1998, s. 38-39).
Günümüz dünyasında iki tip riskten bahsedebiliriz. Bunlardan biri dışsal risktir. Dışsal risk,
dışarıdan gelen risktir. Doğanın ve geleneğin sabitliklerinden (fixities of tradition or nature) kaynaklanmaktadır. Diğeri ise gelişmekte olan bilgilerimizin dünya üzerindeki etkisiyle
yaratılan risk olan imal edilmiş risktir.5 Geleneksel toplumlarda insanlar dış doğadan gelen
risklerden kaygı duyarlardı. Artık doğanın bize yapabilecekleri hakkındaki endişelerimiz
azalırken bizim doğaya yapabileceklerimiz hakkındaki endişelerimiz artmıştır. Burada imal
edilmiş riskin dışsal riske baskın geldiği ifade edilebilir. Peki, burada endişelenen “biz” kimiz? sorusunun cevabını Giddens, “Biz hepimiziz.” olarak yanıtlar (Giddens, 2002, s. 26). Yine
Giddens “Modernitenin risk iklimi herkes için rahatsız edicidir: kimse ondan kaçamaz.” diyerek
aslında geldiğimiz süreci keskin bir biçimde özetlemiştir (Giddens, 2010, s. 161). Beck risk6
tanımını, “verili teknolojik veya diğer süreçlerden ileri gelen fiziksel zararın ortaya çıkma olasılığı” olarak almakta ve eleştirel yaklaşımını da bu tanımdan hareketle oluşturmaktadır. Risk
tanımlamaları genelde matematiksel olasılık hesaplarına dayanmaktadır ve bazı çevrelerde “teknik olarak yönetilmez olan risklerin risk olarak kabul edilemeyeceği” söylenmektedir.
Burada, teknik olarak yönetilemez risklerle hesaplanamayan riskler kastedilmektedir (Beck,
1993b, s. 4, 29). Risk yalnızca bir kişisel eylem sorunu olmamakta, dünya üzerindeki herkesi
4

Tehlikenin risk koşullarında var olduğundan, üstelik riskin tanımıyla ilgili olduğundan bahseder. Örneğin Atlantik Okyanusu’nu küçük bir gemiyle geçmenin riskleri, bu yolculuğu büyük uzun bir yol gemisiyle yapmakla
girilecek risklerden, söz konusu tehlike unsurundaki farklar dolayısıyla dikkate değer biçimde daha fazladır
(Giddens, 1998, s. 38).

5

İmal edilmiş risk sadece doğayla ilgili değildir. Yaşamın diğer alanlarına da nüfuz etmektedir. Örnek olarak ailede iki ya da üç kuşak önce insanlar evlendiklerinde nasıl bir süreç yaşayacaklarını bilirlerdi. Evlilik gelenekler ve
görenekler tarafından sabitlenmiştir. Ama geleneksel yollar çözülmeye (dissolving) başlayınca, insanlar evlendikleri ya da bir ilişkiye başladıkları zaman yaptıkları şeyin ne olduğunu tam bilmedikleri şeklinde bir duyguya
kapılırlar. Çünkü evlilik kurumu (institutions of marriage) ve aile çok fazla değişime uğramıştır (Giddens, 2002,
s. 27-28).

6

Beck risk tanımını modern dönemin bir kavramı olarak ifade etmekte ve tahmin edilemeyen sonuçları, kontrol
edilebilir ve tahmin edilebilir yapma girişimi olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda riskler, alınan kararların
önlenebilir negatif sonuçları olmaktadır (Beck, 2003, s. 257).
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topluca etkileyen “risk ortamları” da bulunmaktadır (ekolojik yıkım, nükleer savaş vb.) (Giddens, 1998, s. 40). Beck de aynı ayrıma vurgu yapmaktadır. Beck’e göre ayrım kısmen maceracılıktan da kaynaklanan kişisel risklerle, bütün dünya toplumunu veya dünyanın farklı
yerlerindeki insanları tehlikeye atan unsurlar arasındadır. Bu bağlamda, ayrımı belirginleştirmek için Colombus’un denize açılırken aldığı kişisel risk ile bir radyoaktif atığın tehlikesini
örnek vermektedir (Beck, 1993b, s. 21). Riskin toplumsal ilişkilerden kaynaklandığı ve bu
konuda, güven ve kredibilitenin artan önemi hususunda Beck’in, Giddens ile aynı doğrultuda olduğu görülmektedir (Beck, 1993b, s. 4). Bununla birlikte risk sadece yerel etkilerle
sınırlı kalmamakta (Japonya’da Fukushima Nükleer Santrali örneğinde de olduğu gibi), bulunduğu bölgenin tamamını hatta bütün dünyayı tehdit etmektedir. Bu nedenle de riskin
ölçülebilirliğinden bahsetmek çok zordur. Bu yüzden de risk ile ilgili bilgilerin ve medyanın
politik konumları daha önemli hâle gelmiştir (Beck, 1993b, s. 22-23).
Beck’e göre, risk toplumuna (risk society) geçişten söz edebilmek için, sanayi toplumunun
risklerini ve tehlikelerini tartışma konusu yapmak gerekmektedir. Bu bir anlamda Beck’in
“Risk Toplumu” isimli eserinde de bahsettiği refleksif modernleşme (reflexive modernization) ile bağlantılıdır. Aslında refleksif modernite kavramında, bilimin ve akılcılığın kendi
kendini sorgulaması, tartışma konusu yapması gibi ekolojik modernleşmede de sanayi toplumu kendi kendisini tartışmakta ve bir anlamda sorgulamaktadır. Modernitenin refleksif
olması, kendi kendini konu edinmesidir (Beck, 1993b, s. 19). Beck, sınai modernliğin eskime sürecini risk toplumunun oluşması olarak tanımlamaktadır. Nitekim bu tanımlamada
modern toplumun yarattığı ekolojik ve bireysel risklerin sanayi toplumunun kontrolünden
çıktığını ifade eder. Bu geçiş sürecini aşağıdaki şekilde betimler (Beck, 1993a, s. 33):
“Sanayi toplumu, kendini bir risk toplumu olarak görür. Bir yandan toplum hâlâ eski
sanayi toplumunun kalıpları içinde karar verip eyler, öte yandan çıkarların örgütlenmesi, hukuk sistemi ile siyaset, risk toplumunun dinamiklerinden türeyen tartışmalar
ve çatışmalarla kaplanır.” (Beck, 1993a, s. 34).

Tam da bu noktada Beck’in vurguladığı önemli bir konu vardır. Dünya tarihinde her zaman
tehlikeler ve riskler bulunmuştur. Ancak risk toplumu kavramsallaştırması açısından önemli
olan risklerin toplumun kendisinden kaynaklı olduğunun kabul edilmesidir. Bununla ilgili
Beck güzel bir örnek vermektedir.
“… 1755 yılında Lizbon Depremi’nden sonra bütün dünya feryat figan etmişti. Ama
Aydınlanmacılar, Çernobil’deki atom santrali faciasından sonra yapıldığı gibi sanayicileri, mühendisleri ve politikacıları değil de Tanrı’yı insan mahkemesinin önüne çıkartmışlardır.” (Beck, 1993a, s. 38).

Beck, risk yapısı ile sınıf yapısı arasındaki ilişkiden de bahsetmektedir. Bilindiği gibi ekonomik hayatta genelde yüksek getiri, yüksek gelir ile birlikte yüksek risk söz konusudur. Beck
bu noktaya değinmekte ancak farklı bir şeyler de söylemektedir. Ona göre yüksek gelirli
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kesim riskten kaçınmak için gereken hizmetleri satın alabilmektedir. Ayrıca, işsiz kalma riski,
vasıfsız işçiler için vasıflı işçilere nazaran daha fazladır ve kötü çevresel koşullarda yaşayanlar yine düşük gelirlilerdir. Bu durum en nihayetinde, servetin piramidin tepesinde, riskin ise
tabanında toplandığı bir toplum yapısı ortaya koymaktadır. Ancak risk toplumu tamamen
bir sınıf çözümlemesiyle analiz edilemez; çünkü risk toplumunda da sınıflar bazı durumlarda iç içe girmiştir. Risklerin eşitleyici bir etkisi de vardır. Ayrıca risklerin globalizasyonu
da söz konusudur ve riskin kaynağı da ortaya çıkan tehlikeden etkilenmektedir. Beck, tehlikenin riski üretene geri dönmesine bumerang etkisi demektedir (Beck, 1993b, s. 35-38).
Örneğin bir nükleer felaket işçilerle birlikte sermaye sahiplerini de etkilemektedir. Risklerin
bu global etkisi, bütüncül bir dünya toplumunun oluşumunu gerekli hâle getirmektedir.
Beck’e göre böylelikle Birleşmiş Milletler gibi küresel kurumların ağırlığının artacağı çıkarsanabilir. Ancak bu eğilim, Beck’in deyişiyle “ulus devlet egoismleriyle” ve endüstriyel çıkar
gruplarının direnciyle karşılaşmaktadır. Bu noktada, ulus devletler, sınıflı toplum yapısıyla
karakterize olurlarken risk toplumunda risklerin ve tehlikelerin herkesi etkilemesinden dolayı “risk toplulukları” söz konusudur. (Beck, 1993b, s. 47-48).
Giddens’ın bahsettiği riskin yoğunluk anlamında küreselleşmesine paralel olarak Beck’te,
bu türden “küreselleşmiş risklerin zengin ile yoksul arasında ya da dünyadaki bölgeler arasında
bir ayrım” yapmadığından bahseder. “Çernobil her yerdedir.” gerçeği, Beck’in, “Ayrıcalıklı olanlar ve olmayanların sonu olarak adlandırdığı şeyi anlatmaktadır.” (Tabi bu durumda ayrıcalıklı
olanlar ile ayrıcalıklı olmayanlar arasındaki risklerin farklı dağılımını da dikkate almak gerekmektedir) (Giddens, 1998, s. 122-123).
Beck, günümüz teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler ile her ne kadar fayda sağlansa da
bu süreç sonunda gelecek nesillerin karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında bilgilendirmede başarısız olunması ve yine yaşanan bu sürecin ölçülebilir risk ve ölçülemez güvensizlik
arasındaki farklılığı arttırdığını belirtmiştir. Nitekim bu bağlamda mevcut modernleşme
modeli ile verdiğimiz kararlar, yaptığımız seçimler, gerek nükleer enerji gerekse genetik
teknolojisi, insan genetiği, nanoteknoloji ve bilgisayar teknolojisinin kullanımı ile tahmin
edilemez, kontrol edilemez dahası anlatılamaz sonuçlar ile dünya üzerindeki yaşamı tehdit etmektedir (Beck, 2003, s. 257). Sanayi modernliği sürecinde tekniğin gelişimi ekonomizmin egemenliği altında bulunmaktadır. Böyle olunca teknik, insanları memnun etmek
ve korumak yerine büyümek ve yeni pazarlara açılmak için bir aracı konumundadır. Dolayısı ile teknik girişimcilerin kârlılık düzeylerini temel almakta, toplumsal etki ise arka plana
atılmaktadır. Nitekim nükleer enerji konusunda da tekniğin meşrulaştırıcı özelliğinin de
devreye girdiği görülmektedir. Yine Beck’e göre bu süreçte devlet, teknolojik gelişmenin
sorumlu bir biçimde gerçekleşmesine önayak olmak yerine, uluslararası rekabet hedefi
doğrultusunda sorumsuz bir biçimde gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Beck, 1993a,
s. 179-180).
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Beck, tekniğin özgür kılınmasını savunmaktadır. Özgürlükten kastı ise tekniğin iktisadi ve
askerî hedefler doğrultusunda konumlanması ve devletin hâkimiyetinde olan yapısından
kurtulmasıdır. Ayrıca tekniğin kullanılması ve değerlendirilmesi hususunda da diktanın yerini katılımın alması gerektiğinden bahsetmektedir. Böylece bu alternatif ile toplumsal sorumluluk ön plana çıkmakta, yeni bir teknoloji siyaseti gündeme gelmekte, ekoloji ıslahat
tartışmaları gün yüzüne çıkmakta ve karar süreçlerinin demokratikleşmesi diğer bir deyişle
merkezsizleştirilmesi gündeme gelmektedir (Beck, 1993a, s. 181-182). Beck bu bağlamda
sadece kuralları uygulayan değil kuralları değiştiren bir siyasetten bahsetmektedir. Yine bu
siyasetin yalnızca siyasetçinin değil toplumun siyaseti olduğunu vurgulamakta ve siyasallığın icadı7 olarak kavramsallaştırdığı bu yeni siyaseti temellendirmektedir (Beck, 1993a, s. 17).

Ekolojik Modernite
Çevre tartışmaları 1960’lara kadar gitse de yoğunluğun arttığı dönem 1970-1980 dönemi
olmaktadır. Bu dönemde çevre sosyolojisi, çevre ile ilgili protestolar da dâhil sivil toplum
hareketleri, hükûmetin çevresel sorunlara karşı tutumları gibi konularla ilgilenmektedir. Bu
dönemde çevresel sorunları da kapitalizme yükleyen neoMarksist okul ön plana çıkmakta
ve kapitalist devletin çevresel sorunlara çözüm getiremeyeceğini iddia etmektedir. Ancak
1980’lere gelindiğinde kapitalizm yıkılmadığı hâlde gelişmiş ülkelerin çevreye eskisinden
daha az zarar vermeye başladıkları görülmüştür. Ekolojik modernlik teorisi ise bu durumu
açıklama çabaları içinde değerlendirilebilir.8 Bu yaklaşıma göre modern toplumların kurumları, çevresel tehditleri bertaraf edebilecek şekilde dönüşmektedir. Bu dönüşümlerden
belki de en önemlileri, eski politik ve ekonomik tutumdan farklılaşan ve çevreyi daha fazla
dikkate alan yeni bir ‘rasyonel’in ortaya çıkmasıdır. Özellikle ekonomik alanda bu dönüşüm
firmalarda çevre yönetim birimlerinin ortaya çıkması, çevresel vergilerin alınmaya başlaması ve hatta sigortalama işlemlerinde çevrenin dikkate alınması gibi gelişmeler ile gözlenebilir (Mol, 2010, s. 63-68).
Ekolojik modernleşme teorisine göre temiz teknolojiler hem ekonomik olarak hem de politik olarak uygulanabilir, “feasible” olmaktadır (Fisher, & Freudenburg, 2001, s. 702). Örneğin, yeşil endüstrinin gelişen bir pazar olması bu bağlamda düşünülebilir (Konak, 2010, s.
281). Buna göre modernleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği çevresel sorunların çözümü
yine modernleşme ve sanayileşmenin kendisindedir (Buttel, 2000, s. 61). Ancak bu sefer
modernleşme ve sanayileşme çevreyi iyileştirecek şekilde kabuk değiştirmiştir. Ekolojik
modernleşme teorisine göre modernleşme süreci bu yetiye sahiptir ve bunu başarabilir.
7

Yine Beck, siyasetin hiçbir zaman bir yerden okunup öğrenilmediğini her zaman icat edildiğini belirtmiştir
(Beck, 1993a, s. 18).

8

Martin Janicke ve Joseph Huber 1980’lerin ikinci yarısında ortaya konan bu teorinin kurucuları arasında sayılabilir.
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Spaargaren ve Mol (1992, s. 323-324)’e göre çevresel sorunlar modernite ile ‘organik’ ilişki
içerisindedirler ve çözümleri de modern toplumun ekonomik, siyasi ve kültürel yönlerinde
ciddi değişmelerin gerçekleşmesine bağlıdır.
Joseph Huber’e göre ekolojik modernleşme, temel olarak üretim ve tüketim süreçlerinin “yeniden yapılanması” ile ilgilidir. Burada yeniden yapılandırma yerine yeniden yapılanma sözcükleri bilinçli olarak kullanılmıştır. Çünkü Huber ne kapitalizme ne de devlete analitik bazda çok fazla önem vermektedir. Ona göre mesele sistem tartışması değil teknolojik evrimin
beraberinde getirdiği sanayileşme ve sanayileşmenin değişen şekilleri ile ilgili olmaktadır.
Ayrıca devlet de piyasa da teknolojiye tabi unsurlardır. Asıl açıklayıcı olan teknolojik gelişmedir. Hatta Huber devletin müdahalesini uzun vadede sakıncalı bile görmektedir. Kendi
gelişim süreci içinde süper sanayileşme ve teknolojik gelişme ile çevresel sorunlar yine modernleşme ile çözülecektir ve devlet müdahalesi bu gelişim sürecinde bazı sapmalara yol
açabilir. Yine Huber yaşanılan çevresel sorunları, toplumun üç farklı yönünü ve bunlar arasındaki ilişkileri ele alarak açıklamaktadır. Ona göre bu üç yön, teknolojik-endüstriyel sistem
(teknosfer-technosphere); sosyal sistem (sosyosfer-sociosphere) ve doğa-çevreyi nitelemek
üzere biyosfer (biosphere)’dir. Bunlardan teknosfer, sosyosfer ve biyosfer üzerinde etkide
bulunmakta hatta onları şekillendirmektedir (Huber, 1982, 1985, 1989, 1991’den akt. Spaargaren, & Mol, 1992).9 Bütün bu yönleriyle ekolojik modernleşme teorisi, daha çok sistem
tartışmaları üzerinde duran neoMarksist çevre sosyolojisinden ve modernleşmenin terk
edilmesini savunan diğer tezlerden ayrılmaktadır. Ancak ekolojik modernleşme sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile yakınlık göstermektedir. Çünkü sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı
da çevre sorunlarının modernleşmeden vazgeçilmeden çözülebileceğini önermektedir.
Bununla beraber sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, yeterince bilimsel olmadığı; daha çok
spekülatif davrandığı gerekçesiyle eleştirilmiş ve akademik çevrelerde zayıflamıştır (Buttel,
2006, s. 61; Spaargaren, & Mol, 1992, s. 333-334). Janicke (2008, s. 558, 563-564), iktisadi
anlamda modernleşmeyi, mevcut bilgi stoğuna bağlı olarak üretim sürecinin ve ürünlerin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi biçiminde tanımlamaktadır. Ona göre bu süreç kapitalist ekonomilerde içsel olarak mevcuttur. Yine hem üretim süreçlerini geliştirmek ve hem de bunu
çevreyle uyumlu hâle gelecek şekilde yapmak da mümkündür. Bu sayede hem ekonomik
hem de ekolojik anlamda bir “kazan-kazan” durumu yaşanabilir. Ancak Janicke bu süreçte
doğru hükûmet düzenlemelerini içeren yönetişim süreci de etkili olacaktır. Yine rekabette
geri kalmanın yanı sıra çevresel sorunların küresel planda kazandığı ilgi de düşünüldüğünde, eski kirli teknolojileri kullananlar başka bazı risklerle de karşı karşıya kalabilir. Bu da yine
ekolojik modernleşme sürecini destekleyen bir unsur olmaktadır. Ancak bu ekolojik modernleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için üretim sürecini daha çevre dostu
hâle getirecek teknolojilerin ve buna yönelik sektörlerin niş sektörler olarak kalmaması ve
9

Joseph Huber eserlerini Almanca olarak verdiğinden görüşlerine Spaargaren ve Mol (1992)’den ulaşmaktayız.
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bunun yanında, çevre dostu teknolojilerin kullanılmasından maddi anlamda zarar görecek
olan “(ekolojik) modernleşme kaybedenlerinin-modernisation losers” bu sürece engel olmaması ve sağlıklı bir “geçişin” sağlanabilmesi gerekmektedir.
Ekolojik modernleşme yaklaşımına göre uluslar geliştikçe çevreyle daha uyumlu sanayi yapıları şu şekilde ortaya çıkacaktır (Cohen, 1997, s. 109):
1. “Süper Sanayileşme”: Hem daha etkin hem de daha temiz teknolojilerin sanayide yaygınlaşmaya başlaması.
2. Sanayilerin planlarını yaparken çevresel risklere karşı da hazırlıklar yapma alışkanlığı kazanmaları.
3. Kurumlarda ve işletmelerde çevresel sorumluluğun kazanılması.
4. Çevresel duyarlılığa yönlendiren ve çevresel inovasyonları teşvik eden hükûmet düzenlemeleri.

Şekil 1. Ekolojik Modernlik - Risk Toplumu olma Yolunda Gelişme Çizgisi
Kaynak: (Cohen,1997, s. 110)

Şekil 1’de A yolu bir toplumun ekolojik modernlik yaklaşımının öne sürdüğü gibi modern
öncesi toplumdan gelişirken en nihayetinde, çevreyle uyumlu teknolojileri içselleştirerek
modern ekolojik topluma dönüştüğü bir gelişme çizgisidir. Ya da toplum kendisini daha
etkin bir şekilde dönüştürerek daha hızlı bir gelişme çizgisi olan B’ye çıkarabilir. Ancak bu
durum mutlaka böyle olmak zorunda değildir. Ekolojik modern toplum olma yolundaki
kritik adım karar aşaması olan “kilit nokta α” ile gösterilen çemberin içinde verilmektedir.
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Toplum bu aşamada ya kendisini gerekli bütün kurumlarıyla modern ekolojik toplum olma
yolunda dönüştürür veya bu dönüşümü gerçekleştirmeyi reddederek C çizgisine girer ve
Beck’in sözünü ettiği risk toplumuna dönüşür. Yine de risk toplumu aşamasında bile yoğun
çevresel tehlikelerle yüz yüze kalan toplum tekrar bir dönüşüm gerçekleştirebilir ve D ile
gösterilen çizgide ilerleyerek modern ekolojik topluma dönüşümü gerçekleştirebilir. Yani
Cohen’e göre modern öncesi toplumun alacağı hâl kesin ve belirli değildir. Modern ekolojik
topluma dönüşebilir veya risk toplumuna dönüşebilir. Yine risk toplumu olmaktan sıyrılıp
ekolojik modernliğe de yönelebilir (Cohen, 1997, s. 110-112). Bu başlı başına postmodernist
bir yorum olmaktadır.
İlgi çekici ve iddialı olmasına rağmen ekolojik modernleşme teorisinin, fazlasıyla deterministik olma, modernleşmenin getirdiği sosyal sorunlar üzerinde yeterince durmama ve
devletin etkisini hafife alma gibi bazı zayıflıkları bulunmaktadır (Spaargaren, & Mol, 1992,
s. 338). Yine Mol (2001, s. 70-71)’in bildirdiğine göre ekolojik modernleşme teorisi, özellikle
neoMarksistler tarafından sistem tartışmalarını ihmal etmesi nedeniyle eleştirilmektedir. Teoriye yönelik bir başka eleştiri de küreselleşen dünyada ekolojik modernleşmenin çok fazla
ulus devletler üzerinde durmasıdır. Ayrıca daha çok üretim üzerinde durması ve tüketimi
ihmal etmesi ile güç ilişkilerini ihmal etmesi yönlerinden de eleştirilmektedir. Ekolojik modernleşme teorisi, Avrupa merkezci olmakla ve gelişmekte olan ülkelere uygulanamayacağı
gerekçeleriyle de eleştirilmektedir (Konak, 2010, s. 280; Mol, 2010, s. 70). Ancak Mol (2010,
s. 63-64, 66, 70) bu eleştirinin teorinin ilk ortaya çıktığı yıllar için geçerli olabileceği iddia
etmektedir. Zira ekolojik modernleşme yaklaşımı, gelişmiş Avrupa ülkeleri yanında Çin ve
Vietnam gibi ülkelerde dahi popülerlik kazanabilmekte; yine hızlı gelişme sürecine rağmen
çevresel bozulmanın göreli yavaşlaması Asya ülkelerinde de kısmen görülmektedir.

Sonuç
Modernlik süreci ile birlikte geleneksel toplum düzeninden bir kopuş gerçekleşmiştir. Bu
kopuşun, beraberinde getirdiği zengin fırsatların yanında Giddens’ın söylemiyle “karanlık
tarafları” da bulunmaktadır.
Doğanın bize yapabileceklerinden daha az endişeleneceğimiz bir dönemde bulunmaktayız. Çünkü insanoğlunun doğaya yapabilecekleri daha fazladır. Artık modernitenin risk
ikliminden kimse kaçamamaktadır. Dolayısı ile ortaya çıkan riskler ulusal sınırları aşmakta
ve belki de her alanda sağlamak istediğimiz eşitliği bu alanda sağlamış olduğumuzu bize
göstermektedir. Bir nükleer felaket ile birlikte etkilenen sadece çalışan değil riski üretenin
kendisi de olmaktadır. Beck bu durumu “bumerang etkisi” olarak tanımlamıştır.
Küreselleştiğimiz çağda riskler de küreselleşmiştir. Nitekim “Çernobil her yerdedir.” sloganı küreselleşmiş riskleri göstermesi açısından önemlidir. Risk toplumu olarak ifade edilen
günümüz dünyasında teknik alanda yaşanan gelişmeler beraberinde çeşitli tartışmaları da
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getirmiştir. Bir tarafta teknolojik ilerleme ve modernleşmenin devamı ile çevresel sorunların
da ortadan kaldırılacağı görüşünde olan ekolojik modernleşme teorisi diğer tarafta teknolojinin insanları korumak ve memnun etmek yerine yeni pazarlara açılmayı hedeflemesi,
yani kârlılık anlayışının toplumsal etkinin önüne konması, toplumun geri plana itilmesine
yol açmıştır diyen risk toplumu yaklaşımı bulunmaktadır.
Ekolojik modernleşme teorisi, sanayileşme ve modernleşmenin getirdiği çevresel zararları
ve riskleri görmezden gelmez. Ancak modernleşmenin ve teknolojik gelişmenin aynı zamanda bir dönüşüm süreci olması nedeniyle, çevreye zararlı yapısını değiştireceğini öne
sürer. Teknolojik gelişme zaten modernlikle ayrılmaz biçimde bağlantılıdır ve sürekli gelişen modern toplum varlığını sürdürmek için çevresini koruması gerektiğini idrak ederek
bundan sonraki modernleşmesini ve teknolojik ilerlemesini bu yönde sürdürecektir.
Ekolojik modernleşme öncelikle daha iyimser ve daha deterministiktir. Risk toplumu yaklaşımı ise ortaya çıkan risklerden herkesin etkileneceğini vurgulamaktadır. Risk toplumu
yaklaşımı, küresel iş birliğine önem verirken ekolojik modernleşme Janicke (2008)’te gördüğümüz gibi küresel algının ve yönetişimin etkisini ihmal etmemekle birlikte analizini daha
çok ulus-devlet yaklaşımları üzerinden yürütmüştür.
Risk toplumu, kendi kendini sorgulasa da (refleksif modernite), eski sanayi toplumu yapılarıyla işlemeye devam eder. Ekolojik modernleşmede ise sanayi toplumu kendisini eski yapılarla sürdürmez, kendi gelişim süreci içinde kendi kendini dönüştürür. Risk toplumu yaklaşımında teknolojik bilginin demokratikleşmesi önemli olurken ve modernliğin risk oluşturan
yönlerine vurgu yapılırken; ekolojik modernleşmenin böyle bir algısı yoktur.
Yine de risk toplumu ve refleksif modernite yaklaşımı ile ekolojik modernleşme teorisinin
çevresel sorunların, modernleşmenin kendisini dönüştürmesi ile çözüleceği yönündeki savunusu birbirine benzer görünmektedir. Ancak iki yaklaşım arasındaki önemli farklardan
birinin, risk toplumu yaklaşımında, sosyal hareketler ve alt politika (subpolitic) grupları çok
önemli olurken ekolojik modernleşmenin, bu tür sosyal hareketler üzerinde bu derece durmamakta olmasıdır (Buttel, 2000, s. 62).
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Vergi Uyuşmazlıklarında Bir Çözüm
Yolu: Uzlaşma Müessesesi ve
Türkiye’deki Etkinliği
Funda Buz*

Giriş

U

yuşmazlık, farklı düşünceler nedeniyle karşılıklı iki tarafın anlaşamama durumunu
ifade etmektedir. Vergi uyuşmazlığı ise vergi idaresi ile mükellefler arasında vergi
kaynaklı birtakım sorunlar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklardır.

Vergi uyuşmazlıkları genel olarak mükellef ile vergi dairesi arasında vergiyi doğuran olay,
mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uygulamalarından ortaya çıkmaktadır (Oto, 1996, s. 68).
Vergi dairesi ile mükellefler arasında meydana gelen bu tür anlaşmazlıklar yargısal yolla
çözümlenebileceği gibi idari yollarla da çözümlenebilmektedir. Anlaşmazlıkların idarenin
mükellefle kuracağı iyi bir diyalogla kısa sürede ve az masraflı olarak sonlandırılması, uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesini ifade etmektedir (Kızılot & Kızılot, 2011, s. 65).
Uyuşmazlıkların idari aşamada çözüme kavuşturulması; yargının yükünü azaltacağı gibi
mükellefleri dava açmak için gerekli olan maddi yükten ve zaman kaybından kurtarıp idarenin alacağını erken tahsil etmesini kolaylaştırmaktadır.

*

Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü.
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Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenme Yolları
Vergi uyuşmazlıkları idari aşamada ve yargı aşamasında olmak üzere iki şekilde çözümlenmektedir. Yargı aşamasında bağımsız yargı organlarınca, idari aşamada ise vergi idaresi ile
mükellefler arasında barışçıl yollarla çözümlenmeye çalışılmaktadır.
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi
Mükellefler ve vergi daireleri arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözüm yollarından
biri yargı aşamasıdır. Mükellefler uyuşmazlıkların yargı aşamasında çözümlenmesi için bağımsız yargı organlarına başvurmaktadırlar. Bu organlar vergi mahkemeleri, bölge idari
mahkemeleri ve Danıştay olmaktadır.
Mükellefler vergi daireleri ile uyuşmazlıklarını yargı aşamasında öncelikle vergi mahkemelerinde çözümlemeye çalışmaktadırlar. Vergi mahkemeleri, ilk derece mahkemeleri olarak
görev yapmaktadırlar. Vergi mahkemeleri, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin uyuşmazlıklar ile bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları ve diğer kanunlarla verilen
işleri çözümler (2576 sayılı Kanun, m. 6, 20/1/1982).
Bölge idare mahkemeleri, yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemelerinde tek
hakim tarafından verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. Bu
mahkemeler ayrıca yargı çevrelerindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev
ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine
getirirler (2576 sayılı Kanun, m.8, 20/1/1982).
Danıştay ise Anayasa ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi ve inceleme mercisidir (Danıştay Kanunu, m. 1, 20/1/1982). Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun
başka bir idari yargı mercisine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercisi olup
kanunda gösterilen belli davalarda da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (Anayasa,
m. 155/1). Danıştay vergi davalarında temyiz mercisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı
sıra bazı davalarda ise (vergi hukukuna ilişkin diğer düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal
davaları ile birden fazla vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlerde) ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır.
Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi
Türk vergi hukukunda, vergi yargısı organlarına götürülmeden vergi uyuşmazlıklarının vergi idaresi ile mükellef arasında, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çeşitli yöntemlerle anlaşarak
ya da idarenin kendi iç denetim mekanizması içinde sona erdirilmesine vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi denmektedir (Aksoy, 1995, s. 65).
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Vergi uyuşmazlıklarının idari yolla çözümü Türk vergi sistemi koşullarında uzun süren yargısal çözüme göre uyuşmazlığı kısa sürede sonuçlandırarak mükellefler ile vergi idaresi arasındaki ilişkilerin bir an önce normal hâle gelmesini, mükelleflerdeki endişelerin ortadan
kalkmasını, dolayısıyla da vergi kanunlarına karşı oluşan tepkilerin azalmasını sağlamaktadır (Civan & Kutlar, 2005, s. 4).
Türk vergi hukukunda vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi; hata düzeltme,
cezada indirim, pişmanlık ve ıslah ve uzlaşma müessesesi olmak üzere dörde ayrılmaktadır.
Hata Düzeltme
Hata düzeltme idari çözüm yollarından birisi olmaktadır. Vergi idaresi ile mükellef arasında meydana gelen hataların barışçıl yollarla çözülmesini ifade etmektedir. Vergi hataları ve
düzeltme yolları Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmektedir. VUK 116. maddeye göre vergi
hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız
yere fazla veya eksik vergi alınmasıdır. VUK’un 117. ve 118. maddelerinde ise vergi hatası
kavramına giren hesap hataları ve vergilendirme hataları açıklanmaktadır.
Hesap hataları; matrah hataları, vergi miktarındaki hatalar, verginin mükerrer olmasıyken
vergilendirme hataları; mükellefin şahsında hata, mükellefiyette hata, vergi mevzuunda
hata, vergilendirme ve muafiyet döneminde hata olmaktadır (Tosuner & Arıkan, 2007, s. 134).
Vergi hataları mükellefin başvurusu üzerine ortaya çıkmaktadır. Mükellef dilekçe ile vergi
idaresine durumu bildirmekte ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra söz konusu hata
giderilmektedir. Vergi hataları mükellefin başvurusunun yanı sıra idare tarafından da ortaya çıkarılabilmektedir. İdare tarafından ortaya çıkarılan vergi hataları resen düzeltilebilmektedir. İdare tarafından vergi hatalarının saptanması; ilgili memurun hatayı bulması, üst
memurun inceleme sonucu hatayı görmesi, hatanın teftiş sırasında ortaya çıkması, hatanın
vergi incelemesi sırasında ortaya çıkması ve mükellefin müracaatı yollarından biri ile ortaya
çıkarılabilmektedir (Sonsuzoğlu, 1995, s. 137).
Hata düzeltmede karar verme yetkisi vergi dairesi müdürüne aittir. Vergi idaresi mükellefin
düzeltme talebine 60 gün içinde cevap vermelidir. Cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Mükellefin düzeltme talebi kabul edilirse fazla ya da eksik düzenlenen vergi silinir ya da
vergi ödenmişse ödenen vergi mükellefe iade edilir. Düzeltme talebi reddedilirse mükellef
kalan süreye göre vergi mahkemesine ya da şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığına başvuruda
bulunabilmektedir (Bilici, 2006, s. 122).
Vergi hatalarının zamanaşımı süresi 5 yıl olmaktadır. Vergi hataları, vergi alacağının doğduğu yılı takip eden tarihten itibaren mükellef veya vergi dairesi tarafından 5 yıl içinde fark
edilip düzeltilmediği takdirde, zamanaşımına uğramakta ve bu tarihten sonra hata düzeltme istenememektedir.
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Cezada İndirim
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yollarından birisi de cezada indirim müessesesi olmaktadır. Cezada indirim müessesesi ile ceza belli koşullar altında indirilerek mükelleflerin yargı yoluna gitmeden üzerlerine düşen vergiyi ve indirilmiş cezayı ödemesi sağlanmaktadır.
Cezada indirim VUK 376. maddede düzenlenmektedir. Resen, idarece ve ikmalen tarh edilen vergi veya vergi farkını ve VUK’un 376.maddesinde gösterilen indirimlerden arta kalan
vergi ziyaı, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarını mükellef ya da vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde
veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden başlayarak 3 ay içinde ödeyeceğini bildirirse mükellef veya
ceza sorumlusundan vergi ziyaı dolayısıyla kesilen cezanın birinci defada yarısı, daha sonra
kesilen cezaların üçte biri, usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezasının üçte biri indirilmektedir (Kırbaş, 2000, s. 193-194).
Cezalarda indirimden yararlanabilmek için vergi ve cezanın dava konusu yapılmaması, dava
açma süresi içinde başvurulması, ödemenin kanuna uygun yapılması, ödemenin vadesinde
yapılması, teminat gösterilmesi gerekmektedir (Kızılot & Kızılot, 2011, s. 167).
Pişmanlık ve Islah
Pişmanlık ve ıslah vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümünde bir diğer yol olarak
işlev görmektedir. Pişmanlık ve ıslah;mükelleflerin, vergi idaresinin bilgisi olmadığı vergi
suçlarını idareye haber vermeleri hâlinde yararlanacakları bir indirim müessesidir.
Pişmanlık ve ıslah, VUK 371. maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu maddeye göre,
beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren (360. maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dâhil), kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe
ile haber veren mükelleflere bu kanunda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemektedir.
Pişmanlık ve ıslahtan yararlanmak için mükellefin suçunu vergi dairesine haber verdiği tarihten önce, hakkında herhangi bir ihbar yapılmamış olması, mükellefin pişmanlık dilekçesini vermeden önce, nezdinde herhangi bir vergi incelmesine başlanmamış olması, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin, pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak
15 gün içinde verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının, pişmanlık dilekçesinin
verilme tarihinde başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi, mükellefçe
haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin, gecikme zammı ile birlikte pişmanlık
dilekçesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir (Çavuş, 2000,
s. 183).
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Pişmanlık ve ıslah müessesesinden yararlanan mükellef tahakkuk eden vergi üzerinden pişmanlık zammı (% 1.40) ödemektedir. Mükellefler tahakkuk eden vergi ve kesilen bu cezayı
15 gün içinde ödemek zorundadır aksi hâlde bu düzenleme geçersiz olmaktadır (Kızılot &
Kızılot, 2011, s. 192).
Uzlaşma
Konumuz uzlaşma olduğundan uzlaşma müessesesi ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.

Uzlaşma Müessesesi
Uzlaşma; ikmalen, resen ve idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin olarak kesilen vergi
ziyaı cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, idarenin mükellefler ile kanunda
belirtilen koşullar dâhilinde anlaşmasını ifade etmektedir (Oktar, 2010, s. 147-148). Türkiye’deki uzlaşma müessesini analiz etmeden önce tarihçesinden bahsetmek daha doğru
olacaktır.
Türkiye’de Uzlaşmanın Gelişimi
Uzlaşma müessesi; ilk olarak 205 sayılı Kanun ile 1963 yılından itibaren uygulanmak üzere
Türk vergi hukukuna girmiş, 2365 Sayılı kanun ile mahalli komisyonların miktar itibarıyla
yetkilerini aşan vergi ve cezalarda uzlaşma yapmak üzere Maliye Bakanlığına merkez uzlaşma komisyonu kurma yetkisi verilmiş, 3239 sayılı Kanun ile Tarhiyat öncesi uzlaşma müessesi getirilmiş, 4008 sayılı Kanun ile kaçakçılık suçu uzlaşma kapsamı dışında tutulmuş,
4369 sayılı Kanun ile vergi cezaları uzlaşma kapsamı dışına çıkarılmış ve kısmi uzlaşma hakkı
getirilmiş, 4444 sayılı Kanun ile vergi cezaları tekrar uzlaşma kapsamına alınarak günümüzde uygulanan son şeklini almıştır. Uzlaşma müessesesiyle; mükellefin dava yoluna başvurmadan, idare ile vergi ve cezanın tutarı konusunda pazarlık ederek uyuşmazlığın sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.
Vergi dairesi ile mükellefler arasındaki uyuşmazlığı idari aşamada çözme yollarından biri
olan uzlaşma; tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi ve kesilecek cezaya ilişkin tarhiyatın yapılmasından önce gerçekleşen uzlaşmayı ifade etmektedir. Bu durumda kesinleşen bir vergi borcu bulunmamakta, vergi incelemesi aşamasında uzlaşılmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya yalnızca inceleme raporlarına dayanılarak yapılacak olan tarhiyatlar konu olmaktadır (Bahar, 2002, s. 161).
VUK’un 344. maddesinin ikici fıkrasına göre kesilecek olan vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girmektedir. VUK ek madde
11’e göre vergi incelemesine dayanılarak kesilen bütün cezalar (kaçakçılık suçları nedeniyle
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vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergiler ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları hariç)
tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamındadır. Buna göre vergi incelemelerine dayanılarak salınacak ve vergi dairesinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin
kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına girmektedir.
İncelemenin mükellefin nezdinde yapılmış olması şart değildir. Mükellefin gıyabında harici
bulgu ve verilerle yapılan inceleme neticesinde tarh edilen vergi ve cezalar da uzlaşma kapsamındadır (Erdem, 2007, s. 45).
Uzlaşma için nezdinde inceleme yapılan kimselerin bizzat veya noterden alınmış vekaletnameye dayanarak vekil vasıtası ile (tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıf ve cemaatler
ile tüzel tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri yoluyla) ve yazılı olarak incelemeyi yapan elemana veya bağlı bulunduğu ekip ya da grup başkanlığına
başvurması ile uzlaşma talebi gerçekleşmektedir (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği m.
8/1, 31/11/2011). Ayrıca uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması, ilgili merciye
yapılmış yazılı başvuru yerine geçmektedir.
Uzlaşma talebinin incelenmesiyle birlikte uzlaşma günü belirlenmekte ve en az 15 gün öncesinden mükellefe bildirilmektedir. Mükellefin istemesi durumunda daha önceki bir tarih
de uzlaşma günü olarak belirlenebilmektedir (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği m. 10,
31/11/2011).
Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması durumunda, uzlaşma tutanakla kayıt altına alınmaktadır. Tutanak komisyon başkanı ve üyelerle birlikte mükellef veya mükellefin vekili tarafından imzalanmaktadır. Tutanağın bir örneği ilgiliye verilirken bir örneği 3 gün içerisinde
rapor ve ekleriyle birlikte ilgili vergi dairesine gönderilmektedir (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Yönetmeliği m. 16/1, 31/11/2011). Uzlaşma tutanağında mükellefin adı, soyadı, adresi,
bağlı bulunduğu vergi dairesi ile mükellef kimlik numarası; incelemenin konusu, dönemi,
bulunan matrah farkı, tarh edilmesi öngörülen vergi tutarı; üzerinde uzlaşılan vergi miktarı; hesaplanacak vergi ziyaı cezası; inceleme yapanın adı, soyadı ve unvanı gibi bilgiler ve
uzlaşma ile ilgili açıklamalar yer almaktadır (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği m. 16/2,
31/11/2011).
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda dava açılamamakta, hiçbir makama
şikâyette bulunulamamakta ve uzlaşılan miktar üzerinden VUK 112. maddeye göre gecikme faizi uygulanmaktadır. Gecikme faizi; borcun vadesinden, tutanağın imzalandığı tarihe
kadar geçen süre içinde uygulanır (Şahin, 2000, s. 107). Dava açılması veya şikâyette bulunulması durumunda uzlaşma geçersiz sayılmaktadır.
Uzlaşmanın sağlanmasıyla birlikte, uzlaşma tutanağının ilgiliye tebliği edildiği tarihte ödeme süresi geçmemiş olması durumunda ödeme süresi içerisinde; ödeme süresinin geçmiş
olması durumunda ise tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
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Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ise inceleme elemanının düzenlediği vergi inceleme raporuna göre işlem yapılacaktır. Vergi/ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden itibaren
mükellef ihbarnamedeki tutarı ödeyebileceği gibi 30 gün içerisinde yetkili vergi mahkemesine dava da açabilmektedir. Mükellef, 30 günlük süre içerisinde ödeme yapması durumunda cezalarda indirim hükümlerinden de yararlanabilecektir.
Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda mükellef uzlaşma komisyonu tarafından hazırlanan tutanakta yazan son teklifi 30 günlük dava açma süresince kabul etme hakkına sahip
bulunmaktadır. Bu durumun mükellef tarafından, vergi dairesine bir dilekçe ile bildirmesi
hâlinde uzlaşma gerçekleşmiş sayılmaktadır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda mükellef, cezalarda indirim hükümlerinden faydalanamamaktadır.
Uzlaşma talebi tarhiyat öncesi uzlaşma veya tarhiyat sonrası uzlaşma türleri arasından seçim
yapılarak bir kez talep edilebilmektedir. Tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilmemesi durumunda, tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilebilmektedir. Ancak tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilip uzlaşmanın gerçekleşmemesi sonucunda tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilemez.
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
Vergi idaresinin ikmalen, resen, ve idarece tarh edilen vergiler ve bunlara ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, mükellefle idare arasında
gerçekleşen uzlaşmayı ifade etmektedir. Tarhiyat sonrası uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşmadan farklı olarak vergi dairesi tarafından tarh edilip kesinleşen vergi ve cezalar için yapılmaktadır. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük suç ve cezaları ile VUK 359. maddesinde yazılı fiiller
nedeniyle tarh edilen vergi ve kesilen cezalar tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girmemektedir. Beyana dayanılarak tarh edilen vergilerin ise uzlaşma konusu yapılması mümkün
değildir.
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın, VUK ek madde 1’e göre vergi veya caza ihbarnamesinin tebliğ
tarihini izleyen günden itibaren 30 günlük süre içerisinde talep edilmesi gerekmektedir.
Bu süre aynı zamanda dava açma süresi olmaktadır. Uzlaşma talebi, mükellef veya cezaya
muhatap olanlar ve bunların vekilleri aracılığı ile yazılı olarak yetkili uzlaşma komisyonuna
başvurulması durumunda gerçekleşmektedir. Yetkili uzlaşma komisyonu; mükellefin bağlı
olduğu vergi dairesinin bulunduğu il veya ilçede bulunan uzlaşma komisyonu olmaktadır.
Uzlaşma talebi incelendikten, süresinde yapıldığı ve usulüne uygun olduğu tespit edildikten sonra tarhiyat öncesi uzlaşmada olduğu gibi görüşmenin tarihi, yapılacağı yer ve saati
en az 15 gün önceden mükellefe bildirilmektedir.
Uzlaşmanın sağlanması durumunda 3 nüsha tutanak düzenlenerek komisyonun başkan ve
üyeleriyle mükellef veya görüşmeye katılan vekili tarafından imzalanmaktadır. Tutanaklardan bir nüshası mükellefe verilmekte, bir nüshası ilgili vergi dairesine gönderilmekte, bir
nüshası ise komisyonda bulunan dosyada saklanmaktadır.
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Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda da komisyonca tutanak düzenlenmekte ve uzlaşmanın sağlanamadığı kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca tutanakta komisyonun son teklifi de
yer almakta ve mükellef bu teklifi dava açma gününün son günü akşamına kadar kabul
edebilmektedir. Mükellefin veya mükellef vekilinin uzlaşmaya katılmaması veya tutanağı
almaktan kaçınması durumunda tutanağın iki nüshası da gereği yapılmak üzere vergi dairesine gönderilmektedir.
Uzlaşmanın sağlanması durumunda uzlaşma tutanağının mükellefe tebliğ tarihinde; ödeme süresi geçmemişse kanuni ödeme süresi içerisinde; ödeme süresinin kısmen veya tamamen geçmesi durumunda ise tutanağın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödeme
yapılması gerekmektedir.
Uzlaşmanın sağlanması durumunda uzlaşma sonuçları kesin olmaktadır. Uzlaşmaya varılan
vergi ve bu vergiye göre düzenlenen cezaya karşı dava açılamamaktadır. Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ise dava açma süreleri uzlaşma tutanağının tebliğ tarihine göre
belirlenmektedir. Uzlaşma tutanağının tebliğ edildiği tarihte dava açma süresi 15 günden
fazla ise kalan süre içerisinde yargı yoluna gidilebilmektedir. Uzlaşma tutanağının tebliğ
edildiği tarihte dava açma süresinin bitmesi veya 15 günden az kalması durumunda ise
dava açma süresi 15 gün olarak uzamaktadır (Kızılot & Kızılot, 2011, s. 281).
Uzlaşma müessesesi, vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi açısından büyük
öneme sahip olmaktadır. Bu önem, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaşma komisyonlarına gelen dosyaların büyük bir kısmının uzlaşma yoluyla çözümlenmesinden gelmektedir.
Tablo 1.
Merkezî Uzlaşma Komisyonu ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu Sonuçları (2011).
Birim

Uzlaşılan
Başvurulan
Dosya
Dosya Sayısı
Sayısı

Merkezî
Uzlaşma
37
Komisyonu
Koordinasyon Uzlaşma 72
Komisyonu
TOPLAM

109

Uzlaşmaya
Konu Olan
Ceza(TL)

Uzlaşma
Sonucu
Ceza (TL)

Uzlaşmaya
Konu Olan
Vergi(TL)

Uzlaşma
Sonucu
Vergi (TL)

27

1.116.580.833 270.000

806.732.861

54.634.706

58

311.719.905

221.019.117

28.674.409

85

1.428.300.738 1.133.700

863.700

1.027.751.978 83.309.115

Kaynak: (Gelir İdaresi Başkanlığı 2012, s. 38)

Merkezî Uzlaşma Komisyonu 3 milyon lira üzerindeki vergi ve cezalara yönelik olarak uzlaşma taleplerini, Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ise vergi dairesi başkanlığı bulunmayan
yerlerde vergi dairelerinin yetkilerini aşan ancak 3 milyon liranın altında kalan uzlaşma taleplerini incelemektedir. Yukarıda Tablo 1’de Merkezî Uzlaşma Komisyonu ve Koordinasyon
Uzlaşma Komisyonu tarafından uzlaşılan dosya sayıları görülmektedir. Buna göre her iki
uzlaşma komisyonunda başvurulan dosyaların toplam olarak % 78’inde uzlaşılmıştır.
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Tablo 2.
Uzlaşma Sonucu Silinen Vergi ve Cezalar (2011)
Birim

Uzlaşma Sonucu Sili- Uzlaşma Sonucu Silinen Vergi
nen Ceza (%)
Borcu (%)

Merkezî Uzlaşma Komisyonu

99,9

93,2

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

99,7

87,02

TOPLAM

99,9

91,9

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 Faaliyet Raporu s. 38’de yer alan verilerden yararlanılarak tarafımızca hazırlanmıştır.

Uzlaşma sonucunda silinen vergi ve cezalar ise yüzde oranlar olarak Tablo 2’de görülmektedir. Buna göre, Merkezî Uzlaşma Komisyonunda uzlaşma sonucu silinen vergi borçları ve
cezalar, Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunda silinen vergi borçları ve cezalara göre daha
yüksek oranlarda gerçekleşmektedir. Bu durum, daha büyük tutarlı vergi ve vergi cezalarında daha yüksek oranlarda uzlaşma sağlandığını göstermektedir.
Türkiye’de uzlaşma müessesesiyle vergi uyuşmazlıklarının neredeyse tamamına yakını çözümlenmektedir. Ayrıca mükelleflerin idari veya yargısal çözüm yollarından dilediklerine
başvuru olanağının bulunması yargının yükünü artırmakta ve uyuşmazlıkların çözümünde
zaman almaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yabancı ülke örneklerine bakıldığında, idari yola başvurmadan yargı yoluna başvurmanın mümkün olmamasının yanı sıra
uzlaşma müesseselerinde başkaca farklılıklar da bulunmaktadır. Bu doğrultuda bazı yabancı ülke uygulamaları aşağıda değerlendirilecektir.

Bazı Yabancı Ülkelerde Uzlaşma Müessesesi
Fransa
Fransa’da vergi uyuşmazlıkları idari ve yargı aşaması olmak üzere iki şekilde çözümlenmektedir. Dolaylı vergilerle ilgili uyuşmazlıklar yargı aşamasında çözümlenmeye çalışılırken
dolaysız vergilerle ilgili uyuşmazlıklar idari aşamada giderilmeye çalışılmaktadır (Şahinok,
1978, s. 206).
Fransa’da mükelleflerin yargı aşamasından yararlanmadan önceidari aşamalara başvurmuş
ve olumsuz sonuç elde etmiş olması şartı aranmaktadır (Brachet’den akt. Kızılot & Kızılot,
2011, s.78). Uzlaşma ile ilgili işlemler; vergi hizmetleri müdürü veya temsilcisi, en az başmüfettiş unvanına sahip Gelirler Genel Müdürlüğünün üç elemanı, noterler odasından bir
noter ve mükellef temsilcisi üç kişiden oluşan Eyalet Uzlaşma Komisyonları tarafından yürütülmektedir (Kotay, 2008, s. 106).
Fransa’daki uzlaşma müessesine bakıldığında; vergi cezasının niteliği ve miktarı bakımından hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır (Aksoy, 1995, s. 112). Ayrıca sadece vergi cezalarında uzlaşıldığı görülmekte verginin aslında uzlaşma sağlanamamaktadır (Şahinok, 1978, s.
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207). Fransa’da dolaysız vergilerde cezayla birlikte vergi aslının da kaldırılması yargısal yolla;
terkin ve vergi indirimi müesseseleriyle mümkün olmaktadır (Kızılot & Kızılot, 2011, s. 78).
Fransa’da yalnız dolaysız vergilerde mükellefin ödeme gücünün olmaması şartıyla Danıştay,
Yargıtay ve Sayıştay’ın uygun görüşleri, Mali Anlaşmazlıklar Komisyonunun kararı ile vergi
aslı uzlaşmaya konu olabilmektedir (Budak, 2006, s. 15).
Fransa’da uzlaşma şekli diğer ülkelere göre farklılık arz etmektedir. Fransa’da uzlaşma talebi
mükelleften değil idareden gelmektedir. İdare mükellefin dosyasını inceleyerek uzlaşmak istediği rakamı mükellefe yazı ile tebliğ etmektedir. Mükellefin, bu yazıyı “Okudum, kabul ediyorum.” yazarak imzalaması durumunda uzlaşma sağlanmış olmaktadır (Aksoy, 1995, s. 112).
Uzlaşmanın sağlanması durumunda ise idare uzlaşılan konu hakkında yaptığı takipleri durdurma, mükellef ise uzlaşılan miktarı yargı yoluna başvurmadan ödemek ile yükümlü duruma gelmektedir (Şahinok, 1978, s. 207).
Fransa’da vergi inceleme elemanı ile mükellefler arasında ön uzlaşma adı verilen bir uygulama söz konusu olmaktadır (Oto, 1996, s. 76). Bu uygulama Türkiye’deki tarhiyat öncesi
uzlaşmayla benzerlik taşımaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletlerinde vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi her
aşamada mümkün olabilmektedir (Kızılot & Kızılot, 2011, s. 84).
Amerika Birleşik Devletlerinde Uzlaşma Teklifi Programı (OIC-Offer in Compromise) olarak
adlandırılan bir düzenleme bulunmaktadır. Bu program, mükellef ile devlet arasında gerçekleştirilen bir anlaşma olmaktadır. OIC’nin hedefi potansiyel olarak tahsil edilebilecek
vergisel tutarı mümkün olan en kısa sürede ve devlete en az maliyetle tahsil edebilmektir
(IRS, t.y.).
Amerika’da her tür vergi, vergi cezası ve faiz uzlaşmanın konusunu oluşturmakta; uzlaşmanın kapsamı geniş tutulmaktadır. Bunun tek istisnası uyuşturucu suç ve cezasıdır. Amerika’da yalnızca uyuşturucu suç ve cezası uzlaşma dışı bırakılmıştır (Nas, 2008, s. 57).
Amerika’da uzlaşma başvuruları vergi dairesi bünyesinde çalışan uyuşmazlık ofislerine yapılmaktadır. Uyuşmazlık ofisinin temel görevi; uzlaşma taleplerini incelemek, inceleme raporlarını okumak ve mükelleflerle uzlaşma görüşmeleri yapmaktır (Tunç, 1989, s. 62).
Komisyonun cevabından sonra mükellefler 90 gün içinde uyuşmazlığa konu vergi ve cezayı
ödemekte ya da doksan gün içinde yargıya başvurmaktadırlar (Kotay, 2008, s. 105).
İngiltere
İngiltere’de de Fransa’da olduğu gibi yargısal yola başvurmadan önce idari yola başvurulmuş ve sonuç alınamamış olması şartı aranmaktadır.
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Vergi uyuşmazlıklarına İngiltere’de oldukça az rastlanmaktadır. Bu durumun en önemli sebepleri olarak iyi örgütlenmiş bir vergi idaresinin bulunması, idarenin vergi alacağının tespitinde ve uyuşmazlıkların çözümünde amacının vergi olup cezayı arka planda bırakması,
servet beyanı ve servetin takip ve kontrol olanaklarını geniş ölçüde sağlanmış olması, vergiye tabi işlemlerin kayıtlarının mükellef tarafından benimsenmiş olması ve az değişiklik
gösteren, uzun bir geçmişe sahip vergi kanunlarının olması gösterilebilir (Baysal, 1956, s.
66-70).
İngiltere’de vergi uyuşmazlığı çözümünden çok uyuşmazlığın çıkmamasına özen gösterilmektedir. Maliye teşkilatı tarafından benimsenen görüş; “Erken elde edilen vergi, geç elde
edilecek daha fazla vergiden iyidir.” şeklindedir (Aliefendioğlu, 1973, s. 47).
İngiltere’de uyuşmazlıkların çözümünde çeşitli komisyonlar oluşturulmuştur. Kurumlar vergisinden doğan uyuşmazlıkları çözümlendiren “Commissioner of InlandRevenue” komisyonu bulunurken “Special Commission of Inland Revenue” adıyla adlandırılan ve uyuşmazlıkları hukuki boyutuyla inceleyen bir komisyon da bulunmaktadır (Kızılot & Kızılot, 2011, s.
81). Uyuşmazlıkların idari yolla çözümlenememesi durumunda mükellefler yargı aşamasına
başvurabilirler.
Almanya
Almanya’da da Fransa ve İngiltere gibi yargı aşamasına başvurmadan önce idari aşamada
çözüm yollarına başvurulmuş olması gerekmektedir. Almanya’da yargı aşamasına başvurmak için idari çözüm yollarının arandığı ve idarenin bu başvuruları reddettiğinin belgelenmiş olması gerekmekte ve her on uyuşmazlıktan dokuz tanesi idari aşamada çözümlenmektedir (Kotay, 2008, s. 104).
Almanya’da vergi uyuşmazlıkları mükellef ve vergi idaresi tarafından karşılıklı konuşma şeklinde çözümlenmektedir. Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda mükellef vergi dairesi
içerisinde bulunan vergi komisyonuna itirazda bulunabilmektedir. Komisyonun da olumsuz cevap vermesi üzerine mükellef isterse dava yoluna gitmektedir (Tosuner & Arıkan,
2008, s. 14).
Almanya’da vergi incelemesi sonrasında mükellefle konuşma yapılmaktadır. Bu konuşma
ilk konuşma olarak adlandırılmakta ve vergi matrahı üzerinde anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Bu anlaşma sağlanamazsa ikinci ve son konuşma yapılmakta, bu konuşmadan önce mükellefe konu bildirilmekte ve hazırlanması için süre verilmektedir. Bu konuşmada matrahın
üzerinde durulmayıp durumu ortaya çıkaran olayın bulunup bulunmadığı ve saptanmış
olan matrahın kanun hükümlerince matrah sayılıp sayılmayacağı üzerinde durulmaktadır.
Alman hukukunda uzlaşma bu şekilde gerçekleşmektedir (Haskırış’dan akt. Kızılot & Kızılot,
2011, s. 83).
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Sonuç
Uzlaşma; mükellef ile vergi idaresi arasında bir iletişim yolu olmakta, mükellefin vergi idaresine karşı güvenini geliştirirken vergi dairesinin de alacağını tahsil etmesini kolaylaştırmaktadır. Uzlaşma ile vergi ziyaına sebep olan mükellefe, yargı aşamasına gitmeden idari
aşamada çözüm yolu sunulmakta, bu şekilde de yargının yükü azaltılmış olmaktadır.
Türkiye’de uyuşmazlıkların çözümünde mükellef yargı yolu veya idari çözüm yollarından
istediğini seçebilmekte, idari çözüm yoluna başvurmadan da yargı yoluna gidebilmektedir.
Ülke örnekleri incelendiğinde ülkelerin çoğunda mükellefin, uyuşmazlığın giderilmesi için
yargı aşamasına başvurmadan önce idari aşamaya başvurulmuş fakat sonuç alınamamış
olması gerekmektedir. Bir başka deyişle uyuşmazlıklara idari aşamada çözüm aranması zorunlu hâle getirilmekte ve yargının yükü hafifletilmektedir. Yabancı ülkelerdeki bu uygulama yargı yükünün hafifletilmesi ve mükellefin zaman, ülkenin de gelir açısından kayba uğramaması için Türkiye’de de yargı aşamasına başvurmadan, idari çözüm yollarını tüketmiş
olma koşulunun getirilmesi olumlu bir uygulama olacaktır.
Türkiye’deki uzlaşma sonuçlarına baktığımızda ise cezanın neredeyse tamamı, vergi aslının ise % 90’ının silindiği görülmektedir. Bu durum; mükellefin, devlete karşı olan vergi yükümlülüğünün kaldırılması anlamına gelmektedir. Uzlaşma görüşmelerinin vergi aslını ve
cezasını bu kadar büyük oranda silmesi mükellefler tarafından yanlış yorumlanabilmekte,
vergi idaresine olan güvenin gelişmesine katkıda bulunan uzlaşma, vergiden kaçma olarak
algılanabilmektedir. Mükelleflerde böyle bir algının oluşmaması için Fransa’daki gibi uzlaşmanın kapsamında yalnızca vergi cezalarının bulunması yerinde bir uygulama olacaktır.
Fransa’da dolaysız vergilerin uzlaşma konusu olmayıp dolaylı vergilerin ödeme gücü bulunmayanlar için yetkili kurumların görüşleri alınmak suretiyle uzlaşma konusu edilmesi,
ödeme gücünü esas aldığı için olumlu olmakta, mükelleflerin vergilendirmeye karşı olan
güvenleri sarsılmamaktadır.
Türkiye’de uyuşmazlıkların en aza indirilmesi konusunda İngiltere’nin örnek alınması da
mümkündür. Türkiye’de; İngiltere’de olduğu gibi iyi örgütlenmiş bir vergi idaresinin bulunması, idarenin vergi alacağının tespitinde ve uyuşmazlıkların çözümünde amacının vergi
olup cezayı arka planda bırakması, servet beyanı ve servetin takip ve kontrol olanaklarının
geniş ölçüde sağlanmış olması, vergiye tabi işlemlerinin kayıtlarının mükellef tarafından
benimsenmiş olması ve az değişiklik gösteren, uzun bir geçmişe sahip vergi kanunlarının
olması yollarının izlenmesi olumlu bir gelişme olacaktır.
Türkiye’de uzlaşma sonucu vergi ve vergi cezalarının bu kadar yüksek bir oranının kaldırılması, sıklıkla vergi aflarının çıkarılması vergiye olan uyumu olumsuz etkilemekte, bu durum
vergisini ödemeyen mükellefin ödüllendirilmesi, vergi ödeyenlerin cezalandırılması olarak
da düşünülebilmektedir. Uzlaşma müessesesi, Anayasa’da belirtilen eşitlik ilkesine de aykı-
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rılık göstermektedir. Uzlaşma müessesesi, bir bireyin kendisiyle aynı vergi borcuna sahip
olup vergisini ödemiş olan bireyden daha az vergi ödemesi durumuna neden olduğu için
kanun önünde eşitlik ilkesine ters düşmektedir. Ayrıca, uzlaşma sonucunda vergi cezalarının tamamına yakınının silinmesi, vergi cezalarının caydırıcılık unsurunu zayıflatmaktadır.
Sonuç olarak Türkiye’de yapılacak vergi reformu ile kalıcı bir vergi sistemi oluşturulmalı,
idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıklar en aza indirilmeli, uyuşmazlıkların çözümü
değil uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının önlenmesi esas alınmalıdır. Uzlaşma müessesesi
tamamen kalkmamalı ancak vergi aslı üzerinden uzlaşma yapılmamalı, vergi cezası uzlaşmanın konusu olmalıdır. Bu şekilde vergi idaresine olan güven sağlanarak vergi uyumu artabilecektir.
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R

iba İslam dininin iktisadi hayata yansımasındaki en mühim meselelerden birisi olmuştur zira Kur’an-ı Kerim’de açıkça yasaklanmış ve Kuran’ın uygulayıcısı Resulullah
(sav)’ın sünnetinde de Müslümanlar riba hususunda sıkı sıkıya uyarılmıştır.

Açıkça yasaklandığı bilinmesine rağmen İslam tarihine baktığımızda kredi ilişkilerinde riba
yasağının çevresinden dolaşma amaçlı bazı uygulamalara rastlarız. Joseph Schacht, İslam
hukukunu incelediği eserinde bu tür yöntemleri, teori ve pratik arasında bir modus vivendi
(orta yol) olarak ifade etmiştir (Schacht, 1964). Ribadan kaçınma yolları dışında başka mevzulara da çareler sunan bu uygulamalar İslam hukukunda hiyel (hileler) yahut -Osmanlı’da
kullanıldığı hâliyle- hile-i şeriyye isimleriyle geçmektedir.
Hileyi; harama düşmekten kurtarıcı, meşru araçları kullanarak insanların hacetini giderici
bir anlamda kullanmak kelimenin olumsuz anlamından bir nebze uzaklaşmamıza yarayacağı için gereklidir. Yine de bu hileler arasındaki îne satışı ile alakalı bir yoruma değinmek,
Osmanlı uygulamasındaki örneğe zemin tesis edeceği için mühimdir; “Birkaç türü olan îne
satışında mübah görülen hâli dahi acil ihtiyacı gidermekten öte ribayı gizleme amacıyla
yapılır ve yaygınlaşırsa bunu hiçbir mezhep caiz görmez.” (Apaydın, 2000).
Ribanın İslam’daki konumuna kısaca göz gezdirdikten sonra Osmanlı hukuk sisteminin İslam hukukuyla ilişkisine değinmek gerekmektedir zira Osmanlı Devleti’nin hukuki sistemi-
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nin İslam hukukuyla doğrudan bütünleşmeyen bir mevcudiyete sahip olduğu bazı akademisyenler tarafından tartışılagelmiştir.
Bu tartışmaların bir tarafında İslam hukukunun yetkinliği ya da yaşanılan çağlara cevap verip verememesi yorumu vardır. Bu minvaldeki yorumlardan; şartların değişimine ayak gösteremeyen katı ve değişmez kanunlar yüzünden Osmanlı Devleti’nin şeri ve örfi hukuk gibi
bir ikiliğe mecbur kaldığı lakin bir yerde de İslami hassasiyetinden vazgeçmek istemediği
için ara formüller bulunageldiği çıkarımı yapılmıştır. Şeri-örfi hukuk ikiliği (örfi yerine bazen
seküler hukuk ifadesi de kullanılmaktadır) ve yöneticilerin menfaatlerine uyduğu derecede
İslam hukukuna riayet ettikleri iddialarının eksiklikleri mevcuttur. Bunun sebebi ise örfi hukuk ile şeri hukukun birbirlerini tamamlayıcı bir mahiyette olmaları ve şeri hukukun bilinçli
bir şekilde belirlemediği, serbest bıraktığı alanlarda genel prensiplerine ters düşmeme koşuluyla yönetim erkinin kanun çıkarabileceğini yani örfi hukukun işleyebileceği durumudur
(Aydın, 2005). Osmanlı Devleti merkezi yönetimde Hanefi fıkhının kaidelerine göre karar
almaktaydı. Hukukun yaşatılması hususunda da bu işi yürüten kadılara; meselelerin çözümünde Hanefi fıkhında -istisna durumu hariç- zayıf görüşlere muhtaç olunmaması, diğer
mezheplerin içtihadı daha güçlü ise onlarla karar alınmasının da buyurulması (Uzunçarşılı,
1965), hukuki esnekliğin ipuçlarını görmemizi kolaylaştırmaktadır.
Osmanlı Devleti’nin İslam hukuku ile olan rabıtasının genel bir resmini çizdikten sonra, dinde mühim yeri olan ribanın gerek reaya gerekse yönetici kesim arasındaki durumunu ifade
etmeye çalışacağız. Bunun için de birincil kaynaklara değinmeden önce; kavramlar tanınmaya çalışılacak ve daha sonra da mezkûr mevzu üzerine görüşleri bulunan akademisyenlerin yorumlarına bakılacaktır. Eklemek gerekir ki Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısı içinde
mevcudiyeti bulunan sarraflar/bankerler ve bunların uyguladıkları yöntemler riba ile alakalı
olsalar da hile-i şeriyye ile doğrudan alakalı olmadıkları için çalışma dışında tutulmuştur.
Hukuk sisteminin keskin bir dönüşüm yaşadığı son dönemdeki bankalaşma tecrübeleri de
benzer sebeple çalışma alanına dâhil edilmemiştir.

Kavramları Tanımak
Osmanlı Devleti’nin ticari hayatındaki kavram zenginliği, riba kavramını araştırdığımızda
gözümüze ilk çarpan husustur. Bu kavramları tanıyabilmek hem de kelimelerin sosyal ve
iktisadi insicamlarını gözlemleyebilmek açısından Osmanlıca sözlükler ve ansiklopediler
gibi bilgiyi yoğunlaştırılmış ve iyice seçilmiş bir hâlde veren kaynaklar araştırılacaktır. Lakin
birazdan göreceğimiz gibi birçok terimin hayat bulduğu bu alanda, neyi nerede araştıracağımız da bir soru olarak durmaktadır. Çeşitli kaynakların araştırılması ile karşımıza çıkan ve
Osmanlı Devleti özelinde hepsi birbiriyle ve dolayısıyla faiz/riba kavramıyla alakalı terimlerin öne çıkanları şunlardır: murabaha, rıbh, karz, ikraz, istikraz, irbah, istirbah, nema, muamele-i şeriyye, hile-i şeriye. Biz bu listeye ek olarak İngilizceden interest ve usury sorgularını
da sözlük taramasına ekledik.
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Riba kelimesi taraması ile başlarsak Osmanlıca ve Türkçe sözlüklerde; “muamelede olan
mikdar-ı meşruyu mütecaviz yani belirlenmiş hadden fazla alınan getiri” (Remzi, H. 1305),
“faiz, nema, güzeşte” (Paşa, H. 1306) (Sami, 2009) gibi anlamlar ve “tefecilikte alınan aşırı faiz”
(Devellioğlu, 2011), “bir akitte karşılıksız olan ziyade” (Ayverdi, 2006) anlamları bulunmaktadır. Osmanlıca-İngilizce Redhouse sözlüğünde ise riba karşılığı olarak “usury” (Redhouse,
1983) kullanılmaktadır. Buradan görmekteyiz ki fıkhi karşılıktan başka olarak bir de “meşru
miktar” kavramı karşımıza çıkmaktadır.
Faiz kelimesine baktığımızda ise “ödünç verilen paranın getirisi” (Özön, 1979) gibi bir anlam ağırlık kazanmaktadır. Osmanlıca karşılık olarak “nema, güzeşte” (Nâcî, 2009) gibi anlam
benzerliği olan kelimeler de gösterilmiştir. Faiz kelimesine Osmanlıca sözlüklerde riba karşılığının kullanılmadığı gözlemlenmektedir.
Murabaha kelimesi ise değişkenlik ve yorum bağlamında en çarpıcı sonuçları vermektedir.
Sadece murabaha kelimesi; farklı karşılıklar arasında Osmanlı Devleti’nde faiz ve faizcilik
üzerine yorum yaptıracak kadar bilgi sağlasa da ortamın bilginin seçilmesini zorlaştıracak
denli bulanması da söz konusudur. Taramada; “yüksek faiz elde etmek, yüksek faiz” (Parlatır,
2006), “kanundan aşırı alınan faiz, tefecilik” (Kanar, 2008) gibi anlamlar baskın gelmektedir. Devam edersek Redhouse sözlüğü ve Oxford sözlüğünde de kelimeye İngilizce karşılık
olarak doğrudan “usury” karşılığı gelmektedir (İz, 1988). Bu olumsuz anlamı haiz murabaha
kelimesi yanında -fiilin faili- murabahacı kelimesi ise; sözcüğün bulunduğu her kaynakta istisnasız olumsuz anlamda; “tefeci, fahiş faiz alan” anlamında geçmektedir. Günümüzde İslami finansta yoğun olarak kullanılan bir araç olan murabaha satışı konuyla doğrudan alakalı
olmadığı için taramaya dâhil edilmemiştir.
Rıbh/ribh kelimesinin -ki murabaha kelimesinin kökenidir- karşılığına baktığımızda murabaha kelimesinin kazanmış olduğu olumsuz anlamdan uzak kalabildiğini görmekteyiz.
Kuran-ı kerim’de de geçen (örneğin Bakara, 2/16) bir Arapça kelime olan rıbh/ribh; aslına
uygun olarak “kâr, ticaret kârı, kazanç” (Nâcî, 2009; Remzi, H. 1305) olarak karşılanmıştır. Karşılıklarda “faiz” kelimesi de geçmesine rağmen hâlihazırda araştırmış bulunduğumuz faiz
teriminin günümüzdeki anlamdan daha olumlu bir anlamı haiz olduğu belli olmaktadır.
Redhouse sözlüğünde de “gain, interest” (kazanç, fayda) karşılıkları bu çıkarımı destekler
(Redhouse, 1983).
İrbah kelimesi sözlüklerde bulduğu anlamların olumluluğu bakımından rıbh/ribh kelimesi
ile murabaha arasında bir yerde olduğu ortaya çıkıyor. “Faizle para verme, kazanç, fayda
elde etme” (Devellioğlu, 2011) gibi karşılıkların yanında “tefecilik yapma” gibi karşılıklar da
mevcuttur.
İstirbah kelimesi de benzer ihtilafı muhtevidir. Genel karşılık olarak “faizle para verme” bulunsa da “fazla faizle para verme” (Heyet, 1990) gibi bir karşılığa da denk gelinmiştir.
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Murabaha ve murabahacı kelimelerinin taşıdıkları anlamı teyit etmesi bakımından güncel
Türkçe sözlüklerdeki tefeci maddesi karşılığında “murabahacı” (Ayverdi, 2006) anlamını görmekteyiz. Ayrıca gündelik dilde pek kullanımı kalmasa da murabahanın “fahiş faiz” anlamında kullanıldığına rastlanabilir.
Tam olarak borç anlamındaki karz kelimesi ve bundan üretilen ikraz ile istikraz kelimelerine
baktığımızda nötr bir karşılık buluruz. Bu duruma karşın ilgili kelimelerde; Osmanlı pratiğinden olsa gerek “faizle borç verme” (Devellioğlu, 2011) de görülmektedir.
Daha geniş ve sahih olacakları beklenilen terimler sözlüklerine de müracaat edilmiştir. Sayı
az olduğu için kelime değil de eser bazında inceleyecek olursak; Pakalın’ın, eserinde mezkûr
ticari kavramları ele alırken oldukça dikkatli davrandığını görmekteyiz. Kendisi riba ve hile-i
şeriyye maddelerini fıkıh ulemasından bolca alıntılarla aktarmaktayken murabaha ve murabahacı kelimelerini genel algı içerisinde ama yine de ihtiyatlı kalarak karşılamıştır. Misalen murabahacı kelimesini “faizle para veren” olarak karşılamıştır (Pakalın, 1993). Mehmet
Ali Ünal’ın tarih terimleri sözlüğünde murabahacı kelimesi karşısında “ribahor” kullanımını
görmekteyiz. Ayrıca riba kelimesini karşılarken muamele-i şeriyye altında uygulandığına
dair çıkarım yapmıştır (Ünal, 2011). Fehmi Yılmaz’ın sözlüğünde ise murabahacı teriminin
karşılığını bulabildik ki doğrudan “tefeci” karşılığındadır (Yılmaz, 2010).
Sözlük taramasına ansiklopedik kaynaklar ile devam ettiğimizde, oryantalist akademisyenlerce hazırlanmış olan Encyclopaedia of Islam’ın Cumhuriyet Dönemi akademisyenleri tarafından düzenlenmiş ve tercüme edilmiş hâli olan MEB İslam Ansiklopedisi’nde riba maddesinde kelime karşılığı olarak “usury” kelimesinin “murâbaha” olarak çevrildiği görülmektedir
(Schacht, 1988).
Kelime anlamlarının taranması, bu kavramların hem yönetim hem de halk arasındaki kullanımına dair bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır. Bazı fıkhi kavramların zıt olmasa da manidar
bir genişlikteki karşılıklara sahip olduğu gözlemlenmektedir. Buradan çıkacak sonuçlarla
Osmanlı’da faiz, kâr ve riba ilişkisine dair bir şeyler söylemenin aslında kolay olmadığını
düşünmek belki de en tutarlı yorum olacaktır.
Görülmektedir ki taramadan çıkan en önemli sonuçlardan biri; ticari kârla alakalı bir terim
olan murabaha ile ribanın birbirleriyle gereğinden fazla yakın anlamda kullanılmışlardır. Bu
iktisadi düşüncenin dönüşümüyle beraber faizin doğal karşılanması şeklinde yorumlanabilirse de daha çok; kredi ilişkilerinde devletin zulme kaçılmaması amacıyla yaptıklarının
pek yaşam alanı bulamaması ve kredi veren kişinin kredi alana zulmetmesi dolayısıyla bu
işlemin de zulümle yani ribayla anılır olması durumudur.

Literatür Taraması
Kavramlara giriş yaptığımıza ve meselesinin kapısını araladığımıza göre Osmanlı Devleti’nde riba üzerine yazmış müelliflerin eserlerine göz atabiliriz. Bu konuya tarihî vesikalarla
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yaklaşan ilk akademisyen Ömer Lütfi Barkan (Barkan, 1966)‘dır. Tereke defterlerini incelediği çalışmasında faiz parantezine kattığı ribanın Osmanlı’da sıkça görüldüğünü belirtir ve
ribadan kaçmak için hile-i şeriyye de kullanıldığından; bunların faizden kaçmak için dolambaçlı yollar olduğundan dem vurur. Barkan; incelediği vakıf tahrirlerinde de benzer ifadeler
kullanmıştır. Kendisiyle beraber Neşet Çağatay da Osmanlı’da riba yasağından kaçmak için
hile-i şeriyye kullanılmış olduğunu belirtir ve bu işlemleri de açıkça riba olarak niteler (Çağatay, 1970).
Diğer tarafta ise; fıkıh alimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen, ayrıntılı çalışmasında riba ve muamele-i şeriyye ilişkisine değinir. Bilmen, muamele-i şeriyyenin meşruiyetini destekler bir
yorumda bulunurken aslında Osmanlı Devleti’nde yüzyıllarca süren geleneğe de arka çıkmaktadır (Bilmen, 1968). Cumhuriyet Dönemine geçişten sonra, Osmanlı ilmiye geleneğinden gelen Elmalılı Hamdi Yazır tarafından kaleme alınmış olan Kuran tefsiri Hak Dini Kuran
Dili’nde de ilgili ayetin açıklamasında bu tür hilelerden bahsetmiştir. Elmalılı bunların masumane amaçlar için kullanıldıklarını belirtip meşruiyetlerinde halel görmez ise de kendisinden sonra gelen Bilmen kadar savunmadığı görülmektedir. Yazır bu uygulamaların asıl
çözümden uzaklaştıran, manayı kapsamayan şekilci çözümler olduğundan bahsetmektedir
(Yazır, 1935).
Yine bu yorumları destekler mahiyette Ahmet Akgündüz; Osmanlı vakıf sistemini anlattığı
çalışmasında para vakıflarının sıkça kullanmış olduğu muamele-i şeriyye usüllerini fıkhi açıdan ele almış ve bunların çok önerilen uygulamalar olmasa da bunlara doğrudan riba denmemesi gerektiğini belirtmiştir (Akgündüz, 1990). İsmail Kurt (1996) ve Tahsin Özcan (2003)
da para vakıflarını inceledikleri eserlerinde benzer çıkarımlarda bulunmuşlardır, onlara göre
bu uygulama ne şekilde olursa olsun ulemanın cevazını almıştır ve bu yüzden İslam dışı
olarak nitelendirilmemelidir.
Osmanlı mahkeme kayıtlarını incelemiş olan Abdülaziz Bayındır; ticaret ve faiz ilişkisini incelediği eserinde Osmanlı pratiğinin muamele-i şeriyye ve diğer enstrümanlarının hangi
amaçla olursa olsun riba olduğunu belirtir (Bayındır, 2007). Bayındır tam olarak muamele-i
şeriyyenin (bir adı murabaha olan) hileli yollar olmasından dolayı halk arasında da teveccüh
bulmadığını, zaman içinde bu işleri yapan kişilerin kötü şöhretlerinden dolayı da dile murabahacılık, muamelecilik kelimelerinin tefecilik, faizcilik olarak yerleştiğini belirtmektedir.
Süleyman Uludağ da faizle alakalı kaleme aldığı eserinde Osmanlı uygulamasını eleştirmektedir. Mevdûdî’den ve onun da önceki devir ulemalarından aktarageldiği bir faiz algısı
olarak “ezaf-ı müzaaf” (katlanarak büyüyen getiriyi ifade etmektedir) kavramı yani bir nevi
usury ile interest (fahiş faiz ile mutedil faiz) arasındaki fark Uludağ’ın yaklaşımın temel noktasıdır (Uludağ, 2010).
Yukarıda bahsedilen hukuk ikiliği konusu gibi Osmanlı’da riba üzerine kavramsal yorumlarda bulunanların ayrıldıkları tarafın tarihçilikten öte, fıkhi bir yanının olduğu görülmektedir.
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İslam hukukuna dair bir meseleyi fakih rahatlığında yorumlamak şeklinde görebileceğimiz
yaklaşım literatür taramasını özetleyebilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu yorumlamalara girmeden eserlerinde; Osmanlı’da faizciliğin yani tefeciliğin tezahürü nasıldı gibi
sorulara cevap arayan tarihçiler de elbette bulunmaktadır. Sözlükler ve literatür taramasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde riba üzerine daha derin yorumlar yapabilme yolu açılmış
olmaktadır.

Osmanlı Devleti’nde Riba ve Murabaha İlişkisi
Hanefi fıkhının meşhur alimlerinden, 19. yüzyılda yaşamış olan İbn-i Âbidin, fıkıh üzerine
telifinde riba hususunu anlatırken murabaha ile ribayı ard arda anlattığını, bunun sebebi
olarak da ikisinin de kazanç, kâr anlamını taşıdığını lakin birinin helal diğerinin ise haram
olduğuyla giriş yapmıştır (Âbidin, 1984). Buradaki referansın alışveriş ile ribanın farklı olduğunu vurgulayan ayetin (Bakara, 2/275) olduğu görülmektedir.
Bu ayırt edici ifadenin önemi bir tarafa, sorunu detaylıca görebilmek için Osmanlı Devleti’nin hangi açılardan inceleneceğini belirlemek gerekmektedir. Yönetim erkine dâhil grubun riba içermeyen bir ekonomik düzen için yapıp yapmadıkları ile “Pratikte yani gündelik
yaşamda riba var mıydı yok muydu?” sorusuna verilecek cevabın tutarlı olup olmadığını
görmeye uğraşmak; daha sağlıklı yorum yapabilmek açısından faydalıdır. Lakin Osmanlı
Devleti’nin mevcudiyetini sürdürmesi altı yüzyıllık bir süreyi geçtiği için meseleyi siyasi ve
sosyal çerçevelerden de değerlendirmek gerekmektedir. Bu hususta karşımıza çıkan dönemlendirme sorunu yani dar bir muhayyile ile basitçe yapılmış olan kuruluş-yükseliş-duraklama-gerileme ve çöküş gibi tarihsel ayrımı bir kenara bırakmak ilk yapılması gereken
ameliyedir. Daha şümullu ve tarihe sadık olarak; 19. yüzyıla değin süren klasik dönem ve
daha sonra da devletin yerini Cumhuriyet rejimine bıraktığı vakte kadar olan kadimden
kopuş, yenileşme dönemi şeklinde ikili bir ayrıma varmak gerekli olmaktadır (Genç, 2009).
Klasik dönemle yenileşme çabalarının görüldüğü dönemi ayırt ettikten sonra da yönetici
elitin tartışmaları ve uygulamalarını bu dönemler içinde incelemeliyiz. Klasik dönemde riba
üzerine bir tartışma olsa dahi mevzu yöneticiler ve riba mefhumunun fıkhi tarafı sebebiyle ulema arasında cereyan eder. Aslına bakılırsa Osmanlı uleması riba mefhumunu ayrı bir
başlık altında çok da tartışmamış olsa gerektir çünkü bahsettiğimiz gibi Hanefi fıkhı (devletin resmî mezhebi) âlimlerinin önde gelenleri hâlihazırda ribadan kaçınma yöntemlerini
meşru hâle getirecek fetvaları vermiştir. Bu yöntemler; yetimlerin mallarının değerini kaybetmemesi için hayır ve yardımlaşma kurumları olan para vakıfları içinde ve tebaa arasında kullanılıyordu. Paranın işletilme yöntemlerinin büyük yekûnunu sağlayan hile-i şeriyye
usullerinin Osmanlı’da yüzyıllar boyunca uygulanmış olduğunu ve bunun üzerine Kanuni
Devrinde bir tartışma olmasından sonra sistemin yine devam ettiğini biliyoruz. Osmanlı
Devleti’nde kredi ilişkilerini ele alan diğer çalışmalardan da görülmektedir ki en yoğun kul-
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lanılan şeri çare usülleri; îne satışı yani muamele-i şeriyye yanında istiğlal ve vefa satışlarıdır.
Beyü’l-vefa ve beyü’l-istiğlal arasında uygulama açısından az bir fark olduğundan, vefa satışı başlığında birleştirilebilen bu satış usüllerinde satılan malın (ki bu genellikle tarla yahut
ev olmaktadır) vade içerisinde kullanımından gelen fayda alıcıda/borç verende kalmaktadır
ve vade sonunda da mal satıldığı fiyatla geri alınmaktadır. İstiğlal usülündeki farklılık da
şudur; satıcı, sattığı malın kullanımını devretmediği takdirde bunun karşılığını alıcıya kira
şeklinde öder (Gözübenli, 1990). Îne satışı ya da Osmanlı’da kullanıldığı ismiyle muamele-i
şeriyyede ise ortada satılır görünen malın (genellikle kitap ya da saat) herhangi bir kullanım
istifadesi olmamakta, sağlanacak getiri ise genellikle peşin satış sonrası vadeli alış olarak
kabul edilmektedir.
Bahsedilen satış şekilleri hakkında Osmanlı’da birtakım tartışmalar görülmüştür, misalen,
devrinin mühim alimlerinden Birgivi, para vakıfları aleyhine madde madde saydığı reddiyesinde muamele-i şeriyyenin de bir çeşit riba olduğunu dile getirip ribanın büyük bir günah
olduğunu yazar. Lakin bu reddiyeleri cevaplayıp “Muamele satışı caizdir.” diyen Şeyhülislam
Ebu’s-Suûd’un kendisinden önceki şeyhülislamlar da (örneğin İbn-i Kemal) bunlara cevaz
vermiştir (Demir, 2006). Bu cevazın kökeni; Hanefi fıkhında Ebû Hanîfe’den sonraki en mühim iki imamdan olan Ebû Yûsuf’dan rivayet edilen “îne satışı” övgüsüdür. Rivayete göre Ebû
Yûsuf, bu yöntemin insanları ribaya düşmekten kurtardığını belirtip onu övmüştür. Daha
sonra gelen meşhur Hanefi alimleri de bu tür yöntemlere cevaz vermişlerdir. Örneğin Kâdîhan’ın fetvalarında ribadan kurtulma yolları adıyla muameleler gösterilmiştir. Tartışmalar sonlandığında karz işlemleri Ebu’s-Suûd Efendi’nin bazı düzenlemeleri ile belli bir şekle
kavuşmuş oluyordu. Osmanlı ulemasının karz ilişkisine yaklaşımının merkezinde bir zulm
haddi çekmek amacı vardır. Söz gelimi Ebu’s-Suûd Efendi de bu düzenlemeleri yaparken
dinî/fıkhi kaygılar ile ilintili olarak “ibadullah’ın ahvalini” sosyoekonomik olarak göz önünde
bulundurmuştur. Sıkıntı çekmesi mukadder olan çiftçi zümresinin ezilmesini engelleme çabası bunlardan biridir (Düzdağ, 1983). Yetim malları için karz işlemlerinde esneklik sağlanabilmesi de aynı bahis mevzuudur. Dönemin gerçekliklerinden olan tağşişler (para değerini
düşüren devalüasyon), iklim koşulları ve ayaklanmalar, ekonominin ziraate dayanmasını
da düşünürsek sosyal bir tarafı (zulüm) olduğunu dinî kaynaklardan akledebildiğimiz riba
mefhumuna devlet eliyle bir karşı koyma çabası görmekteyiz. Mezkûr tartışmaları bitiren
Ebu’s-Suûd Efendi’nin izin veren fetvalarından sonra Osmanlı Devleti pratiğinde uygulama
devletin son bulduğu tarihe kadar devam etmiştir diyebiliriz. Bu iddianın izini sürebileceğimiz kaynaklar mevcuttur; söz gelimi para vakıflarının varlıklarını devam ettirmesinden ve
mahkeme kayıtlarından (sicillerden) bunu görebiliriz. Yayımlanmış sicillerden Balat mahkemesini H. 970-971 (M. 1563) taradığımızda rıbh, irbah, istirbah gibi; bu muamelelerin kanıtı
ifadeler karşımıza çıkmaktadır (Akman, 2011). Takribi bir asır sonraki bir mahkeme kaydını;
H. 1072-1073 (M. 1661-1662) tarihli Eyüp sicillerini incelersek de yine aynı terimleri ve bir
muamele işinde “ribadan âri” gibi bu tür işlemlerin ribaya bulaşmamak olarak görüldüğüne
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dair delil olabilecek ifadeleri bulabilmekteyiz (Yılmaz Karaca, 2011). Süleyman Kaya’nın 18.
yüzyıl İstanbul’unu incelediği çalışması da bize bu minvalde kanıtlar sunmaktadır (Kaya,
2007). Hepsinden öte, tartışmaların merkezinde bulunan para vakıfları mevcudiyetlerini
yüzyıllar boyunca, bu işlemleri yaparak sürdürmüştür. Kâtip Çelebi mezkûr tartışmalara
değinirken bu yöntemlerin örfleşmesine vurgu yapmaktadır; ona göre Birgivî’nin karşı çıkışı örfe ve âdete muhalif olduğundan makes bulamamıştır (Çelebi, 2008). Klasik dönemde
devlet tarafından bu hâliyle, tebaa için bir “ribasızlık söylemi” oluşturulmuş ve yaşatılmıştır
gibi bir çıkarım yapmak mümkündür. Aslına bakılırsa kadim olanın terk edilmeye başlandığı
ve yeni yolların arandığı 19. yüzyıldan itibaren de devletin bu tutumdan pek saptığı görülmemektedir. Söz gelimi, son fetva kaynağı olan Ceride-i İlmiyye (1914-1922) fetvalarında
bu geleneğin aynen devam ettirildiğini görmekteyiz (Cebeci, 2009). Karz başlığı altındaki
fetvalarda doğrudan muamele-i şeriyyenin meşruiyeti belirtilmiştir, Mecelle’de vefa ve istiğlal satışları doğrudan geçmektedir. Yine de Mecelle’de riba ya da beyü’l-îneden (muamele-i şeriyye) bahsedilmemesi; mevcut hassasiyeti destekler niteliktedir (Çeker, 1994). Öyle ki
ilk dönemlerde karşımıza daha çok çıkabilen riba kelimesi sonraki dönemde ortadan kaybolmuş hâldedir.
İlmiye sınıfı dışında riba tartışmalarının görülmesi yine bu yenileşme dönemine tesadüf
eder. Burada yönetici gruptan çok da kopuk olmayan düşünürler arasında, “gelişmiş ve üstün Batı” fenomeninin etkisi altında kalınmış ve onların iktisadi ilerlemenin rehberi olan
iktisadi zihniyet ve uygulamaları iyiden iyiye tartışılmaya başlanmıştır. Adam Smith’in yapıtaşlarını belirttiği bu sistemde faiz, kendisinin doğal bir getirisi olarak sermayeden vazgeçmenin olası zararının telafisi olarak görülür ve faiz oranları da iktisadi kalkınma ile doğrudan alakalıdır (Smith, 1948). Aşağıda örneklerinin verileceği üzere; Osmanlı’da yenileşme
döneminin genel düşünce yapısında ağırlığı zamanla artan ve dönemin ders kitaplarına
giren serbest piyasa ekonomisi yani klasik ekonomi; şirketleşme, kişisel teşebbüsün önemi
gibi diğer unsurlarla ekolün kurucusu Smith ve ondan sonra gelen en mühim isimlerinden
olan Ricardo gibi ekonomistlerin öne sürdükleri belli başlı hususlar; Osmanlı düşünürlerinin
eserlerinde iktisadi yenileşme ve kurtuluşun bir çaresi olarak kabul edilmiştir. Burada genel
olarak şunu diyebiliriz ki faiz mefhumu fıkhi bağlamından çıkarak ekonomik gelişim açısından yorumlanan bir kavram hâline gelmiştir. Bunun tezahürü de riba ile faizin ayrı şeyler
olduğu şeklinde bir yoruma varmak olarak görülmektedir. Bu ayrımı belirttikten sonra faiz
kelimesinin Osmanlı’da, günümüzdeki kadar olumsuz bir anlam taşımadığını ifade etmek
gerekmektedir. Zira 18. yüzyılda ihdas edilen esham sisteminde vergi getirisi faiz adı verilerek satışa çıkarılmıştır.
“Batılı devletlerde faiz oranı düşüktür, zaten bu da gereklidir çünkü yüksek faiz oranları rantiyeciliği/tefeciliği destekleyip teşebbüsü baltaladığı için geri kalmışlık fasit dairesine hapseder.” Bu yaygınlaşan yorumu serdedenler arasında ilgi çekici isimlerden birisi Ali Suavi’dir
lakin kendisinin meselelere yaklaşımı ilmiye geleneğini gözardı etmemesiyle ilgi çekicidir.
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Ali Suavi, riba üzerine Ulum gazetesinde yazdıklarında faiz denen şeyin (klasik iktisattaki
tabiriyle) aslında İslam dininde de mevcut olduğunu belirttikten sonra (Burada İmam Muhammed’in cevazını gösterip tarlanın getirisini paranın getirisine benzetir.) Osmanlı Devleti’nde uygulanagelen hile-i şeriyye yöntemlerinin ribayla alakası üzerine çeşitli yorumlar yapar. Kendisinin fıkhi kaynakları, ulemanın kaynaklarıyla aynıdır. Lakin meseleyi geniş tutup
içtihat yaparken İslam satış akidlerini biraz esnetmiş gözükmektedir. Şöyle ki; bir evin/arsanın kiralanışını ve düzenli gelir getirişini paranın da ev gibi bir mal olduğu benzetmesini
kurarak onun işletilmesinden gelen getirinin caiz olduğunu ifade etmiştir. Burada parayı nitelediği çerçeve, mezkûr iktisat ekolündeki sermaye ve getirisi denklemine eklemlenebilir.
Ali Suavi ayrıca riba-faiz ayrımı üzerine de yorumlar yaparak Kur’an’da geçen “kat kat” (ezaf-ı
müzaaf ) kavramının fahiş faizi işaret ettiğini ve asıl sorunun bu olduğunu belirtmektedir.
Ali Suavi böylelikle faizi meşru gören ekonomi bilimi ile İslam hukukunu Osmanlı örneği
üzerinden ortaya koyarak bir anlamda meczetmektedir (Suavi, 1869). Bu ayrımın bazı İslam
âlimlerinin tarihselci yorumlarında da kullanıldığı bilinmektedir.
Osmanlı Devleti’nin son dönemine ait başka bir kaynakta; devrinin Meskukat-ı Şahane
İdaresi müdürlüğü, Bank-i Osmani nazırlığı ve maliye mektebi muallimliği gibi önemli görevlerde bulunan Hasan Ferid, bankacılık ve maliye üzerine kaleme aldığı eserinde “faiz ve
murabaha” hususunu işlemektedir. Müellif, daha önce bahsettiğimiz zihnî değişimle, faizin
gayet doğal olarak meşru bir getiri olduğunu anlattıktan sonra rıbh ve murabaha tanımlamaları yapmaktadır (Ferid, 2008). Tanımlarına göre var olan meşru haddi geçen zalimane
getiri rıbh, bu işi yapmak da murabahacılıktır. Ali Suavi’nin neşriyatında ise meşru olan faizin karşı tarafında riba vardır. Hicrî 1328 (1911) yılına ait bir belgede, Osmanlı’da yetimlerin
mallarının zarar görmemesi için kullanılan bir yöntem olan mallarının nakde çevrilip “kârlandırılması” için kullanılan muamele-i şeriyyeye Hicaz bölgesinden “Bunlarda riba şüphesi
var.” denilerek itiraz edildiğinde, Şeyhülislamlık makamından gelen cevapta “riba ile rıbhın
farklı şeyler olduğu” ve bu işlemlerdeki getirinin rıbh olduğu ve bunların “asırlardan beri”
faal olarak kullanıldığı anlatılmaktadır (BOA, 1910). Kendisine gelen bu soruyu Şeyhülislam
Musa Kâzım da önceki ulemanın ikrarına referans yaparak cevaplanmıştır. Buradaki tutumda yani söylemi destekleyen “asırlardan beri” ifadesinde, Mehmet Genç’in çizmiş bulunduğu; Osmanlı yönetim erkinin karar almasında göz önünde bulundurduğu üç özellikten biri
olan gelenekçiliğin (Genç, 2009) (diğer ikisi fiskalizm ve provizyonizmdir) emareleri görülmektedir zira dönem dönem fetvalarla bu tür satışların hem ayrıntılı olarak anlatıldığı hem
de bunların meşru olduğundan dem vurulduğu bilinmektedir. Bu kavramın yani murabahanın Türkiye’de İslami finans gelişimine kadar bu olumsuz anlamı taşıdığını söyleyebiliriz.
Bir yanlış yorum olarak Timur Kuran da güncel İslami finans tartışmalarında murabahayı
eleştirirken bu terimin Osmanlı’daki olumsuz anlamına referans yapmakta ise de (Kuran,
2002) bağlamların farklı olduğunu gözden kaçırmaktadır.
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Netice itibarıyla denebilir ki Osmanlı Devleti’nde gerek vakıflar gibi kurumlarda gerek de
kişiler arasında para ikrazı işlemlerinde hile-i şeriyye yöntemleri yaygınca kullanılmaktaydı.
Çalışmada kullanılan birincil ve ikincil kaynaklar bu yaygınlığı işaret etmektedir. Taramasını
yaptığımız kavramlardan rıbh/ribh ve bundan türetilmiş olan irbah, istirbah, ilzam-ı rıbh ve
murabaha; her kredi münasebetinde karşımıza çıkmaktadır. Bu duruma bakarak şunu diyebiliriz ki Osmanlı Devleti’nde para ikrazı da birtakım yöntemlerle ticari alım-satım şekline
dönüştürülüyordu ve böylelikle ortaya çıkan “vadeli getiri” de ticari kazanç statüsünde oluyordu. Osmanlı yöneticileri; ticari kârdan saydıkları bu rıbhı/murabahayı da belirli bir ölçüde
tutmaya çabalamıştı. Bir kredilendirme işleminin sahih sayılması için olmazsa olmaz görünen şartlardan birisi de bunun belirlenmiş getiri oranının üstüne çıkmaması idi. Elbette para
ikrazında çeşitli şartlar sağlanmadığında da bu getiri karşılıksız kabul ediliyor yani yine riba
olarak görülüyordu ama diğer şartları sağladığı hâlde meşru oranın üstündeki getirinin riba
sayılması da dikkate şayandır. Para ikraz etmekten başka, ürün fiyatlarında ve diğer ticari
işlemlerde de kâr hadlerinin Osmanlı’da belirli sınırlarda tutulmaya çalışıldığını bilmekteyiz.
Bu sınırlar ve sınırlamaların ardındaki olguları araştırmamız bize murabaha yahut muamele
kelimesinin neden zamanla olumsuz, ribaya eş değer bir anlamla nitelendiğini göstermede yardımcı olabilir. Barkan, yorumlarında murabaha kavramından bahsetmekle birlikte
murabahacılıktan da bahsetmektedir. Kendisinin çalıştığı 16. yüzyılda, murabahacı diye bir
tabirin olması pek muhtemel değildir zira görmekteyiz ki o dönemde daha sıklıkla faizcilik,
tefecilik karşılığında “ribahor” kullanılmakta idi. 16. yüzyıla ait mahkeme kayıtlarına bakıldığında murabaha kelimesini bulabilirsek de murabahacı gibi bir kavram karşımıza pek
çıkmamaktadır. Elbette burada mahkemelere yansımayan tefecilik olaylarının olduğunu
gözden kaçırmamamız gerekmektedir lakin dönemdeki başka bir kaynak olan mühimme
defterlerinde de murabahacı kelimesi yoktur ve murabaha fıkhi karşılığı olan, kâr anlamında kullanılmaktadır. Aynı kayıtlarda, yukarıda bahsettiğimiz gibi tefeciye “ribahor” denmekteydi, dönemin fetva kaynaklarında da çeşitli şartlara uymadan zulme meyyal krediler verenlere yine “ribahor” tabirini bulmaktayız (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,
1996, 2002). Burada şunu diyebiliriz ki Barkan’ın 20. yüzyılın başında (1902) doğmuş olması
ve yetiştiği dönemdeki kültürde, günümüzde kullanılan tefeci kelimesi yerine murabahacı
kullanıldığı için mezkûr çalışmalarında da murabahacı kendi seçimi olmuştur.
Murabahacı kelimesinin kullanımının ve olumsuz anlam kazanımının 18. yüzyılın ikinci yarısına denk geldiği üzerine çıkarımlar yapmak mümkündür. Bu bulgulara İstanbul ahkam defterlerinden (Kaya, 2007) ve Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki araştırmalardan ulaşılabilir. Meşru
kabul edilen murabaha ve muamele-i şeriyye işlemlerinin neden böyle olumsuz anlamlar
kazandığını ise; zamanla değişen sosyal ve kültürel ilişkilerin dile de sirayet ettiği ve onu da
dönüştürdüğü teziyle açıklayabiliriz. Reinhart Koselleck, “kavramlar tarihi” üzerine yaptığı çalışmalarda kavramların da tarihî süreç içinde sabit anlamlı kalmadığını, bunların değişiminin
sosyal tarihle paralellik arz edecek bir biçimde yaşandığını belirtir (Hampsher-Monk, 1998;
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Koselleck, 2009). Denilebilir ki; önceki kayıtlarda “murabaha-yı meriyye” ve “muamele-i şeriyye” olarak geçen bu yöntemlerdeki, “meriyye” ve “şeriyye” gibi temizlik ve meşruluk anlamına
gelen tamlamalarının gidip bunların daha sonra “murabaha-yı ğadriyye” gibi doğrudan fahiş
faiz/riba olarak görülmelerine neden olan bir olumsuzluğa bürünmeleri sosyal tarih ve ribanın görülüş seyrine dair bize birtakım yorumlar yapma imkânı sunmaktadır.
Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk döneminde gördüğümüz eserlerde (Fazıl, 1933) karşımıza çıkan murabaha riba ile eş değerdir. Murabahacının zulümle beraber anılmasının açıklaması da bu şekilde mümkün olabilmektedir. Hâlihazırda, araştırma
yaptığımızda da devletin her tarafında görülen ve her çeşitten insanlar arasından çıkabilen
murabahacılardan (örnekler için Kaya, 2007) çekilenlerin şikâyetleri bunu destekler. Siyasi
karışıklıklar, tedavüldeki paranın tağşiş ile değerinin düşmesi yani enflasyonun artması, reayanın/köylünün üzerine binen vergi ve diğer yüklerin artması, zirai ekonominin yaşanması
sebebiyle görülebilecek kuraklık ve diğer olumsuz iklim koşullarının ekonomik yaşamı doğrudan etkilemesi gibi çeşitli durumlar, ribadan kaçınmak için kullanılagelen uygulamaların
amaçlarından sapıp sömürü için kullanılmasına sebebiyet vermiş gözükmektedir. İslam hukuku içerisinde; özel bazı durumların çözümü için izin verilmiş olan ribadan kaçınma uygulamaları Osmanlı Devleti’nde amacını aşan bir şekilde sıklıkla uygulanmıştır. Böylece bu çarelerin ribaya set çekme özelliği zamanla ortadan kalkmış ve çözülme kavramların anlamlarında
kendini göstererek sakınılan faizcilik/tefecilik anlamına gelir bir yapıya bürünmüştür.
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Giriş

S

ultan II. Mahmut ve I. Abdülmecit devrinin son yıllarında devletin merkez teşkilatında
önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede merkezî hükûmet modern bir
yapıda yeniden tesis edilerek oluşturulmuştur. Devletin mali teşkilatı da bu yeni olu-

şum içinde yeniden dizayn edilmişti. Bundan sonra maliye alanında yeni düzenlemeler yapılarak denetim mekanizmasını etkin hâle getirebilmek için bir dizi yeni meclis ve komisyon
kurulmuştur. 16 Eylül 1840 tarihinde Maliye Nezaretinin bünyesinde mali işleri görüşecek
Meclis-i Muhasebe-i Maliye, 1 Nisan 1851 tarihinde, devletle sarraf ve mültezimler arasındaki zimmet konularını hâl ve takip etmek üzere Zimemat Komisyonu, 1859 yılında da devlet
gelirlerinin savaş giderlerini karşılamaması ve hazinenin sürekli açıklar vermesi üzerine bazı
zorunlu tedbirler almak üzere Islahat-ı Maliye Komisyonu kurulmuş ve bu komisyon bir süre
sonra isim değiştirerek Meclis-i Âlî-i Hazaîn ismini almıştır. Yukarıda isimleri yazılı komisyon
ve meclisler, mali uyuşmazlıklara ve mali problemler ihtiva eden kurumların teftiş ve denetleme görevlerine bakıyorlardı. Dolayısıyla bütün bu organların yaptıkları işlere tek başına
bakan ve bunların hepsinin üstünde yer alan bir kurumun oluşturulması için devletin ilgili
mekanizmaları harekete geçirilmiştir.

*
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Divan-ı Âlî-i Muhasebenin Kurulması
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu mali problemin çözümü Sultan Abdülaziz’in 19 Ocak
1862 tarihli bir Hatt-ı Hümayûn’u ile ortaya konulmuştur (Takvim-i Vekayi, 24 Mart 1862, s.
1). Bu belgede, devletin önceki asırlarda zaruri ve fevkalade durumlardan dolayı meydana
gelen masrafının birtakım borca sebep olduğu ve bunun sürekli tekrarlanmasından dolayı
altından kalkılamayacak miktarlara ulaştığı, borcun bir kısmını kapatmak için de defaatle
kavaim-i nakdiye çıkarıldığı ve bu hâlin hazineyi sıkıntıya düşürmüş olduğu yazılıdır. Ayrıca
Osmanlı Devleti’nin her alanda müreffeh bir düzen kurabilmesi için ıslahatların vücuda getirilmesi ve maliyenin yoluna konulması gerektiği ifade edilmektedir. Bunun için öncelikle
halkın vergilerini zamanında ve eksiksiz ödemesi, devletin de bu gelirleri doğru yolda sarf
etmesi gerekmektedir. Devletin ve ona bağlı tebaanın bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip riayet etmesi bu yolda atılması gereken en önemli adımdır (Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
İ.DH, No. 32695, 20 Ocak 1862) 1.
Hatt-ı Hümayûn’da, Osmanlı maliyesinin her sene ilan edilmek üzere bütçelerini yaptırıp
gelir ve giderlerini dengelemesi, borç miktarının düzenlenmesi ve bu borcun ödenebilmesi
için de hazinenin yeni gelir kaynakları araması dönemin maliye nazırından talep edilmektedir. Sultan Abdülaziz, ıslahatların bir an evvel başlamasını, alınacak tedbirlerin etraflıca düşünülerek yapılmasını, önceden kurulmuş olan Meclis-i Hazaînin azalarının Maliye Nezareti
hizmetine verilerek görüş ve düşüncelerinden istifade etmesini, alınması düşünülen tedbirleri ve sonrasında verilen kararları Sadaret ile karşılıklı görüşme usulüyle yerine getirmesini
ve son olarak da gelişmeler hakkında aralıklarla kendisine bilgi vermesini maliye nazırından
istemektedir (BOA, İ.DH, No. 32695, 20 Ocak 1862).
Osmanlı Sultanının, mali durumun düzeltilmesi için yayımladığı bu Hatt-ı Hümayûn’unun
öneminin daha iyi anlaşılması için öncelikle devletin mali yönetim sisteminin incelenmesi
gerekmektedir. Ancak bu şekilde Divan-ı Muhasebatın kurulmasını gerektiren şartların neler olduğu sorusuna bir yanıt bulabiliriz.
Devletin mali politikalarına yön veren maliye nezaretinin, Tanzimat’tan hemen önce kurulmuş olduğu gerçeğinden hareketle, oturmuş ve sistemli bir yapısı mevcut değildir. Bu
nezaret, gereğinden fazla idari yapıyı bünyesinde barındırmakla birlikte, daireler arası koordinasyonu sağlama konusunda yetersizdi (Varcan, 2000, s. 44). Maliye nezareti içindeki
idari birimlerin fazlalığı çalışan sayısı ile doğru, üretilen işle ters orantılıydı. Bir başka ifade
ile nezaret içindeki birimlerin fazlalığı iş bölümünün karmaşıklığına sebebiyet vermekte ve
yapılan işin hem niteliğini hem de niceliğini etkilemekteydi.
Maliye nezareti, merkez ve taşra teşkilatlarının gelir ve giderlerini sistemli olarak denetleyememektedir. Çünkü merkez ve taşra teşkilatlarının gelir ve giderleri düzenli bir kayıt sis1

Başbakanlık Osmanlı Arşivi devam eden dipnotlarda “BOA” şeklinde kısaltılacaktır.
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temine dâhil olamadığından bu denetim verimli yapılamamaktadır (Sayıştay Arşivi, Divan-ı
Muhasebat Zabıt Ceridesi, 4 Numaralı Defter, Karar No. 455, 25 Ekim 1884, s. 44)2. Özellikle
taşradaki birçok kurum, devlet adına topladığı vergileri, kendilerine gelir olarak kaydetmektedir. Giderler de toplanan bu vergiler ile finanse edilmektedir. Böylece merkez teşkilatı,
taşralara göndermekle yükümlü olduğu yıllık tahsisatlarını göndermeyerek masraf etmemiş olmaktadır. Fakat bu durum denetim mekanizmasına büyük bir darbe vurmaktadır.
Şöyle ki; her vilayet, maliye nezaretine gelirler ve giderleri ile ilgili raporlar iletmektedir. Bu
raporlar mal memurları tarafından düzenlenmekte, vali ve meclis tarafından onaylanarak
merkeze gönderilmektedir (Ubucini, 1998, s. 52). Bu raporlara ek olarak konulan belgeler
gönderilmediğinden, hesaplara uygulanan denetim mevcut evrak ile bir öncekini karşılaştırmaktan öteye gitmemektedir. Evrakların eksik gönderilmesi, sistemin belli bir standardı
yakalayamamasına ve denetimin sağlıklı ve düzenli yapılamamasına neden olmaktadır. Maliye nezaretinin bünyesindeki veya ona bağlı özerk kuruluşların denetimi, sistemin yetersizliğinden dolayı etkin rol oynayamamaktadır.
Divan-ı Âlî-i Muhasebenin Kurulması
Mali sistemin denetlenmesi için değişik zamanlarda kurulan komisyon ve meclislerin istenilen başarıyı yakalayamaması, maliye nezaretini daha kapsamlı bir çalışma yapmaya sevk
etti. Yeni teşkilatın oluşturulma aşamasında da Sultan Abdülaziz’in Hatt-ı Hümayûn’u, denetim alanında gerekli görülen yapılanmaya son şeklini verdi.
Sadaret tarafından 29 Mayıs 1862 tarihinde huzura verilen arz tezkiresinde, Divan-ı Muhasebatın kurulması teklif edildi. Bu öneri, arz tezkiresinde:
“Sâye-i muvaffakiyet vâye-i Hazret-i Şâhânede teşebbüs olunmuş ıslâhât-ı mâliyenin esası müşkilat-ı maliyenin esbâb-ı indifâ’ını bulmakla beraber idare-i atiyeyi temin içün muvazene usulünün bir suret-i sahiha ve kaviyyeye rabtı yani masarifat-ı devletin varidat-ı
hasılaya göre tayini ile iraddan ziyade masraf edilmemesi içün her bir memur dairesine
tahsis olunan masrafın haddini geçmeyerek sene ahirinde muvazenesine göre masrafı hesabını vermesi ve irad tarafında dahi Hazine-i Devlete gelen varidatın mecarisinde
telef olmayarak doğruca getürülmesi kaidesini ibaret olub bu dahi her devlette olduğu
gibi umur-ı hesabiyenin bir Mahkeme-i Kübrây-ı Tetkik’e havalesiyle hasıl olacağına ve
Divan-ı Âlî-i Muhasebe nâmıyla bir meclis teşkili tahattur olunarak bunun Nizâmı Layihası derdest-i tanzim ve takdim olub fakat esası makrûn-ı emir ve irade-i seniyye-i Hazret-i
Padişâhî buyurulduğu hâlde şimdiden reisinin nasbıyla kavaim-i nakdiyenin tedavülden
alınması ve düyûn-ı müferrikanın tetkikiyle tesviyesi komisyonları dahi ona havale olunarak bu işler bitdikde zikr olunan Divan azasının tayiniyle nizamı mucebince işine başlattırılması her hâlde fevadi-i maddiye ve maneviyeyi hasıl ideceğine binaen bu riyasete bir
münasip zat düşünülerek Evkâf-ı Hümayûn Nâzırı Atûfetlü Ahmed Vefik Efendi Hazretleri

2

Sayıştay Arşivi bundan sonraki referanslarda “SA, DMZC” şeklinde kısaltılarak verilecektir.
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derkâr olan dirayet ve malumatından başka gayet iffet ve istikamet ashabından olmasıyla Meclis-i Vükelâ azasından olmak ve Defter-i Teşrifât’da Maliye Nezaretinin altında bulunmak üzere Divan-ı Muhasebe Riyâsetinin müşarünileyhe tevcihi, ... Ahmed Vefik Efendi
hazretlerinin memuriyeti cedidesi içün 30.000 guruş maaş tahsisi münâsib gibi vârid-i
hatır-ı acz-i müzâhir olmuş ise de ...” şeklindeydi (BOA, İ.DH, No. 33173, 29 Mayıs 1862;
Pakalın, 1997, s. 180).

Sultan Abdülaziz, arz tezkiresinde beyan edilen tedbirleri hızlı ve etkili bir biçimde hayata
geçirecek kurum olan Divan-ı Âlî-i Muhasebenin kurulmasını hemen aynı gün onayladı. Divan-ı Âlî-i Muhasebe, 29 Mayıs 1862 yılında arz tezkiresinde belirtilen hedeflere ulaşılması
amacıyla protokolde Maliye Nezaretinin altında olmak şartıyla özerk bir birim olarak tesis
edildi (Morawitz, 1978, s. 120).3 Divanın kurulmasını gerektiren amaçların neler olduğu yukarıdaki arz tezkiresinde açıkça ifade edilmişti. Kurumun kısa ve uzun vadede kendisinden
beklenen ve gerçekleştirilmesi hedeflenen amaçları mevcuttu.
Divan-ı Âlî-i Muhasebenin kurulmasını gerektiren üç önemli amaç vardır. Bunlardan ilki, muvazene usulünün yani gelir-gider dengesinin kesin ve doğru bir biçimde oluşturularak masrafların devletin gelirlerine göre ayarlanmasıdır (Karal, 1995, s. 150, 229-230).4 Bunun için de
devletin gelir ve gider dengesini gözeterek ilgili dairelerin masraflarında haddi aşmayarak
sene sonunda bütçeye göre hesabını vermesi gerekmektedir. Ayrıca toplanan vergilerin de
hazineye, harcanmadan havale edilmesi ve akabinde bununla alakalı evrakların ilgili dairelerce hazırlanarak tetkik edilmek üzere “yüksek tetkik mahkemesi” hüviyetindeki Divan-ı Âlî-i
Muhasebeye gönderilmesi hedeflenmektedir. Kurumun kuruluş amaçlarından ikincisi ise
sistemli bir mali denetimin oluşturulmak istenmesidir. Sultana sunulan arz tezkiresi daha
dikkatli okunduğunda, Osmanlı Devleti’nde çok büyük mali denetim sıkıntısının olduğu gerçeği ortaya çıkar. Mali denetimin sağlıklı yapılabilmesi için öncelikle piyasada var olan ve karşılığı bulunmayan kaimelerin tedavülden kaldırılması gerekmektedir. Piyasadan kaimelerin
kaldırılması da Divan-ı Muhasebatın kurulmasını gerektiren üçüncü amacı oluşturmaktadır.
Kurumun kuruluş amaçlarının yukarıda yazıldığı sırada (bütçenin yapılması, mali denetimin oluşturulması, kaimenin piyasadan çekilmesi) gerçekleşmesinin mümkün olmadığını
da burada belirtmek gerekir. Devlet bütçesinin oluşturulması ve kontrolü, sistemli bir mali
denetimle mümkün olmaktadır. Düzenli ve sağlıklı denetim mekanizmasının yürürlüğe girmediği bir devlette meydana getirilen bütçenin gerçekleşmesi zayıf bir ihtimaldir. Böyle bir
3

Charles Morawitz eserinde, Divan-ı Muhasebatın 1868 tarihinde kurulduğunu yazmaktadır. Yazar, Divanın, devletin hesaplarını tetkik ve kontrol etmek amacıyla kurulduğunu ifade etmektedir. Ancak bunun bir
formaliteden ibaret olduğunu, hesap kontrolünün kısmilikten öteye geçemediğini ayrıca yapılan işlerin büyük
zorluklarla yürütüldüğünü aktarmaktadır.

4

Divan-ı Muhasebat Meclisi ilk defa 1862 tarihinde kuruldu. Devlet dairelerinin tahvilat çıkarmaları vesair suretlerle borçlanmaları yasak edildi. Gelir ve giderlerin bütçe usulüne göre uygulanma esası kabul edildi. Devlet
dairelerinin bütçede gösterilen tahsisatlarının harcama hususlarını kontrol etmek üzere Divan-ı Âlî-i Muhasebe
dairesi kuruldu.
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bütçe yapılmış olsa bile karşılığı olmayan milyonlarca adet kaimenin piyasada dolaşımda
olması, yapılan bütün hesapları altüst etmeye yetecektir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti, Divan-ı Âlî-i Muhasebenin kuruluş amaçlarından biri olan kaimenin piyasadan toplatılmasını
öncelikli iş olarak gerçekleştirmek istemektedir. Kaimenin toplanma işleminin başarılı olması neticesinde devlet bütçesi oluşturulma aşamasına geçilecektir.
Sultan Abdülaziz’in yayımladığı Hatt-ı Hümayûn sonrası Sadrazam Keçecizade Mehmed
Emin Fuad Paşa, Osmanlı maliyesi ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır (Akyıldız, 2003,
s. 121-122; Çakır, 2001, s. 157-160; Davison, 1997, s. 126). Bu rapor, Tanzimat’tan sonraki
mali politikaların bir nevi özeti niteliğindedir (Şener, 2008, s. 267). Fuad Paşa, kaimelerin
kullanılmaya başlanmasından 1862 yılına kadar geçen süreçte maliyede uygulanan yanlış ve israf politikalarıyla, iç ve dış borçları değerlendirmiştir. İç borçları açıklarken üretimi
artırıp tüketimi kısacak politikaların yerine, ihtiyaç hâlinde sürekli olarak karşılıksız kaime
basıldığını; bu kâfi gelmediğinde, esham-ı cedide; bu da yeterli olmaz ise hazine tahvilinin
çıkarıldığını belirtmiştir. Bu durum, hazinenin yükünü gittikçe ağırlaştırmış, bunların üstüne
de yüksek faizle dış borç alındığı ifade edilmiştir (Akyıldız, 1996, s. 72; Pakalın, 1997, s. 144).
Raporda maliyenin bu durumdan ve kaime sıkıntısından mutlaka kurtarılması gerektiğine
hassasiyetle vurgu yapılmıştır.
Kaimenin piyasadan kaldırılması için Sadrazam Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda bir layiha düzenlenmiş ve 21 Şubat 1862 tarihinde padişah tarafından kabul edilmiş ve iradesi çıkmıştır (BOA, İ.DH, No. 32866/2, 21 Şubat
1862; Rıfat, 1289, s. 127-143). Bundan sonra kaimelerin piyasadan kaldırılması için bir dizi
önlem alınmıştır (Rûzname-i Cerîde-i Havâdis, 22 Mayıs 1862, s. 1).5 Öncelikle kaime sahiplerine ödenecek paranın, hazinede nakit olmamasından dolayı dış borç alınarak tedariki yoluna gidilmiştir (Ahmed Cevdet Paşa, 2010, s. 64-65).6 İngiltere’den alınan bu borcun amacına
uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını yerinde denetlemek üzere bir görevli İstanbul’a
gönderilmiştir (Blaisdell, 2008, s. 45). Ayrıca kaimenin tamamen ortadan kaldırılmasına karar verilmesinden sonra, daha önce kaimeyi tüm yurtta yaygınlaştırmak için kurulmuş olan
Tediye-i Kavâim-i Nakdiye Komisyonuna da gerek kalmadığından komisyon lağvedilmiştir.
5

Osmanlı Devleti borçlarının bir düzene konulması amacıyla Evkaf-ı Hümayûn Nazırı Ahmet Vefik Efendi başkanlığında bir komisyon kurulmasına karar verildi. Bu komisyon azalıklarına; Meclis-i Vâlâ azasından Ahmet Cevdet
Paşa, Maliye Müsteşarı Mecid Efendi, Meskûkât Müdürü Mihran Bey, Ohannes Efendi ve Kara Todori’nin oğlu
İstefan Efendi atandı.

6

Sadrazam Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa’nın önerisi ile nakit olarak kullanılan kâğıt paranın tedavülden
kaldırılması için Avrupa’dan yüklü miktarda borç alınmıştı. Fuad Paşa’nın düşüncesi, devletin yüz guruşa
çıkarmış olduğu kâğıt parayı, yine yüz guruş ödeyerek toplamak ve bunun için yüzde kırkını nakit, kalanını ise
devlet tahvili verilmek suretiyle ödeyip kaldırmak şeklindeydi. Komisyon üyesi Cevdet Paşa ise bir yüzlük kâğıda bir ellilik altın verilmesini teklif etti. Fakat Cevdet Paşa’nın bu önerisi kabul edilmedi. Aslında kâğıt paradan
kurtulma hamlesinde devlet daha büyük bir borcun altına girmiş oldu. Hazine, devleti kurtarma operasyonunda faizsiz kâğıt paraların yerine faizli devlet tahvili takasıyla büyük bir borçlanma gerçekleştirdi.
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Kaimenin piyasadan çekilme prosedürünü uygulamaya koymak için bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu işleme nezaret etme görevi de hâliyle Divan-ı Âlî-i Muhasebe reisine
düşmekteydi. Ahmet Vefik Efendi başkanlığında kurulan Kaime Kontrol Komisyonu, başkan
dâhil üç Osmanlı vatandaşı ve dört Avrupalı üyeden oluşmaktaydı (Varcan, 2000, s. 78).7 Divan-ı Âlî-i Muhasebe reisi Ahmet Vefik Efendi, komisyon başkanlığında çalışması gerekirken
Belgrad olaylarını yerinde araştırmak üzere müfettiş olarak görevlendirilmişti (İnal, 1982,
s. 662; Tercümân-ı Ahvâl, 20 Haziran 1862, s. 1).8 Dolayısıyla komisyon başkanlığına Ahmet
Vefik Efendi’nin yerine Divan riyasetine vekalet eden Maarif-i Umumiye Nazırı Edhem Paşa
atanmıştı (Cerîde-i Havâdis, 7 Temmuz 1862, s. 1).
Tediye-i Kavâim İdaresi (Cerîde-i Havâdis, 7 Temmuz 1862, s. 1)9 adı verilen bu komisyon,
parayı piyasadan çekip imha etmek ve yerine nakit ve esham-ı cedide vermek işlemleriyle
meşgul olacaktır. Komisyonun çalışma yeri ise Ayasofya karşısında bulunan Darülfünun binası dâhilindeki birkaç dairedir.
Divan-ı Âlî-i Muhasebe reis vekili Edhem Paşa nezaretinde çalışan komisyon, 13 Temmuz
1862 tarihinden itibaren kaimeyi piyasadan çekmeye başlamıştı (BOA, A.MKT.MHM, No.
240/44, 17 Eylül 1862).10 Kaime toplama işlemlerinin hızlı ve etkili olması için halka, uymaları gereken prosedür hakkında bir genelge yayımlandı (Takvim-i Vekayi, 15 Temmuz 1862, s.
1). Nihayet iki aylık bir çalışmanın sonunda Osmanlı piyasalarından kaime başarılı bir şekilde kaldırıldı (Ahmet Cevdet Paşa, 2010, s. 64-65; Blaisdell, 2008, s. 45). Bu süreci hızlı ve etkili
bir şekilde yöneten komisyon başkanının devlet nezdinde görmüş olduğu itibar Divan-ı
Âlî-i Muhasebe reis vekili için bir gurur ve prestij kaynağı oldu. Ayrıca iki ay gibi kısa bir
sürede toplamı yaklaşık 33 milyonu bulan kaimeyi insan üstü gayretle çalışarak toplayan Tediye-i Kavâim İdaresi çalışanları, fazladan para almadan bu işlemi gerçekleştirmişlerdi (BOA,
A.MKT.MHM, No. 266/4, 15 Mayıs 1863).11 Ancak kaimelerin piyasalardan toplanmasından
sonra bu işte görevli kişiler, hizmetlerinin karşılıklarını para ve rütbe ile taltif edilerek almışlardı (Akyıldız, 1996, s. 75).
7

Kaime Kontrol Komisyonu üyeliklerinde; M. de Ploeue (Fransız Üye), M. de Lachenbacher, M. Ibry (İngiliz Kredisi
Temsilcileri), L. Hobart (İngiliz Devlet Görevlisi), Ahmet Vefik Efendi (Divan-ı Âlî-i Muhasebe Reisi ve Komisyon
Başkanı), Ohannes Efendi (Darphane Müdürü ve Maliye Nezareti Müsteşarı) ve Cevdet Efendi (Maliye Nezareti
Görevlisi) bulunmaktadır.

8

Belgrad’da gayrimüslim ahalinin Müslümanların evlerini ve iş yerlerini kundaklamalarından dolayı olaylar çıkmıştır. Bu olayların büyümesi ve yankısının İstanbul’a ulaşması neticesinde Sadaret bir müfettişi yerinde inceleme yapması için görevlendirmiştir. Müfettiş olarak İstanbul’dan gönderilen kişi, Divan-ı Âlî-i Muhasebe reisi
Ahmet Vefik Efendi’dir.

9

Bu idarenin üyeliklerine Bank-ı Osmani Müdürü Kelberston, Franko Efendi, Agaton Efendi ve Garaçino atanmışlardı.

10 Sadaretten Maliye Nezaretine gönderilen tezkirede tertibi atik olarak gösterilen beş yüz yetmiş bu kadar
bin keselik kavaim-i makdiyenin cinslerinin bilinmesi gerektiği, bu kaimelerin atik ve cedid denilen 20’lik ve
10’luk evraktan her bir kaimenin dâhil olduğu gerçek miktarların bir listesinin yapılarak Divan-ı Âlî-i Muhasebe
riyasetine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.
11 Kaimeleri piyasadan toplayan komisyon misyonunu tamamladıktan sonra devlet tarafından lağvedildi. Ama bu
komisyonda görevli memurların bir süre daha çalıştıkları görülmektedir. Bu memurlara yaptıkları işlere karşılık
olarak maaş da verilmiştir.
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Divan-ı Âlî-i Muhasebenin Kapatılması
Kaimelerin tedavülden kaldırılmasından bir süre sonra Ahmet Vefik Efendi, Divan’a vekalet
eden Edhem Paşa’dan 19 Ağustos 1862 tarihinde görevi devralmıştı. Ahmet Vefik Efendi
başkanlığındaki kurumun icra ettiği en önemli görev, Osmanlı Devleti’nin 1279 (1863-1864)
senesi için hazırlanan bütçenin12 kontrol edilmesiydi. Divan-ı Âlî-i Muhasebe, Maliye Nezaretinin bünyesinde bir daire olmamakla birlikte Maliye Nezareti ile birlikte ortak çalışmalar
yapmaktaydı. Dolayısıyla Maliye Nezaretinin hazırlamakta olduğu bütçenin meydana getirilmesinde ve bittikten sonra da bütçenin kontrolü aşamalarında görev almıştır.13
Divan-ı Âlî-i Muhasebenin de katkı sağladığı bütçe yapımından sonra kurumun geleceği
ile ilgili bazı önemli gelişmeler olmuştu. Kurumun yanı sıra mali denetimde söz sahibi olan
Meclis-i Muhasebenin de aktif olması işleri karmaşık bir hâle sokmuştu. Meclis-i Muhasebenin varlığı ve görevleri Divan-ı Âlî-i Muhasebenin çalışma hayatının önündeki en önemli
engeldi. Meclisin Divana karşı en büyük avantajı, başkan, üyeleri ve yazı işleri memurları ile
tam kapasitede çalışıyor olmasıydı. Ayrıca meclisin çalışma alanı ve yetkileri bir nizamname
ile detaylandırılmıştı. Buna rağmen 29 Mayıs 1862 yılında kurulan Divan-ı Âlî-i Muhasebenin hâlâ bir nizamnamesi yapılmamıştı. Divanın başına 30.000 guruş maaşla Ahmet Vefik
Efendi atanmasına rağmen teşkilat yapısında bir gelişme kaydedilememişti (İnal, 1982, s.
661). Yeterli sayıda aza, mümeyyiz ve diğer personelin atamaları yapılmadığından kurumun
tam kapasitede çalışması mümkün olamamaktaydı. Dolayısıyla Divan-ı Âlî-i Muhasebenin
meşruiyeti sorgulanmaya başlandı. Yapılacak atamaların gecikmesi ve kurum nizamnamesinin henüz kaleme alınmayışı, Divanın uzun soluklu bir devlet organı olamayacağına işaretti. Bu durumdan yola çıkan Maliye Nezareti, Divan-ı Âlî-i Muhasebenin geleceği ile ilgili
önemli bir düzenlemeye imza atarak Sadarete bir tezkire gönderdi. Buna göre; Divan-ı Âlî-i
Muhasebenin yapmakla mükellef olduğu işlerin hâlihazırda kurulmuş olan Meclis-i Muhasebe-i Maliye tarafından icra edilmekte olduğu ve her iki kurumun varlığının mali denetimde yetki karmaşasına sebebiyet vereceği ifade edildi. Meclis-i Muhasebe-i Maliyenin ıslah
edilerek daha verimli çalışmasının sağlanması mali politikaların sürdürülebilirliğini temin
12 Bütçe, belli bir dönem için devletin gelir ve giderlerini tahmin eden ve bunların uygulanmasına izin ve yetki
veren hukuki metindir.
13 Osmanlı’da maliye, şeffaf bir yapıya devlet bütçesinin hazırlanmaya başlamasıyla kavuşmuştu. Devletin geleceği ile ilgili bu düzenleme, kurumların talepleriyle değil tamamen dış odaklı sermayedarların baskılarıyla
yapılmıştı. Osmanlı Devleti’nin 1854 yılından itibaren dış istikrazlarla tanışması, borç veren ülkelerin alacakları
ile ilgili endişeleri birtakım yaptırımları da beraberinde getirmişti. Bu baskı, Osmanlı devlet adamlarına Avrupalı borç verenlerin isteklerine cevap verme ihtiyacı hissettirdi. Ayrıca Osmanlı basınının bazı gazeteleri, Avrupa devletlerinin geçmiş yıllara ait bütçelerini yayımlayarak bu işe yetkili devlet adamlarını teşvik etti. Bunun
akabinde bütçe ile ilgili 1855 yılında bir nizamname hazırlandı. Bu nizamname Islahat Fermanı ile birlikte yayımlanmış ise de uygulanamamıştı. Osmanlı Devleti, modern anlamda ilk bütçeyi 1279 (1863-1864) senesinde
yapmıştı. Çeşitli dairelerden toplanan rakam ve bilgilere dayandırılarak hazırlanan bu bütçede, Divan-ı Âlî-i
Muhasebe’nin de önemli bir payı vardı.
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etmede önemli bir vazifeyi icra ettirmekten öte denetimdeki iki başlılığa da son verecekti.
Bu tezkire, denetim karmaşasına ilaveten yeni kurulmuş olan kurumun devlete maliyetinin büyük boyutlara ulaşabileceğini öngördü. Böylelikle Divanın meşruiyetine ek olarak
hazineye getireceği ağır maliyeti yani ekonomik sorun da tartışma konusu hâline getirildi.
Örneğin Divan-ı Âlî-i Muhasebe reisi olan Ahmet Vefik Efendi’ye ödenen maaş aylık 30.000
guruş idi. Kurumun riyasetine verilen bu meblağın çok yüksek olmasının yanı sıra Divan
teşkilatında görev alacak personele ödenecek maaş ve ödenekler de büyük bir yekûn oluşturacaktı. Bütün bunlardan hareketle Maliye Nezaretinin kaleme aldığı tezkirede Divan-ı
Âlî-i Muhasebenin lağvedilerek reisinin maaşıyla ilgili düzenleme yapıldıktan sonra başka
bir göreve atanması talep edilmekteydi. Sadaretin 24 Şubat 1863 tarihinde huzura sunduğu arz tezkiresinin irâdesi bir gün sonra çıktı. Böylelikle 29 Mayıs 1862 tarihinde kurulan
Divan-ı Âlî-i Muhasebe, 25 Şubat 1863 tarihinde sultanın iradesi ile lağvedildi (BOA, İ.DUİT,
No. 59/2, 24 Şubat 1863).14
Maliye Nezaretinin bünyesinde kurulan diğer meclis ve komisyonların aksine özerk yapıda,
mali denetimle ilgili görev ve yetkilerle donatılan Divan-ı Âlî-i Muhasebenin çalışma hayatının kısa sürmesinin belli başlı sebepleri vardır. Bu sebeplere geçmeden önce Divanın kuruluşu öncesi devlet yönetiminin, hazinenin bir düzene oturtularak sürdürülebilir bir ekonomi
politikası için izlediği yolları ve aldığı kararları incelemek gerekir. Sultan Abdülaziz, yayımladığı Hatt-ı Hümayûn sonrası Maliye Nezaretinde ciddi reformlar yapması için Sadarete Fuad
Paşa’yı getirdi. Fuad Paşa’nın ilk icraatı da ülkenin içinde bulunduğu mali durumu özetler
niteliğindeki raporu kaleme almak oldu. Paşa, bu rapor üzerinden hazırladığı layihayı huzura
onaylatarak maliyede yapılması gereken ıslahatlar ile ilgili çalışmaları başlattı. Bu işlemlerden birisi de maliyenin sıkı bir şekilde kontrol altında tutulması amacıyla bir mali denetleme
organının kurulması fikriydi. Bu konuda modellenen kurum Fransa’nın “Cour des Comptes”
(Sayıştay) kurumuydu (Varcan, 2000, s. 91). Bu Fransız teşkilatı daha önce Meclis-i Muhasebe-i Maliye için Osmanlı Devleti tarafından örnek alınmış ve nizamnamesi getirtilerek incelenmişti (Güran, 1989, s. 11). Aynı durum Maliye Nezaretinden bağımsız özerk bir yapıda
kurulması planlanan bu yüksek denetim organı içinde düşünülmüştü. Fakat bu kurumun
Fransız örneğinden ne kadar etkilendiği ve onun nizamnamesinin hangi maddelerinin Osmanlı denetleme birimine uyarlandığı ile ilgili net bir bilgi mevcut değildi. Bu yüzden Divan-ı Âlî-i Muhasebenin kuruluşu bir bekleme süreci içinde geçmişti. Yapılacak olan veya
tasarlanan her ne ise sürekli geciktirildi. Nitekim kurumun riyasetine Ahmet Vefik Efendi’nin
getirilmesinden sonra kısa vadede başka herhangi bir atamanın gerçekleşmemesi bekleme
14 Divan-ı Âlî-i Muhasebe reisi Ahmet Vefik Efendi’nin riyaset için aldığı 30.000 guruşun 15.000 guruşu kendisinde
kalmak geri kalan 15.000 guruşunda hazineye ek gelir kaydedilmek suretiyle işlemleri başlatıldı. Ticaret Nezaretine memur buyrulan Edhem Paşa’nın boşalttığı Meclis-i Vâlâ Kavanin Dairesi azalığına 15.000 guruş maaş ile
Ahmet Vefik Efendi’nin atanması kararlaştırıldı. Divan reisi 24 Şubat 1863 tarihinde istifa etti ve yine aynı tarihte
yeni görevine başladı.
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politikasını açıklamaya yetmekteydi. Personel atamasının haricinde henüz bir nizamnamesi
bile oluşturulmamıştı. Dolayısıyla yukarıda açıklanmaya çalışılan durum, Divan-ı Âlî-i Muhasebenin erken alınmış bir karar neticesinde vücuda getirildiğini ortaya koymaktaydı. Maliye
Nezaretinin Divanı ilga ettirmek istemesinin ana sebebi de kurumun detayları düşünülmeden erken alınmış bir karar doğrultusunda kurulmuş olmasıydı. Çünkü Divan-ı Âlî-i Muhasebe, muadili bir kurumun iş başında olduğu bir dönemde kurulmuştu.15 Zaten Divanın icra
edeceği işi ifa eden bir Meclisin varlığı o an için gerekli değildi. Buna rağmen Divanın kurulması ve başkanının atanması, uzun soluklu bir reformun parçası olmakla birlikte erkendi.
Reformların gerçekleştirilmesi ve uygulanması Sultan Abdülaziz’in emri doğrultusunda olmakla birlikte, asıl etkili unsur Osmanlı’ya borç veren Avrupalı banka ve finans merkezleriydi.
Yapılması düşünülen ıslahatların hayata geçirilmesi sağlam temelli bir ekonomiyle mümkün
görünmekteydi. Hazinenin güvenilir bir zemine oturtulması da eldeki kaynakların doğru kullanımına, yeterli olmaz ise dışarıdan alınacak borçlara bağlıydı. İşte bu noktada istikraz için
ikna edilmesi gereken Avrupalı banka ve finans merkezlerinin belli taleplerini de gündemde
tutmak önemliydi. Avrupalı yatırımcılar da Osmanlı’ya verdikleri paralarının geri ödemesini
sağlama almak için bazı isteklerde ve önerilerde bulunuyorlardı. Bu tekliflerin başında ise
merkezî bir hazine oluşturulması, gelir ve giderlerin tek elden kontrolü ve mali denetimin
sistemli hâle getirilmesi vardı. Dolayısıyla Avrupalı yatırımcıların dile getirdikleri öneriler, Osmanlı yöneticileri tarafından göz ardı edilmeden değerlendirildi. Özellikle Sadrazam Fuad
Paşa, Avrupalı yatırımcıların temsilcileri ile İstanbul’da sık sık toplantılar düzenlemekteydi.
Paşaya bu özel toplantılarda gayriresmi olarak sunulan önerilerin ileri yansıması, Sultan
Abdülaziz’e takdim edilen mali raporun satır aralarında görülmekteydi. Bu rapor akabinde
de Divan-ı Âlî-i Muhasebenin kurulduğu yukarıda ifade edilmişti. Divanın teşkilinde yabancı yatırımcıların dolaylı yoldan etkileri olmakla birlikte, bu kurumun kurulmasına öncülük
eden Maliye Nezaretinden ziyade Sadaretti. Sonuç olarak 1862 tarihli Divan-ı Âlî-i Muhasebe
reformu Osmanlı mali denetimindeki tutarsızlıkları gidermek için atılmış önemli bir adımdı. Ancak buna rağmen sistemin oturması ve bürokratik çarklarda uyum yine de tam sağlanamadı. Bunun temel nedenlerinden biri Divan-ı Muhasebatın mali teşkilattaki yerinin ne
olacağı konusunda henüz kesin bir karara varılamamış olmasıydı. Gerçekten, uygulamaya ve
gelişmelere bakılırsa bir yandan özerk yapıdaki Divan-ı Muhasebatın Maliye Nezaretinin ilgili
kurumlarına hizmet veren bir teşkilat şeklinde düşünüldüğünün örneklerine rastlanırken bir
yandan da mali denetim ve yargılama için yeni bir örgütlenmenin filizlenmesi görülebiliyordu. Divanın teşkilinden kısa süre sonra yukarıda aktarılan sebepler çerçevesinde değerlendirilip kapatılmasına karar verildi (BOA, İ.DUİT, No. 59/2, 24 Şubat 1863).
15 Divan-ı Âlî-i Muhasebe ile Meclis-i Muhasebe-i Maliyenin ortak yönleri olmakla birlikte yapısal anlamda birbirlerinden farklı iki kurumdur. Meclis, Divanın yetkisi dâhilinde olan birçok işlemi yapmakta ama tam anlamıyla
bir mali denetim biriminin bütün özelliklerine sahip olamamaktadır. Özellikle de Divan gibi özerk bir yapıda
faaliyet göstermemekte ve Maliye Nezareti bünyesinde çalışmaktadır.
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Divan-ı Muhasebatın Kurulması
Divan-ı Âlî-i Muhasebenin 25 Şubat 1863 tarihinde ilga edilmesinden sonra mali denetim
Meclis-i Muhasebe-i Maliye (BOA, İ.MM, No. 733, 7 Şubat 1860, lef 1-3)16 tarafından devam
ettirilmişti. Divanın kapatılma kararı için de Meclisin denetim işine devam edebilmesi için
ıslah edilmesinin zarureti dile getirilmişti. Sadaret tarafından Maliye Nezaretine gönderilen
tezkire ile Meclis-i Muhasebenin ıslahı ve tanzimi hakkında durum değerlendirilmesi yapılmıştı. Bu evrakta, Meclis-i Muhasebe için düşünülen iyileştirmeler neticesinde bir sonuca
varılamayacağı ve Divan-ı Muhasebatın mutlaka kurulması gerektiği ifade edilmişti. Bütün
bunlara rağmen, Meclis-i Muhasebenin yine de ıslah edilmesi yönünde bir karar çıkartılmıştı. Divan-ı Muhasebatın teşkilinin gerekli olduğu yönünde fikir beyan edilirken mali denetimle ilgili birçok yetkinin paylaşılmak zorunda kalınacağı Meclisin ıslah edilmesi anlaşılır
bir durum değildi. Yetkilileri böyle bir karar almaya iten sebep, kurulması düşünülen Divan-ı
Muhasebatın ileride başarısız olma ihtimaliydi. Bu durumda Divanın alternatifi konumundaki Meclisin devreye girmesi düşünülmüş olabilir. Ama burada göz ardı edilmemesi gereken bir çelişki vardı. Şöyle ki Divan-ı Muhasebatın yetkili tek kurum olması düşünülürken
aynı görev ve yetkilere sahip Meclis için yapılması düşünülen ıslahatlara onay verilmesi, iki
başlılığın çözümü değil devam etmekte olan kaosun sürekliliği yönünde alınmış bir karardı.
Sadaretin Maliye Nezaretini bilgilendirme tezkiresinde mali denetimde iki başlılığa onay
vermiş gibi görünüyor olmasının ötesinde Divan-ı Muhasebatın yeniden teşkilinin göz ardı
edilmemesi gerekmekteydi. Bu kurumun yeniden kurulması için atılan adımlar, Divan-ı Âlî-i
Muhasebenin tamamen ilga edildiği gerçeğini ortaya koymaktaydı (BOA, İ.DH, No. 35350,
14 Aralık 1863, lef 1-2).17
Divan-ı Muhasebatın Kurulması
Meclis-i Muhasebenin ıslah edilmesi kararı sonucunda Maliye Nezareti tarafından yapılan
bir dizi çalışma netice vermedi. Sadaret ve Maliye Nezareti arasında gerçekleştirilen görüşmelerden Meclis-i Muhasebenin görevine devam etmemesi kararı çıktı. Alınan bu kararda,
Meclis için yapılan ıslahatların olumlu sonuçlar ortaya koyamaması etkili oldu. Meclisin 10
Nisan 1863 tarihinde kapatılması (BOA, A.MKT.MHM, No. 260/16, 10 Nisan 1863), görev ve
yetkilerinin tamamının daha sonra kurulacak olan Divan-ı Muhasebata devredilmesi sonucunu doğurdu. Meclis-i Muhasebenin kapatılmasından sonra sadece görev ve yetkileri
değil personelinin bazıları da 8 Temmuz 1863 tarihinden sonra Divan-ı Muhasebata nakle16 Bu Meclise her ne kadar Meclis-i Muhasebe-i Maliye denilse de asıl ismi Meclis-i Muhasebe idi. Meclis-i Muhasebe-i Maliye, 1858 tarihinde Meclis-i Maliye ve Meclis-i Muhasebe olarak ikiye ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra Meclis-i Maliye lağvedildi ve ifa ettiği görevleri de Meclis-i Muhasebe içinde kurulan bir komisyona havale edildi.
Meclis-i Maliye çalışanları da maaşları yarıya indirilerek Meclis-i Muhasebede istihdam edildi.
17 “Mukaddema teşkil olunan Divan-ı Muhasebatı Ali’nin muahharen ilgası...” şeklinde devam eden belge de Divan-ı Âlî-i Muhasebenin ilga edildiğini kanıtlar niteliktedir.
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dilmiştir (Sâlname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, 1280, s. 36-37, 40).18 Divanın acil eleman
ihtiyacından dolayı mecliste görev yapan eski aza ve kâtiplerin gerekli görülenleri daha
sonra Divanda görevlendirilmiştir (BOA, İ.DH, No. 35350, 14 Aralık 1863, lef 1-2). Bu süreçte
Divanın eleman ihtiyacı sadece Meclis-i Muhasebeden değil, Divan-ı Âlî-i Muhasebenin eski
çalışanlarından da karşılanmıştır.
Nizamnamesi yapılana kadar ki süreçte ilga edilen Divan-ı Âlî-i Muhasebe 6 Temmuz 1863
tarihinde yeniden kuruldu (BOA, İ.DH, No. 1343/1314 B 61, 23 Aralık 1896; Tercüman-ı Ahvâl,
8 Temmuz 1863, s. 1). Fakat kurum, Divan-ı Âlî-i Muhasebe ismiyle değil Divan-ı Muhasebat adıyla tesis edildi. Ancak bürokrasinin yavaş işlemesinden dolayı Divan-ı Muhasebat 3
Ekim 1863 tarihinden önce çalışmalara başlayamadı. Bu gecikmenin sebebi olarak Divanın
bürokratik yapısının tesis edilmemesini görebiliriz. Dolayısıyla Divana alınacak memurların
ehliyet ve kabiliyetlerine bakılmaksızın yapılacak atamaların gerçekleştiğini söylemek doğru olmaz.
Divan-ı Muhasebatın kurulmasıyla birlikte, kurumun bürokratik örgütü için yapılan en
önemli işlem, riyaset makamına bir reis atanmasıydı. Mülkiye kökenli bir memur olan Mehmed Emin Efendi Divan-ı Muhasebat reisi olarak atandı (Tercümân-ı Ahvâl, 8 Temmuz 1863,
s. 1). Mehmed Emin Efendi, Divan riyasetine atandığında Maliye Müsteşarlığı vazifesini de
icra ediyordu (BOA, A.MKT.MHM, No. 269/10, 9 Temmuz 1863). Bu kişi, Divanın ikinci kez
tesis edilmesinden dolayı ilk başkan, genel anlamda da ilk başkan Ahmet Vefik Efendi’den
sonra atanan ikinci başkan oluyordu. Başka bir ifade ile Divan-ı Muhasebatın bir anlamda ikinci kurucu başkanlığına Mehmed Emin Efendi atanıyordu. Böylelikle Divan, Mehmed
Emin Efendi’nin Divan-ı Muhasebat riyasetine atanması ile yeniden hizmete başlamış oluyordu (BOA, İ.DUİT, No. 59/5, 3 Ekim 1863, lef 1-5).19
Mehmed Emin Efendi’nin Divan-ı Muhasebat riyasetine atanmasıyla birlikte kurum kadrosu
ile ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Divanın tam kapasite çalışabilmesi için personele ve bir
kanuna ihtiyacı vardı. Kanun Divanın görev ve yetkilerini belirleyecek, personel de bunları
hayata geçirecekti. Sadaret, Divandan önce faal olan Meclis-i Muhasebenin kapatılması ile
birlikte aza ve memurlarının gerekli görülen mevkilere atanmasında bir sakınca olmadığını
ifade etti. Böylelikle bu meclisin bazı personeli Divana maaşlarıyla birlikte aza ve memur
olarak alındı (BOA, A.MKT.MHM, No. 269/10, 9 Temmuz 1863).20 Yapılan ön çalışmada Divan
18 Meclis-i Muhasebenin 10 Nisan 1863 tarihinde kapatılmasından önce görev yapan çalışanları şunlardı: Reis
Ahmet Efendi; Azalar: Şevki Efendi, Kemal Paşa, Halid Efendi, Mahmud Efendi, Hurşit Efendi, Mahmud Efendi,
Halim Efendi, Latif Efendi, Faik Efendi, Necib Efendi, Reşid Bey; Kâtib-i Evvel Rıza Bey, Kâtib-i Sani Emin Bey.
19 Mehmed Emin Efendi başkanlığında Divan-ı Muhasebatın 3 Ekim 1863 tarihinde göreve başlaması için huzura
sunulan arz tezkiresi onaylanmıştır. Bu tezkirede Divan-ı Muhasebat Heyeti Umumiyesi de belirlenmiş olup
şu kişilerden oluşmaktadır: Reis Mehmed Emin Efendi; Azalar: Abdülkadir Haşmet Efendi, Ağaton Efendi, Faik
Efendi, Ali Rıza Bey, Hasan Nüzhet Bey, Aristidi Bey; Kâtib-i Evvel Rıza Bey, Kâtibi-i Sani Emin Efendi.
20 Divan-ı Muhasebatın 1865 tarihli nizamnamesi hazırlanırken görev alacak bazı personelin isimleri de belli

1403

II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı V

bir reis, altı aza ve dört mümeyyizden müteşekkil olacaktı. Bu çalışma aynı zamanda kaleme
alınacak Divan nizamnamesine de temel teşkil etmiş oldu (BOA, A.MKT.MHM, No. 269/10, 9
Temmuz 1863; BOA, İ.DUİT, No. 59/6, 7 Kasım 1863, lef 1-5).21
Divan-ı Muhasebatın 1863 Tarihli Nizamnamesi
Yeniden tesis edilen Divanın ilk görevi de kurum nizamnamesinin vücuda getirilmesi için
gerekli hazırlıklara başlaması olmuştur. Daha önce Meclis-i Vâlâda kaleme alınan (Seyitdanlıoğlu, 1999, s. 102-105)22 Divan-ı Muhasebat Nizamname Layihası gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Divana gönderilmiştir. Divan-ı Muhasebat heyeti umumiyesince bu layiha
gözden geçirilmiş ve bir kısım ilaveler yapılıp son şekli verildikten sonra 7 Kasım 1863 tarihinde Meclis-i Vâlâya havale edilmiştir (BOA, İ.DUİT, No. 59/6, 7 Kasım 1863, lef 1-5).23 Divan-ı
Muhasebat Nizamnamesi, Meclis-i Vâlâda gerekli tadil ve ıslahın ardından Encümen-i Mahsus-u Vükelâya gönderilmiştir. İlgili düzenleme burada da okunup gerekli görülen yerleri
tekrar tetkik edildikten sonra onaylanması amacıyla Sadaret kanalıyla huzura sunulmuştur.
Bu nizamname, sultanın 24 Kasım 1863 tarihinde onaylaması ve Divan-ı Hümayûna kayıt
edilmesi ile yürürlüğe girmiştir (BOA, A.MKT.MHM, No. 285/84, 1 Aralık 1863).24
Sultanın iradesi ile yürürlüğe giren 1863 tarihli Divan-ı Muhasebat Nizamnamesi, beş bölüm ve 40 maddeden meydana gelmektedir. Birinci bölüm; Divanın kurulması ve tertibinden, ikinci bölüm; hukuki temeli ve görevlerinden, üçüncü bölüm; hesapların kontrol usulü
ve muamelatından, dördüncü bölüm; Divan başkâtibinin görevlerinden ve beşinci bölüm
olmaya başlamıştı. Ön taslak olarak görülen bu metinde Divan-ı Muhasebat Heyet-i Umumiyesi şu kişilerden
meydana gelmesi planlanmaktadır: Reis Mehmed Emin Efendi (Maliye Nezareti Müsteşarı); Azalar: Enveri Efendi (Rüsûmât Meclisi Eski Reisi), Faik Efendi (Meclis-i Muhasebe Azası), Ali Bey (Meclis-i Vâlâ Başkâtibi), Haşmet
Efendi (Meclis-i Vâlâ Azası), Ağaton Efendi (Meclis-i Âlî-i Hazaîn Azası), Ali Bey (Rüsûmât Meclisi Azası); Mümeyyizler: Necip Efendi (Meclis-i Muhasebe Azası), Latif Efendi (Meclis-i Muhasebe Azası), Rasim Efendi (Rumeli
Orduy-u Hümayûn Muhasebe Mümeyyizi), Nüzhet Efendi (Masârifât Muhasebesi Kâtibi), Maliye Kâtibi Numan
Efendi (Meclis-i Muhasebe Kâtibi).
21 Divan nizamnamesine zemin oluşturan bu taslakta kurum Heyet-i Umumiyesi; bir reis, altı aza ve dört mümeyyizden müteşekkildi. Divanın 1863 tarihinde yürürlüğe giren nizamnamesinde genel kurul; bir reis, yedi aza ve
dört muhasebe mümeyyizinden oluşmaktaydı. Görüldüğü üzere Divan-ı Muhasebat Heyet-i Umumiyesinin ilk
taslağında ve 1863 tarihli nizamnamesinde sadece bir üye fazlası vardı. Dolayısıyla Temmuz 1863’te başlatılan
Divan kanunu yapma çalışmaları olumlu sonuç vermişti.
22 Tanzimat Döneminde kurulması planlanan meclis ve divanların yasal bir zemine oturtulması için teşkilat nizamnamelerinin yapılması gerekiyordu. Bu bağlamda yasamanın bir gereği olan kanun ve nizamnamelerin vücuda
getirilmesi görevini de Meclis-i Vâlâ yürütüyordu. Sadaret tarafından Divan-ı Muhasebat Nizamnamesi’nin yapılması kararından sonra, bu düzenleme Meclis-i Vâlâya havale edildi.
23 Meclis-i Ahkam-ı Adliyeye sevk edilen bu nizamname layihası beş fasıl ve 40 maddeden meydana gelmekteydi.
Birinci fasılda Divan-ı Muhasebatın vazifesi ve bürokratik yapısı, ikinci fasılda kurumun hukuki statüsü, üçüncü
fasılda Divanın çalışma prensipleri, dördüncü fasılda başkâtibin görev ve yetkisi ve son olarak beşinci fasılda ise
mal memurları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları sandıkları hakkında Divan-ı Muhasebat tarafından icrâ
olunacak muamele yazmaktaydı.
24 Divanın 1863 tarihli nizamnamesi ile 1865 tarihli nizamnamesi karşılaştırmalı olarak ele alınacağından, ilk nizamnameyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyecektir.
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ise; mal memurları ve mal sandıkları tetkiki görevlerinden bahsetmektedir (BOA, İ.DUİT, No.
59/6, 7 Kasım 1863, lef 1-5; SA, DMZC, 1 Numaralı Defter, Karar No. 27, 10 Şubat 1880, s. 44).
Divan-ı Muhasebat nizamnamesinin kabul edilip yürürlüğe girmesinden sonra Divan başkanı Mehmed Emin Efendi, bu nizamnamenin işlerlik kazanması adına bazı görüş ve önerilerde bulunduğu bir takrir kaleme aldı.25 Bu belge, farklı dört konuya detaylı bir biçimde
açıklık getiriyordu. Birinci konu, Divan-ı Muhasebatın neden üç daire (muhasebat, muhakemat, nizamat) şeklinde tesis edilmesinin gereklerini açıklıyordu. Divan üç daire olarak yapılandırılmakla birlikte, aslında kurumun kuruluş gayesi, muhasebe ve muhakeme daireleri
özelinde şekilleniyordu. Reis Mehmed Emin Efendi’de Muhasebe ve Muhakeme dairelerinin
öneminin yanı sıra nizamat dairesinin, devlet maliyesinin içinde bulunduğu düzensizliği ortadan kaldıracak mahiyette yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye muktedir olacağını ifade
etmişti. Maliye ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması, Divan-ı Muhasebat Nizamat Dairesince yapılacak tetkiklerin sonucunda kaleme alınacak nizamnameler ile mümkün olacaktı.
Ayrıca Divanın iltizam sisteminde mültezim ile devlet arasında ortaya çıkabilecek sorunların
çözümüne katkı sağlayacak etkinlikte rol oynamasının gerekliliği vurgulanmıştı.26
Divan-ı Muhasebatın 1865 Tarihli Nizamnamesi
Divan-ı Muhasebat riyaseti tarafından kaleme alınan takrir, nizamname layihası ve pusulalar Maliye Nezaretine havale edilmiştir. Maliyenin tezkiresine ek olarak konulan bu belgeler,
11 Mart 1865 tarihinde Meclis-i Vâlâya gönderilmiştir. Gelen bu evraklar, Meclis-i Vâlâ Kavanin ve Nizamat dairesinde mütalaaya konulmuştur. Divan riyaseti tarafından dile getirilen
hususlar ele alınarak takrir ve nizamname layihası aynen kabul edilerek karara bağlanmıştır.
Meclis-i Vâlâ tarafından 18 Nisan 1865 tarihinde Sadarete gönderilen mazbata, 26 Nisan
1865 tarihinde Sadaret tarafından huzura arz edilmiştir. Bir gün sonra çıkan kararda, tezkire
Sadarete geri gönderilmiştir. Yapılan düzeltmelerden sonra 29 Nisan 1865 tarihinde çıkan
irade ile Divan-ı Muhasebatın suret-i teşkil ve vezaifine dair nizamname kabul edilerek yürürlüğe girmiştir (BOA, İ.DUİT, No. 59/5, 29 Nisan 1865, lef 1-5).
Divan-ı Muhasebatın 1865 tarihli nizamnamesi, dört bölüm ve 48 maddeden meydana gelmektedir. Birinci bölüm; Divanın kurulması ve genel görevlerinden, ikinci bölüm; Maliye dairesinin görevlerinden, üçüncü bölüm; Muhakemat dairesinin görevlerinden ve dördüncü
bölüm ise; Divan kaleminin görevlerinden bahsetmektedir.
25 Bu takrir, Divan-ı Muhasebat reisi Mehmed Emin Efendi’nin başkanlığındaki Divan genel kurulu tarafından kaleme alınmıştır. Bu kurulun üyeleri şunlardır: Reis Mehmed Emin Efendi; Azalar: Tahsin Efendi, Abdülkadir Haşmet
Efendi, Ağaton Efendi, Emin Efendi, Hasan Nüzhet Bey, Aristidi Bey, Ali Bey; Başkâtip Rıza Bey.
26 Divan-ı Muhasebat Muhakeme Dairesinin, 1868 yılında yürürlüğe giren bir nizamname ile sarraf-mültezim ve
devlet üçgeninde iltizamdan kaynaklı sorunların bertaraf edilmesi ile ilgili bir üst mahkeme olduğunu belirtmek gerekir.
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Kurumun, 29 Nisan 1865 tarihli nizamnamesinin ilk 17 maddesi kuruluş ve teşkilat yapısı ile
alakalıdır. Divan; bir reis, 12 aza, iki başkâtip, iki başkâtip muavini ve iki muhasebe mümeyyizinden müteşekkil olarak vücuda getirilmiştir (BOA, İ.DUİT, No. 59/6, 7 Kasım 1863, lef 1;
BOA, İ.DUİT, No. 59/5, 29 Nisan 1865, lef 1).27 Teşkilatın genel kurulu, Maliye ve Muhakeme
ismiyle iki daireye ayrılmıştır (BOA, İ.DUİT, No. 59/6, 7 Kasım 1863, lef 1-2).28 Her dairede
altı aza, bir başkâtip, bir başkâtip muavini ve bir muhasebe mümeyyizi istihdam edilmiştir
(BOA, İ.DH, No. 41806, 10 Ekim 1869). Bu dairelerin başkanlığı da Divan-ı Muhasebat reisinin
emrinde olacaktır. Divanda müzakere ve muhakeme reisin kurumda hazır olduğu zamanlarda yapılacaktır. Reisin toplantılarda bulunmadığı zamanlarda ise daire azalarından birisi
riyaset makamına vekalet etmektedir. Vekalet durumunda alınacak bütün kararların mazbataları Divan-ı Muhasebat riyaseti tarafından mühürlenecektir. Evraklara mühür vurma
işlemi, reisin bulunmadığı oturumların kontrolünü sağlama açısından bir önlemdir.
Divanın 1865 tarihli nizamnamesinde reis ve azalarının atanmaları ve görevden ayrılmaları
ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, sultanın iradesi ile atanan Divan-ı Muhasebat
reisi ve azaları istifa etmedikçe veya kanunen azilleri gerekmedikçe görevden alınmayacaklardır. Fakat sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübelerinden devletçe istifade edilebilmek
adına başka bir memuriyete nakilleri yapılabilecektir (BOA, İ.DUİT, No. 59/6, 7 Kasım 1863,
lef 1; BOA, İ.DUİT, No. 59/5, 29 Nisan 1865, lef 2).29
Divan dairelerinin çalışabilmesi için aza çoğunluğunun sağlanması gerekmekteydi. Çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, dairelerin hiçbirisinde müzakere yapılmayacak ve karar
alınmayacaktı. Gerçekleştirilen oturumlarda görüşülen konu oylamaya tabi tutularak karara
bağlanacaktı. Bunun için de daire oturumundaki salt çoğunluğun oyları kabul edilecekti.
Oyların eşitliği hâlinde Divan-ı Muhasebat reisinin reyi iki oy olarak kabul görecekti (BOA,
İ.DUİT, No. 59/6, 7 Kasım 1863, lef 1; BOA, İ.DUİT, No. 59/5, 29 Nisan 1865, lef 2).30
27 Divan-ı Muhasebatın 1865 tarihli nizamnamesinin aksine, 1863 tarihli nizamnamesinde, kurum; bir reis, yedi
aza ve dört muhasebe mümeyyizinden müteşekkildir. Azalardan biri ikinci reis (reis-i Sani), biri de başkâtip
olmuştur. Kurumun 1863 tarihli nizamnamesinde, başkâtip ve başkâtip muavinliği gibi iki kadro tesis edilmemiştir. Divanın 1865 tarihli nizamnamesinde üst düzey memur olarak çalışan sayısı 19 iken, 1863 tarihli
nizamnamede 13’tür. Divanın 1865 tarihli nizamnamesinde memur sayısı, 1863 tarihli nizamnamesinde
belirtilen rakamdan % 50 daha fazladır. Bu istatiksel durum, kurumun kısa sürede büyük bir aşamadan geçtiğinin en önemli göstergesidir.
28 Divan-ı Muhasebatın 1863 tarihli nizamnamesinde, kurumun dairelere ayrılması söz konusu değildir. Bu
nizamnamede daire veya dairelere açıklık getirilmemiş sadece genel kurul ifade edilmiştir.
29 Divanın 1863 tarihli nizamnamesinde (1865 tarihli nizamnamesinin aksine) reis ve aza tanımı yapılmayıp
sadece “Divan Muhasebe memurları bâ-irâde-i Seniyye...” şeklinde ifade edilmiştir.
30 Divan-ı Muhasebatın 1863 tarihli nizamnamesinde, Divanın çalışabilmesi için oturumda üç aza bulunmak zorundaydı. Aksi halde genel kurul toplantısı yapılamayacak ve karar alınamayacaktı. Kurumun 1865 nizamnamesi, bir sayı beyan etmeyip sadece aza çoğunluğunun bulunması gerektiğini dile getirmekteydi. Divan’ın 1863
tarihli nizamnamesinde oylamaya ilişkin bilgiler mevcut değildi. Muhtemelen oturumlarda bir kararın çıkması
için aza yeter sayısının vereceği oy geçerli olacaktı. Her iki nizamnamede de oyların eşitliği söz konusu olduğu
takdirde reisin belirleyici rol oynayacağı ifade edilmişti.
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Divan-ı Muhasebat Muhakeme Dairesi bünyesinde kurulan Mesalih-i Umumiye meclisinin
görevi, davalarda bağlı olduğu daireye yardım etmekti. Bu meclis, kuruluşundan kısa bir
süre önce müstakil bir Divan dairesi şeklinde teşkil edilmek istenmişti. Hazine-i Hassa içerisinde kurulan Sarrafan Komisyonunun feshedilmesi (BOA, İ.MV, No. 563/25310, 13 Kasım
1866, lef 6)31 ve yaptığı işlerin bu daireye devredilmesi ile ayrı bir Divan dairesi şeklinde
düzenlenmesine yasal bir zemin oluşturulacaktı (BOA, A.MKT. MHM, No. 300/49). Fakat bu
dairenin kurulması gerçekleşmeyip Divan-ı Muhasebatın iki daire şeklinde teşkil edilerek
çalışması, Mesalih-i Umumiye Meclisinin de Muhakeme Dairesi bünyesine ilave edilmesi
kararlaştırıldı. Böylelikle Muhakeme Dairesi’nin adı, Mesalih-i Umumiye kısmının dâhil edilmesinden sonra Divan-ı Muhakemat-ı Maliye olmuştu.
Divan-ı Muhasebat, Maliye ve Muhakeme Daireleri şeklindeki taksimi sonrası istenilen çalışmaları bir türlü yapamamıştır. Özellikle Maliye Dairesinin çalışamadığı anlaşılmaktadır.
Bunun nedeni olarak mali denetimdeki iki başlılığın bir türlü bertaraf edilememesi gösterilebilir. Divan, görev ve yetkilerini belirleyen bir nizamnameye sahip olmasına rağmen mali
denetimde istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Aynı şeyi Muhakeme Dairesi için söylemek
zordur. Çünkü Muhakeme Dairesi, Divanın 1865 tarihli nizamnamesinde de belirtildiği üzere önemli bir görevi ifa etmeye başlamıştır. Bu görev, Osmanlı Devleti’nin toprak üzerinden
elde ettiği gelirlerin (iltizam sistemi) ihalelerini alan mültezim ve müteahhitlerin davalarına
bakmaktır. Daha önce Hazine-i Maliyenin ifa ettiği bu görev Divanın 1865 tarihli nizamnamesiyle birlikte Divan-ı Muhasebat Muhakeme Dairesine devredilmiştir. Muhakemat Dairesi; sarraf, mültezim ve müteahhidin ihale şartlarına aykırı harekette bulunmaları hâlinde
hazinenin bunlara karşı açtığı davalara bakmakla mükelleftir.
Hazine-i Hassa ile sarraflar arasındaki muamelenin bir düzene koyulması ve bunların kendi
aralarındaki ihtilafların çözümü Divan-ı Muhasebata havale edilmişti (BOA, A.MKT.MHM, No.
388/52, 11 Ağustos 1867, lef 1-2). Muhakeme Dairesinin iltizamdan kaynaklı davalara bakması için bir nizamnamenin yapılarak yürürlüğe girmesi gerekmekteydi. Bu nedenle Maliye
Nezareti, kendi bünyesinde özel olarak kurulan komisyona bir nizamname hazırlama emrini
vermişti. Burada hazırlanan nizamname layihası, Meclis-i Vâlâ Kavanin ve Nizamat Dairesine
gönderilerek müzakereye konuldu. Bu görüşmelere Divan-ı Muhasebat reisi Asım Mehmed
Paşa da davet edilmişti. Müzakerelerin devam ettiği sıralarda icap ettikçe sarraflardan bazılarının görüş ve teklifleri de alınmıştı. Bu şekilde olaya taraf olan hem Divan-ı Muhasebat
hem de sarraflar, nizamnamenin hazırlanmasında devre dışı bırakılmayarak hukuki sürece
dâhil edilmişlerdi. Müzakerelerin bitiminde üç fasıl ve 61 maddeden oluşan bir nizamname
31 Hazine-i Hassa Nezareti içerisinde faaliyet gösteren Sarrafan Komisyon reisi Remzi Efendi’nin sağlık nedenlerinden dolayı görevini yerine getiremeyecek olması sebebiyle malulen emekliye ayrılmasına karar verilmişti. Yerine bir başka reis atanmadan haftada iki gün toplantı yapan bu komisyonun Divan-ı Muhasebata bağlanması
yönünde Hazine-i Hassanın tezkiresi ve Meclis-i Vâlânın mazbatası, Sadaret arz tezkiresine ek yapılarak huzura
sunulmuş ve iradesi çıkmıştı.
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ortaya çıkmıştı. Meclis-i Vâlâda son şekli verilen nizamname huzura arz edilmek üzere Sadarete gönderilmişti. Bu nizamname, sultanın onay vermesi ile 11 Ağustos 1868 tarihinde
yürürlüğe girdi (BOA, İ.MMS, No. 35/1458, 11 Ağustos 1868, lef 11).
Sarraf işlerinin bir düzene konulması için Divan-ı Muhasebat dairesinde altı azadan mürekkep özel heyet oluşturulmasına karar verildi. Bu üyelerin üçü Divan-ı Muhasebatın Muhakeme Dairesi azası ve diğer üçü de muteber sarraflardan seçilecekti. Bunların tayinleri
ve nizamname dâhilinde ne gibi işler yapacakları ile ilgili sorunlar tamamen Divan reisinin
sorumluluğu altındaydı (BOA, İ.MMS, No. 35/1458, 11 Ağustos 1868, lef 10-11). Böylelikle
muhakemat dairesinin görev ve yetkileri haricinde, kurum içindeki özel statülü bir heyetin
yapacağı düzenlemeler, sarrafların geleceği adına önemli bir adımdı.
Divan-ı Muhasebatın 1865 tarihli nizamnamesi sonrası kurumun faaliyetleri, ağırlıklı olarak
Muhakeme Dairesi bünyesinde gerçekleştirilmişt32 Divan-ı Muhasebat Muhakeme Dairesinin bir üst mahkeme olarak görev yapması, bu nizamnamenin yürürlüğe girmesiyle değil,
sarraflarla ilgili nizamnamenin kabulüyle başlamıştır. Muhakeme Dairesi, Divanın tam olarak asli görevini ifa edeceği 1878-1879 tarihine kadar da bu görevini sürdürmüştür. Divan-ı
Muhasebat bu görevini sürdürürken de atama ve nakil yoluyla memurların alımı devam
etmiştir. Özellikle reis ve aza atamaları çok dikkatli yapılmıştır. Bu dönemde, kurum içi kadrolara geçici görevlendirme ve vekaleten atama yoluyla üst düzey bürokrat istihdamı gerçekleştirilmemiştir.

Divan-ı Muhasebat ve Kanun-i Esasi
Divan-ı Muhasebatın 6 Temmuz 1863 tarihinde kurulmasından sonra geçen süreçte, yapılması düşünülenlerin gerçekleştirilmediği, kurumun çalışmalarından belli olmuştu. Kurumun; mali denetimi hiç yapamadığı, bütün ağırlığını yargılamaya kaydırdığı geçen zaman
diliminde ayrıntılarıyla ortaya çıkmıştı. Divan-ı Muhasebat Muhakeme Dairesi, yargılama işlemlerini Divanın gerçek anlamda kurulduğu zamana kadar hiç aksatmadan sürdürmüştü.
Yargılama dışındaki hesap tetkikleri işlemleri, bir türlü düzene konulamadı. Divanın hesap
kontrollerinde başarılı olamamasının en önemli sebebi, yetkilerini geçici başka meclis ve
komisyonlarla paylaşmak zorunda kalmasıydı. Bu geçici meclis ve komisyonlardan birisi,
1871 yılında Meclis-i Vâlâdan ayrılarak kurulan ve başkanlığını Sadrazam Mahmud Paşa’nın
32 Divan-ı Muhasebatın 6 Temmuz 1863 tarihinde kurulmasından sonra 1879 tarihine kadar çalışmadığı bazı kaynaklarda ifade edilmektedir. Divanın kapatıldığı ve hiç çalışmadığı iddialarını çürütecek bazı belgeler mevcuttur. Bu belgelerin başında Osmanlı Devleti’nin her sene yayımladığı sâlnameler gelmektedir. Çalışmayan bir
kurumun her sene bu yıllıklarda yer alıyor olması, yukarıdaki iddiayı çürütmeye yetecektir. Bu sâlnamelerde, yıl
yıl Divanın çalışan personelinin isimleri ve sahip oldukları rütbeler teferruatlı bir biçimde belirtiliyordu. Bundan
dolayı bu örnekler 6 Temmuz 1863 tarihinden sonra Divanın kapatılmadığının en önemli delilini teşkil etmiştir.
Divanın yetkilerinde muhtemel bir daralma söz konusu olsa bile bu kurumun tamamen kapatıldığı anlamına
gelmemelidir.
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yaptığı Islahat-ı Maliye Meclis-i Muvakkatıydi (Ahmet Lütfi Efendi, 1991, s. 29).33 Ayrıca Divanın görevlerini ifa etmesi için 1875 yılında Mehmed Emin Paşa başkanlığında Meclis-i Âlî-i
İcraat adıyla da bir meclis kurulmuştu. Bu meclis icraatlarını ancak bir sene kadar sürdürebilmişti. Divan-ı Muhasebatın yeniden teşkil edilmesinden hemen önce 1878 yılında, mali
tetkik işlevini yerine getirmek üzere Islahat Komisyonu devreye sokulmuştu. Hayreddin
Paşa’nın başkanlık ettiği bu komisyon, Divanın görevlerini kısa bir süreliğine de olsa yerine getirmekle mükellef tutulmuştu (Akgündüz, 1997, s. 117). Geçici çözüm mahiyetindeki
bu girişimlerin bir sonuç vermediği kısa sürede anlaşılıp köklü bir reform yapılarak mali
denetimin bir düzene konulması amaçlandı. Atıl duran Divan-ı Muhasebatın, yeniden gözden geçirilip faaliyete başlaması için ön çalışmalar yapıldı. Bu ön hazırlıklardan en önemlisi,
Divanın devletin 23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe giren anayasasında kendisine bir yer
bulmasıdır. Avrupa anayasalarından örnek alınarak hazırlanan bu metinde, Divan-ı Muhasebatın kurulacağı belirtiliyordu (Ahmet Mithat Efendi, 1295, s. 273-277). Böylelikle Kanun-i
Esasi’de kendisine yer bulan Divan-ı Muhasebat, anayasal bir kuruluş hüviyetine bürünmüştü. Kanun-i Esasi’nin 105, 106 ve 107 maddelerinde; Divanın teşkili, görevleri ve azaları hukuki anlamda yer alıyordu (Kili & Gözübüyük, 1985, s. 42). Anayasanın 105. maddesi,
devletin gelir ve giderlerini kontrol eden memurların düzenledikleri evrakları tetkik ederek
neticeyi Heyet-i Mebûsâna arz etmek suretiyle bir Divan-ı Muhasebatın kurulacağı ifade
edilmişti. Ayrıca bu madde de, her üç ayda bir kere ülkenin içinde bulunduğu durum Padişaha rapor olarak sunulacaktı (SA, DMZC, 1 Numaralı Defter, Karar No. 11, 15 Aralık 1879, s.
31).34 Kanun-i Esasi’nin 106. maddesi, kurum personeli olan azalarla ilgili idi. Divan üyeleri;
mevcuden 12 olup Heyet-i Mebûsândan azilleri tasdik olunmadıkça kaydıhayat şartı ile padişahın iradesiyle atanacaklardı. Bu metindeki Divan ile ilgili son madde olan 107. maddede
ise azaların nitelikleri, görevleri, istifaları, görevde yükselmeleri ve emeklilikleri daha sonra
bir nizamname ile düzenleneceği yazılıydı.
Meclis-i Mebûsân ve Divan-ı Muhasebatın 1878 Tarihli Kanunu
Kanun-i Esasi içinde kendisine yer bulan Divan-ı Muhasebatın yeniden kuruluşu için çalışmalara hız verildi. Bu bağlamda Şûra-yı Devlet Kavanin ve Nizamat Dairesi bu iş için görevlendirildi (BOA, Y.PRK.ML, No. 12/61, 28 Temmuz 1877). Bu dairenin öncelikli görevi, Divan-ı Muhasebatın ihtiyaca cevap vermeyen önceki nizamnamelerinin üstünde bir kanunu yapmaktı.
Bu amaçla Şûra-yı Devlet Kavanin ve Nizamat Dairesi, 31 Mayıs 1862 tarihli Fransa Muhasebe-i Umumiye Kararnamesinin Sayıştaya ilişkin 18. faslının 375. ve onu izleyen maddelerinin
33 Sadrazam Mahmud Paşa’nın başkanlık ettiği Islahat-ı Maliye Komisyonu, çalışmalarını bir süre devam ettirdikten sonra Mithat Paşa tarafından lağvedilmiştir. Bu komisyon azaları da Şûra-yı Devlet’e nakledilmiştir.
34 Divan-ı Muhasebatın Sultana sunacağı ilk mali rapor için bütün dairelerden 1295 yılı Teşrinisani sonuna kadar
kasalarındaki nakit mevcudu ve harcamalarla ilgili 20 gün içinde bir icmal defteri yapılarak gönderilmesi Divan
tarafından talep edilmiştir.
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bir kısmını (Fransa Sayıştay Kanunu) alarak tercüme etti (Onar, 1952, s. 583). Bu tercümeden
yararlanarak kaleme alınan Divan-ı Muhasebat Kanunu, Fransa Sayıştay Kanunu’nun tamamı
olmayıp sadece bir bölümüydü (Feyzioğlu, 1954, s. 155). Divan-ı Muhasebatın 1863 ve 1865
tarihli nizamnameleri Fransız Sayıştayından etkilenmese de Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra kaleme alınan kanun, Fransa Sayıştay Kanunu’nun kısmen benzeri idi.
Kavanin ve Nizamat Dairesince kaleme alınan Divan-ı Muhasebat Kanunu, sekiz fasıl ve 62
maddeden meydana gelmekteydi. Birinci fasıl, Divan-ı Muhasebatın sureti teşkilini, dairelerinin taksimini, reis, aza ve yazı işlerinde çalışacak personelin miktarını belirtmekteydi. İkinci
fasıl, Divan-ı Muhasebatın, üçüncü fasıl, müddeiumuminin ve dördüncü fasıl ise başkitabetin görevlerini ihtiva etmekteydi. Beşinci fasıl, muhasebeciler tarafından verilen hesap
özetlerinin Divan tarafından kontrollerinin nasıl yapılması gerektiğini açıklamaktaydı. Altıncı fasılda Divan dairelerinde kontrol edildikten sonra genel kurula havale edilen hesapların
yargılamaları, yedinci fasılda, her nezaret ve daire tarafından düzenlenerek Maliye Nezaretine gönderilen ve Divan-ı Muhasebat’a havale edilen sal muhasebelerinin kontrolleri ve
sekizinci fasılda ise devletin genel maliyesi ve muhasebesinin kontrolleri ve yargılamaları
hakkında yapılacak ıslahatların Sadarete ve Meclis-i Mebûsâna havale edilmek üzere layihalarını, Divanın tanzim etmesi ile ilgili düzenlemeleri bulunmaktaydı (BOA, İ.DUİT, No. 59/3,
25 Temmuz 1877, lef 5).
Kavanin ve Nizamat Dairesince kaleme alınan Divan-ı Muhasebat kanun layihası kontrol
edilmek üzere Şûra-yı Devlet Tanzimat Dairesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerden
sonra kanun layihası, müdahalede bulunulmaksızın bir mazbata ile 28 Temmuz 1877 tarihinde Şûra-yı Devlet genel kuruluna havale edildi (BOA, Y.PRK.ML, No. 12/61, 28 Temmuz
1877, lef 1; BOA, İ.DUİT, No. 59/3, 28 Temmuz 1877, lef 5). Buraya gelen kanun layihasındaki
üçüncü maddede bir tadilat yapıldı. Kanun-i Esasi’nin 106. maddesinde, Divan azalarının
kaydı hayat şartıyla bu göreve atanmaları mümkün iken burada yapılan değişiklikle kurum
reisinin de aynı şartlara haiz olmasına karar verilerek ilgili madde bu doğrultuda değiştirildi
(Madde 3). Ayrıca kaleme alınan kanun müsveddesinde reis, aza ve diğer Divan personelinin yemin ederek göreve başlaması ile ilgili bir madde mevcut iken kontrolü yapılan kanunda bununla ilgili bir düzenleme yoktu. Şûra-yı Devlet genel kurulunda, yemin ederek
göreve başlama ile ilgili bir maddenin gerekli olup olmadığı müzakere edildi. Yapılan görüşmeler de devletin ve umuma ait tesisatın hesaplarını kontrol eden, mali konularda yetkili memurların hesaplarını yargılama yetkisine haiz olan ve vazifelerinden dolayı nezaret
veya dairelere tabii olmayan bir heyetin (BOA, Y.PRK.ML, No. 28/46, 26 Ekim 1907, lef 2-3),
kendi personelinin yemin ederek göreve başlaması, devlete ve millete karşı bir sorumluluk
örneğiydi. Dolayısıyla Divan personelinin yemin ederek göreve başlamalarını sağlayacak
madde, Şûra-yı Devlet genel kurulunda kabul edilerek kanun layihasının dördüncü maddesi olarak ilave edildi. Ayrıca burada kanun layihası madde madde kontrol edilirken gerekli
görülen düzeltme ve eklemeler yapıldıktan sonra, kanuna son şekli verilmeye çalışılmıştır.
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Bu eklemelerden bazıları şunlardı: Harcamaların gerekli görülen yerler için sarf edilip edilmediği, gelirlerin ve giderlerin zamanında düzenlenip düzenlenmediği, maliye memurlarının kanunlara ve nizamlara göre hareket edip etmedikleri, Divandan gönderilen ilamların
yerlerine ulaştıktan sonra gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı (BOA, İ.DUİT, No. 59/3, 17
Ekim 1877, lef 5).
Şûra-yı Devlet’te son şekli verilen kanun layihası matbu hâle getirilerek 17 Ekim 1877 tarihinde Bâbıâli’ye ve buradan da Meclis-i Mebûsâna gönderilmiştir (BOA, Y.PRK.ML, No.
12/61, 17 Ekim 1877, lef 2; BOA, İ.DUİT, No. 59/3, 17 Ekim 1877, lef 5).
Meclis-i Mebûsânın 5 Ocak 1878 tarihli oturumunda Divan-ı Muhasebat Kanun Layihası görüşülmüştür. Kanun görüşme usulü gereğince bu layiha için de encümen oluşturulmuş ve
ayrıca milletvekillerinin bendler hususunda görüşlerini beyan edebilecekleri belirtilmiştir.
Görüşmeler sırasında özellikle birkaç husus ön plana çıkmıştır. Bunlardan birincisi: Reis-i
evvelin reis-i saniyi tayin etme hususudur. İkincisi Divan-ı Muhasebatın yargılama yetkisine
sahip olmasının yerinde olup olmadığıdır. Özellikle ikinci husus yani Divan-ı Muhasebatın
yargılama yetkisi konusunda ilginç diyaloglar yaşanmıştır. Esasen Divan-ı Muhasebatın yargılama yapmaması gerektiği yönünde Meclis-i Mebûsân üyelerinin bir kısmının savunduğu
bu görüşün belirli bir dönem Divanın yargılama yapmamasına sebep olduğu, arka planda yatan bir etki olduğu söylenebilir (Meclis-i Mebûsân Zabıt Ceridesi, C. II, Beşinci İnikad, 5
Ocak 1878, s. 93).
Divan-ı Muhasebat Kanunu 7 Ocak 1878 tarihli Meclis-i Mebûsân oturumunda görüşülerek
muhakeme kısmıyla ilgili tartışmalar devam ettirilmiştir (Meclis-i Mebûsân Zabıt Ceridesi, C.
II, Altıncı İnikad, 7 Ocak 1878, s. 100). 9 Ocak 1878 tarihli oturumda Divan-ı Muhasebatın gereksiz olduğu görüşleri ortaya atılmış bunun üzerine Meclis ilgili kanun tasarısının müzakere edilip edilmemesi konusundaki kararı komisyonların vermesini çoğunlukla kabul etmiştir (Meclis-i Mebûsân Zabıt Ceridesi, C. II, Yedinci İnikad, 9 Ocak 1878, s. 108-109). Böylelikle
Divan-ı Muhasebat Kanun Layihası encümene havale edilmiştir. Divan-ı Muhasebat Kanunu
Meclis-i Mebûsân tatil edilene kadar bir türlü encümenden gelememiş ve bu yüzden tekrar
gündeme alınamamıştır. Dolayısıyla ilgili kanun onaylanamadan Meclis, 14 Şubat 1878’de
süresiz olarak tatil edilmiştir (Meclis-i Mebûsân Zabıt Ceridesi, C. II, Yirmi dokuzuncu İnikad,
15 Şubat 1878, s. 406).35
Böylelikle Kanun-ı Esasi’nin Divan-ı Muhasebata ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi
amacıyla hazırlanan 28 Temmuz 1877 tarihli kanun layihasının (BOA, Y.PRK.ML, No. 12/61,
28 Temmuz 1877)36 meclis onayı Meclis-i Umûmînin toplanması mümkün olmadığından
yapılamamıştır.
35 Meclisin tatiline dair 10 Safer 95 tarihli tezkire-i seniyyeyi müsteşar beyefendi kürsi-i hitabete çıkarak kıraat eder.
36 Bu kanun layihası aslında Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra hazırlanmış bir layihadır ve 28 Temmuz 1877 tarihlidir. Bu kaleme alınan layiha kaleme alındıktan sonra Tanzimat dairesine gönderilmiş burada tetkik ve mütalaa
olunmuştur. Daha sonra mazbata düzenlenerek Şûra-yı Devlet genel kuruluna sevk edilmiştir.
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Divan-ı Muhasebatın 1879 Tarihli Kararnamesi
Şûra-yı Devlet genel kurulunda görüşülen ve son şekli verilen Divan-ı Muhasebat kanun
layihası bekletilmeden Bâb-ı Âli’ye gönderildi. Meclis-i Vükelâda tekrar müzakere edilen kanun layihası gerekli düzeltmelerden geçirildikten sonra matbu hâle getirildi (BOA,
İ.DUİT, No. 59/3, 10 Aralık 1878, lef 8).37 Divan-ı Muhasebat kanun layihasının tabettirilmiş
hali, Meclis-i Umûmînin 14 Şubat 1878 tarihinde tatil edilmesinden dolayı son kez Encümen-i Mahsus-u Meşveret’e gönderilerek müzakere edildi (BOA, İ.DUİT, No. 59/3, 23 Nisan
1879, lef 3). Burada da kabul edilen layiha, Meclis-i Umuminin yapılacak ilk toplantısında
oylanarak kanun olarak yürürlüğe gireceği zamana kadar şimdilik kararname şeklinde ilan
edilmesi için Şûra-yı Devlet mazbatası ile birlikte Sadarete iletildi (BOA, İ.DUİT, No. 59/3,
23 Nisan 1879, lef 3). Sultan II. Abdülhamid, Divan-ı Muhasebat Kanun Layihasını 25 Nisan
1879 tarihinde onaylamadan Sadarete geri gönderdi (BOA, İ.DUİT, No. 59/3, 25 Nisan 1879,
lef 1). Yapılan düzeltmelerden sonra 1 Kasım 1879 tarihinde kanun layihası tekrardan huzura sunuldu. Bu Divan kararnamesi, Sultanın 8 Kasım 1879 tarihinde onaylaması ile yürürlüğe girdi (BOA, İ.DUİT, No. 59/3, 18 Kasım 1879, lef 4).
Sultanın iradesi ile yürürlüğe giren 1879 tarihli Divan-ı Muhasebatın Suret-i Teşkil ve Vezaifine Dair Kararnamesi, sekiz fasıl ve 65 maddeden meydana gelmektedir. Birinci fasıl; Divanın
kurulması ve tertibinden, ikinci fasıl; kurumun görevlerinden, üçüncü fasıl; müddeiumumi
ve görevlerinden, dördüncü fasıl; Divan başkâtibinin görevlerinden, beşinci fasıl; muhasebatın tetkikinden, altıncı fasıl; hesapların yargılamasından, yedinci fasıl; dairelerin yıllık muhasebelerinden ve sekizinci fasıl ise; Sadarete sunulacak uyarı layihalarından bahsetmektedir.
Divan-ı Muhasebatın Kanun-i Esasi’de yer alarak devlet teşkilatında anayasal bir kurum olarak ortaya çıkması, bir anlamda Sultan II. Abdülhamit’in gayret ve fedakârlığı ile olmuştu.
Sultan, şahsına ait hazineden aylık 100.000 guruş vererek Divanın yeniden kurulmasına öncülük etmiş ve sonrasında da kuruluş evrakını onaylamıştı (BOA, Y.MTV, No. 41/71, 13 Aralık
1889). Böylelikle Avrupa devletlerinde var olan gelir-giderlerin teftiş ve tetkikinin, Osmanlı
için hayati öneme sahip olduğu (SA, DMZC, 4 Numaralı Defter, Karar No. 455, 25 Ekim 1884,
s. 44), devletin ayakta kalabilmesi için bu kurumların mevcudiyetlerinin zorunluluğunu ortaya koymuştu (Korkut, 2007, s. 128). Divan-ı Muhasebatın yeniden teşkil edilmesinin altında yatan bir diğer sebep ise maliye memurlarının devlete ait nizam ve kanunların dışında
hareket etme alışkanlığının kötü sonuçlar ortaya çıkarması olmuştu. Dolayısıyla devlet eliyle anayasal kimliğe sahip, hükûmet üstü bir kurumun, yeniden teşkili gerekli görülmüştü.
Kurum kararnamesinin onay sürecinden yaklaşık 2 hafta önce, riyaset makamına Çamiç
Ohannes Efendi atandı (BOA, İ.DH, No. 64430, 1 Kasım 1879). Kurumun temelini teşkil eden

37 Divan-ı Muhasebat Kanun layihası ilk kez 10 Aralık 1878 tarihinde Sadaret tarafından tabettirilmiştir. Şûra-yı
Devlet genel kurulundan havale edilip Meclis-i Vükelâ tarafından müzakere edildikten sonra tabettirilen layihanın tarihi ise 23 Nisan 1879 tarihlidir. Bu iki layiha birbirinden farklı olup son tabettirilmiş nüsha Divan-ı
Muhasebat Kararnamesi olarak kabul edilmiştir.
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kararnameden önce reisinin atanması, devlette süregelen alışkanlıkların bir tezahürüydü.
Divanın 1863 ve 1865 tarihli nizamnamelerinden önce de kuruma başkan atanması geleneğin devam ettiğini göstermekteydi.
Sultan tarafından onaylanan arz tezkiresi ile Divan-ı Muhasebat 8 Kasım 1879 tarihinde yeniden teşkil edildi (SA, DMZC, 4 Numaralı Defter, Karar No. 455, 25 Ekim 1884, s. 44). Fakat
Divan-ı Muhasebat genel kurulu 1 Kasım 1879 tarihli arz tezkiresi ile huzura sunulup 8 Kasım 1879 tarihinde onaylanarak kurulmuştu (BOA, Y.PRK.A, No. 3/28, 1880, lef 1-2)38. Divan-ı
Muhasebat riyasetine Ohannes Efendi, Divan azalıklarına; Şûra-yı Devlet azası Said Efendi, Maliye Nezareti Muavini Kadri Bey, Rüsûmât işlerinde memur Edvars Efendi, Tetkikat-ı
Maliye Komisyonu azası Rıfat Efendi, Erzurum Defterdarı Hacı Akif Efendi, Hüdaverdi Oğlu
Ohannes Efendi ve Kastori Bey atanmışlardı. Ayrıca Divan-ı Muhasebat Müddeiumumiliğine Sakız Ohannes Efendi tayin edildi (BOA, İ.DUİT, No. 59/4, 4 Kasım 1879, lef 1). Divanın
üst yönetimine yapılan atamalarda, ağırlıklı olarak maliye kökenli devlet memurları tercih
edilmişti. Kendi alanlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bu kişilerin, bu kadrolara atanmaları tesadüfi değildi.
Divan-ı Muhasebatın Mali Denetime Başlaması
Divan-ı Muhasebat heyeti, kararnamenin yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir hafta önce ilk
genel kurulu toplantısını gerçekleştirdi (SA, DMZC, 1 Numaralı Defter, Karar No. 1, 10 Kasım
1879, s. 1).39 Bu toplantı, Hazine-i Celile Islahat-ı Maliye Komisyonu Masârifât Şubesi odasında sabah saat beş buçukta yapıldı (SA, DMZC, 1 Numaralı Defter, Karar No. 1, 10 Kasım 1879,
s. 1). Divan heyetinin ilk icraatı, Sadaretten gelen ve kurumun teşkilini belgeleyen 8 Kasım
1879 tarihli tezkirenin, genel kurulda okunması oldu (SA, DMZC, 1 Numaralı Defter, Karar
No. 6, 27 Kasım 1879, s. 7).40 Genel kurulun ikinci icraatı ise Divan-ı Muhasebatın hizmet
vereceği bina meselesinin çözüme kavuşturulmasıydı. Geçici olarak Bâbıâli binası içindeki
Maliye Nezaretine ait odaları kullanan Divanın 11 Kasım 1879 tarihinden itibaren Heyet-i
Âyâna ait odalara nakledilmesi, genel kurul tarafından karara bağlandı. Genel kurulda reis
tarafından, mevcut odaların tahliyesinin devam ettiği ve buraların elden geçirildikten sonra taşınma işlemine başlanacağı ifade edildi (SA, DMZC, 1 Numaralı Defter, Karar No. 1, 10
Kasım 1879, s. 1).

38 Maliye Nezaretinin ıslahatı ile ilgili fezlekenin ikinci bendi Divan-ı Muhasebata ayrılmıştır. Bu kısımda Divanın
yeniden teşkil edildiği yazılıdır.
39 Divan-ı Muhasebatın 10 Kasım 1879 tarihli ilk genel kurulunda görev yapan personelin isim ve görevleri
şunlardı: Reis Ohannes Efendi; Azalar: Hafız Said Efendi, Hacı Akif Efendi, Kadri Bey, Rıfat Efendi, Hüdaverdi
Ohannes Efendi, Kastori Bey, Edvars Efendi; Müddeiumumi Sakız Ohannes Efendi.
40 Divan-ı Muhasebat genel kurulunda, Sultan tarafından kararnamenin kabul edildiğini gösterir tezkire okundu
ve bu kanunun matbaada basımından sonra 100 nüshası kurum tarafından talep edildi.
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10 Kasım 1879 tarihli Divan-ı Muhasebat genel kurul toplantısında; kurumun kanun hükmünde kararnamesinde belirtilen, iki daireye ayrılması ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Bu
toplantıda Divan, iki daireye ayrılarak reis-i sanileri ve azaları tespit edildi. Buna göre, I. Daire; Divan-ı Muhasebat reisi Çamiç Ohannes Efendi’nin başkanlığında Hacı Akif Efendi, Rıfat
Efendi ve Edvars Efendi’den, II. Daire ise; Hafız Said Efendi’nin riyasetinde Kadri Bey, Hüdaverdi Ohannes Efendi ve Kastori Bey’den meydana geldi (SA, DMZC, 1 Numaralı Defter,
Karar No. 1, 10 Kasım 1879, s. 1). Dairelerin oluşumundan sonra görev dağılımı da ona göre
yapıldı. I. Daire, muhasebelerin tetkikinde izlenecek yollar hakkında ön çalışma yapmak
üzere görevlendirildi. II. Daire ise görülen lüzum üzerine başkâtip, mümeyyiz ve kâtiplerin
adedi ve maaşları ile ilgili bir çalışma yaparak genel kurula sunmakla mükellef tutuldu (SA,
DMZC, 1 Numaralı Defter, Karar No. 1, 10 Kasım 1879, s. 2). Bunun yanında Divanın ihtiyacı
olan kırtasiye ve bilumum araç gereçlerin neler olduğuna dair bir pusulanın hazırlanarak
genel kurula verilmesi görevi de ikinci daireye verildi.

Sonuç
Reformlar çağı olarak adlandırılan 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kurulan birçok yeni
kurum devlet teşkilatında yerini almıştır. Bu kurumların başında da Osmanlı maliyesini
denetlemekle mükellef meclis ve komisyonlar gelmektedir. Mali sistemin eksikliklerinden
kaynaklı sebeplerden dolayı görevlerini yerine getiremeyen bu birimlerin uzun soluklu
kurumlar olamaması devleti başka arayışlara yöneltmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde
meclis ve komisyon üstü ve özerk bir yapıda bir kurumun gerekliliği ön plana çıkmış ve bu
sebeple 29 Mayıs 1862 tarihinde Divan-ı Âlî-i Muhasebe kurulmuştur. Divan, Divan-ı Âlî-i
Muhasebe olarak kurulduktan kısa bir süre sonra kapatılmış ve çok geçmeden Divan-ı Muhasebat adıyla yeniden teşekkül etmiştir. Yeniden tesis süreci ile birlikte geçirdiği aşamalar
sonucunda 1879 yılında atıl durumdan kurtarılarak anayasal temelli bir kurum hüviyetinde
aktif hâle getirilmiştir. Kanun-ı Esasi ile birlikte Divan-ı Muhasebat, asli görevlerini yerine
getirmeye başlamıştır. Kurumun kuruluş dönemi ve sonrasında geçirdiği evreler mali denetim noktasında Divanı daha güçlü hâle getirmiştir. İncelenen dönemde (1862-1879) kurumun teşkilat kanunları nizamname ile başlayıp kanun hükmünde kararname ile son şeklini
almıştır (BOA, MV, No. 132/89, 29 Eylül 1909).41 Divan-ı Muhasebatın 1878 tarihli kanunu,
Sultan II. Abdülhamit’in Meclis-i Umumiyi süresiz tatil etmesi nedeniyle onaylanamamış ve
bu yüzden kanun hükmünde kararname şeklinde düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Divanın kuruluşundan sonraki süreçte, haiz olduğu yetkiler çerçevesinde icra ettiği görevler,
kurumun teşkilat kanunlarının sınırları içinde gerçekleştirilmiştir.

41 Divan-ı Muhasebatın yürürlüğe giren 1863, 1865 ve 1879 tarihli teşkilat kanunları vardır. Bunlardan 1863 ve
1865 tarihli olanlar nizamname, 1879 tarihli ise kararname şeklinde düzenlenmiştir. Divan-ı Muhasebatın görev
ve yetkilerini yeniden belirlemek üzere yeni bir nizamname layihası düzenlenmesi gündeme gelmiştir.

1414

Osmanlı Devleti’nde Mali Denetim: Divan-ı Muhasebatın Tesis Süreci

Kaynakça
Ahmed Cevdet Paşa. (2010). Sultan Abdülhamid’e arzlar (ma‘rûzât) (Haz. & Sad. Y. Halaçoğlu). İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
Ahmet Lütfi Efendi. (1991). Vakanüvis Ahmet Lûtfî Efendi tarihi (C. XIV) (Haz. M. M. Aktepe). Ankara: TTK Yayınları.
Ahmet Mithat Efendi. (1295). Üss-ü inkılap. İstanbul: Takvim-i Vakayi Matbaası.
Akgündüz, A. (1997). Arşiv belgeleri ışığında Sayıştay tarihi. Ankara: Sayıştay Yayınları.
Akyıldız, A. (1996). Osmanlı finans sisteminde dönüm noktası kâğıt para ve sosyoekonomik etkileri. İstanbul: Eren Yayınları.
Akyıldız, A. (2003). Para pul oldu, Osmanlı’da kâğıt para, maliye ve toplum. İstanbul: İletişim Yayınları.
Blaisdell, D. C. (2008). Düyûn-ı Umûmiyye, Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa mali denetimi (Çev. A. İ. Dalgıç). İstanbul:
Nesnel Yayınları.
Çakır, Ç. (2001). Tanzimat Dönemi Osmanlı maliyesi. İstanbul: Küre Yayınları.
Davison, R. H. (1997). Osmanlı İmparatorluğu’nda reform (C. I) (Çev. O. Akınhay). İstanbul: Papirüs Yayınları.
Feyzioğlu, B. N. (1954). Nazari, tatbiki, mukayeseli bütçenin kontrolü (C. I). İstanbul: Sermet Matbaası.
Güran, T. (1989). Tanzimat döneminde Osmanlı maliyesi: Bütçeler ve hazine hesapları (1841-1861). Ankara: TTK Yayınları.
İnal, İ. M. K. (1982). Son sadrazamlar (C. I-II). İstanbul: Dergâh Yayınları.
Karal, E. Z. (1995). Osmanlı tarihi (C. VII). Ankara: TTK Yayınları.
Kili, S. & Gözübüyük, A. Ş. (1985). Türk anayasa metinleri, Sened-i İttifaktan günümüze. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.
Korkut, H. (2007). Osmanlı elçileri gözüyle Avrupa. İstanbul: Gökkubbe Yayınları.
Morawitz, C. (1978). Türkiye maliyesi. Ankara: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayınları.
Onar, S. S. (1952). İdare hukukunun umumi prensipleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
Pakalın, M. Z. (1997). Maliye teşkilatı tarihi (1442-1930) (C. III). Ankara: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını.
Rıfat. (1289). Muharrerât-ı nâdire. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 2400, İstanbul.
Rûzname-i Cerîde-i Havâdis. (Mayıs 22, 1862). s. 1.
Seyitdanlıoğlu, M. (1999). Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868). Ankara: TTK Yayınları.
Şener, A. (2008). Osmanlı maliyesinin şeffaflaşması. İstanbul: Kapı Yayınları.
Takvim-i Vekayi. (Mart 24, 1862). s. 1.
Takvim-i Vekayi. (Temmuz 15, 1862). s. 1.
Tercümân-ı Ahvâl. (Haziran 20, 1862). s. 1.
Tercümân-ı Ahvâl. (Temmuz 8, 1863). s. 1.
Ubucini, M. A. (1998). Osmanlı’da modernleşme sancısı (Çev. C. Aydın). İstanbul: Timaş Yayınları.
Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Devletinin merkez ve bahriye teşkilatı. Ankara: TTK Yayınları.
Varcan, N. (Der.). (2000). Osmanlı maliyesi hakkında İngiliz raporları. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayınları.
1.Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
Sadaret Mektubî Mühimme Kalemi (A.MKT.MHM)
240/44, 260/16, 266/4, 269/10, 285/84, 300/49.
Dosya Usulü İrâdeler (İ.DUİT)
59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6.
İrâde-i Dâhiliye (İ.DH)
32695, 32866/2, 33173, 35350, 41806, 64430, 1343/1314 B 61.

1415

II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı V

İrâde-i Meclis-i Mahsus (İ.MM)733.
İrâde-i Mesâil-i Mühimme (İ.MMS)
35/1458.
Meclis-i Vükelâ (MV)
132/89.
Yıldız Mütenevvi Maruzat (Y.MTV)
41/71.
Yıldız Perakende Sadaret Maruzatı (Y.PRK.A)
3/28.
Yıldız Perakende Maliye Nezareti Maruzatı (Y.PRK.ML)
12/61, 28/46.
2.T.C Sayıştay Başkanlığı Arşivi (SA)
Divan-ı Muhasebat Zabıt Cerideleri (DMZC)
1 Numaralı Defter.
4 Numaralı Defter.
Meclis-i Mebûsân Zabıt Ceridesi, C.II, Beşinci İnikad, 5 Ocak 1878.
Meclis-i Mebûsân Zabıt Ceridesi, C.II, Altıncı İnikad, 7 Ocak 1878.
Meclis-i Mebûsân Zabıt Ceridesi, C.II, Yedinci İnikad, 9 Ocak 1878.
Meclis-i Mebûsân Zabıt Ceridesi, C.II, Yirmi dokuzuncu İnikad, 15 Şubat 1878.

1416

Kalkınma Ajanslarının Performans Durumlarının İncelenmesi

Kalkınma Ajanslarının Performans
Durumlarının İncelenmesi
Ahmet Baş*

Giriş

T

ürkiye’de bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesinde son 50 yıl içerisinde pek çok
farklı yöntem ve politika ya uygulanmış ya da uygulanmaya devam etmektedir.
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde bölgelerarası eşitsizliklerin giderilmesinde yeni

kurumlar da sürece dâhil edilmiştir. Bu kurumların başında 2006 yılında 5449 sayılı Kanun
ile NUTS 21 düzeyinde kurulan 26 kalkınma ajansı gelmektedir. Kalkınma ajansları; sahip
oldukları esnek idari ve mali yapıları ve farklı uygulama araçlarıyla bölgesel eşitsizliklerin
giderilmesi noktasında önemli roller alacak kurumlar olarak öne sürülmüştür. Kuruldukları
günden itibaren tartışılan kalkınma ajansları 2009 yılından itibaren tüm Türkiye’de faaliyete
geçmiş ve 2009-2010 yıllarında fiilî olarak merkezî bütçeden ve yerel yönetimlerden aktarılan kaynaklarla bölge düzeyinde yatırımları desteklemeye başlamışlardır.
Bu çalışmada; kamu kaynaklarını kullanan ajansların bir kısmının faaliyetlerine yeni başladığı bir kısmının ise önceki dönemden faaliyetlerine devam ettiği ve yeni yatırımları desteklediği 2010 ve 2011 yıllarındaki çalışmaları ve mali destekleri incelenerek bölgelere kattıkları
katma değerler; ajansların proje teklif çağrıları, doğrudan faaliyet destekleri, teknik destekleri ve güdümlü proje uygulamalarının yanında katıldıkları ya da düzenledikleri organizasyonlar, fuarlar; kurdukları ortaklıklar üzerinden tespit edilmeye çalışılmış ve ajanslar için bir
performans analizi yapılmıştır.
*
1

Arş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü.
Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan idari sınırlar kullanılarak oluşturulmuş bölgeleme birimi.
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Kalkınma Ajansları
1980 sonrasında tam rekabet ortamının oluşması için serbest piyasa ekonomisine geçiş ve
liberal ekonomi politikaları ile birlikte; üretimin ihtiyacı olan hammadde ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi için yapılacak çalışmalara yönelik yasa ve
yönetmelikler çıkarılmıştır. 1989 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) hazırlanmış ve
ilk bölgesel yönetim tarzı olan GAP İdaresi kurulmuştur. GAP İdaresinin yönetim kademesinin ağırlıklı kesimi2 Ankara’da yer alsa da bölgesel yönetimin ilk örneği GAP, kayda değer bir
gelişme olarak literatüre geçmiştir. Sonraki süreçte GAP gibi Doğu Anadolu Projesi (DAP)
ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) gibi bölgesel projeler geliştirilse de bu projeleri uygulamaya yönelik merkezî yönetim tarafından ne bir idari oluşum gerçekleştirilmiş ne de bir
bütçe ayrılmıştır.
Hazırlanan bu planlardan DAP içerisinde bölgede uygulanacak projelerin idaresini yönetecek, farkındalık oluşturacak, kamu kurumları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
arasında katılımcılığı artıracak ve yerel firmalara destek sağlayacak türde kalkınma ajansı
tarzı örgütlenme modellerinden bahsedilmektedir. Aynı şekilde 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı
hazırlık sürecinde de Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu tarafından; yerel girişimcilere danışmanlık hizmeti verecek, yatırımcıları yönlendirecek ve bölgede özellikle ekonomik
alanlarda faaliyet gösterecek “ekonomik kalkınma ajansları” öneri olarak getirilmiştir.
Dünya’da ve Avrupa’da Kalkınma Ajansları Deneyimi
1933 yılında ABD’de Büyük Buhran’dan çok fazla etkilenen Tennessee Valley’i canlandırmak
için dünyada bölgesel kalkınma ajansı ilk olarak Tennessee Valley Authority (TVA) adıyla kurulmuştur. TVA öncelikli olarak çoğunlukla kırsal yerleşmelerden oluşan bölgede barajların
yapımını sağlayarak dengesiz su rejiminin önüne geçmiş ve yaptığı barajlardan elektrik üreterek bölgeye sanayi yatırımlarını çekmiştir. Böylece göç veren bir yer olmaktan çıkan bölge göç
alırken aynı zamanda kalkınma hedeflerini de başarıyla gerçekleştirmiştir (DPT, 2000).
Gelişmekte olan ülkelerde ise sosyal ve ekonomik farklılaşmalar sebebiyle bölgesel kalkınma konusunun gündeme geldiği ülke sayısı sınırlıdır. Brezilya’da 1959’da kurulan Kuzeydoğu Bölgesi Kalkınma Ajansı (SUDENE) bu örneklerdendir (DPT, 2000).
Avrupa’da bugün kalkınma ajansı olmayan geçiş ülkesi yoktur; ancak ajansların kuruluş
süreçleri AB’nin etkisiyle farklı ülkelerde değişik şekillerde olmuştur. Kalkınma ajanslarının
Avrupa’da ilk uygulama örnekleri İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artan bölgesel eşitsizlikleri
gidermek amacıyla İtalya ve Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmıştır. Avusturya, Belçika, Fransa
ve İrlanda’da da1950’li yıllarda kalkınma ajanslarının kuruluş süreci devam etmiştir. 1960’lı
yıllarda ise Almanya, İtalya, Hollanda gibi ülkelerde kalkınma ajansları kurulmuş ve 1980’li
yıllara gelindiğinde Yunanistan, İspanya, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkelerde de kalkınma ajansları örgütlenmiştir (Arslan, 2010; İTO, 2003).
2

200 kişilik çalışan kesimden 140 kişi Ankara’da, 60 kişi ise GAP bölgesinde çalışmaktaydı.
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Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Süreci
Türkiye, ülkede süregelen merkezden kalkınma çabalarının amacına ulaşamamasının yanı
sıra, bir devlet politikası olan “AB’ye üyelik” sürecinde AB’nin bölgesel politika ve uygulama
araçlarından olan yapısal fonlardan yararlanmak ve bölgesel düzeyde gelişmeyi sağlamak
amacıyla yeni yapılanmalara gitmiştir.
2001 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan Katılım Ortaklığı Belgesi ile AB fonlarının
kontrol edileceği bölgelerin tespit edilmesi ve bu fonları kullanacak idarelerin kurulması istenmiştir. 2002 yılında İstatistiki Bölge Birimleri belirlenmiş ve 2003 yılında imzalanan Katılım
Ortaklığı Belgesi ile bu birimler için kalkınma planlarının hazırlanması istenmiştir. Bu sürecin
devamında ise bölgelerde örgütlenmiş kurumlar olarak kalkınma ajansları kurulmuştur.3
Kalkınma ajansları; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporunda (Bölgesel Kalkınma Ajansı olarak tanımlanıyor.) “Merkezî hükûmetlerden
bağımsız bir idari yapıda sınırları çizilmiş, bir bölgenin girişimcilik potansiyelini geliştirip
canlandırmak ve böylece ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini kamunun veya özel sektörün finanse ettiği bir kuruluş” şeklinde tanımlanmaktadır.
Ajanslar, gelişmekte olan ve az gelişmiş bölgelerin başta insan kaynakları ve kurumsal gelişimleri olmak üzere ekonomik ve sosyal gelişim alanlarında “kendisi küçük ama etkisi büyük” projeler üzerinde çalışacak kurumlar olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda kamu kuruluşları ve mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen büyük altyapı projelerinin finansmanları
ajansların öncelikli alanlarından olmayacaktır (Yaman & Kara, 2008).
Kalkınma ajansları, 25.01.2006 tarihinde kabul edilen ve 08.02.2006 tarihli Resmî gazetede
yayımlanan 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)’nın ulusal düzeyde koordinasyonunda kurulmuş tüzel kişiliği haiz kurumlardır.
Kalkınma Ajanslarının İdari ve Mali Yapıları
Kalkınma ajansları (KA) Türkiye’de mevcut bulunan idari yapılanmalardan farklı bir tarzda örgütlenerek vücuda getirilmiş kurumlardır. Ajansların teşkilat yapısı mevzuatta şu şekilde tanımlanmıştır (5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Koordinasyonu Hakkında Kanun):
a) Kalkınma Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Genel Sekreterlik
d) Yatırım Destek Ofisleri
3

Konu ile ilgili olarak daha detaylı tartışmalar için “12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge
Biliminde Yeni Yaklaşımlar (2007)” kitabına bakılabilir.
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Şekil 1. Türkiye’de Kurulan Kalkinma Ajanslarinin Isimleri ve Faaliyet Bölgeleri4

Çizelge 1.
2011 yılı Kasım Ayı İtibarıyla Kalkınma Ajanslarında Çalışan Personel Sayıları ve Unvanları.5
Kalkınma Ajansları Personel Durumu
Yıllar

Genel Sekreter

Uzman Personel

Destek Personeli

İç Denetçi

Toplam

2010

26

659

126

10

821

2011

26

766

151

16

959

Kanun tarafından geniş bir yetkilendirme ve sorumluluk alanı çizilen ajanslar bölgede ekonomik, sosyal, kültürel ve idari faaliyetlere müdahale noktasında yetkili kurum olarak kılınmıştır. Ajanslar, farklı ölçeklerde planlama çalışmaları yapan ya da destek olan, kırsal ve yerel
kalkınmaya destek olan, kendisine tahsis edilen kaynakları kullanan, kamu-özel sektör-STK
örgütlenmesinde, rekabet gücünü artıran, bölgeyi yerel ve küresel pazara açan, yatırımcıların
işlerini hızlandıran ve şeffaf bir yönetim anlayışı güden kurumlar olarak öne çıkmaktadır. 5

Şekil 2. Kalkınma Ajansları Teşkilat Yapısı (5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve
Koordinasyonu Hakkında Kanun)

4

Harita, Kalkınma Bakanlığının http://kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.
aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC0C695D643F68A49616EB1319471FEEF2F4A8C6DC3A74CF34 sitesindeki bilgiler kullanılarak oluşturulmuştur.

5

Kalkınma Ajansları Yıllık Faaliyet Raporları ve Katılım Öncesi Ekonomik Programdan derlenmiştir.
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Kuruluş aşamasında ajanslara sağlanacak kaynakların bölgeler arasında dağıtımı yapılırken
geri kalmış bölgeler lehine pozitif ayrımcılık yaparak merkezden daha fazla kaynak aktarımı
yapılacağı, gelişmiş bölgelerde ise yerel katkı oranının ajans bütçesinde daha önemli bir
paya sahip olacağı öngörülmektedir (Yaman & Kara, 2008).
Kalkınma Ajansları Mali Destekleri
Kalkınma ajansları, kuruluş yasaları ve yasanın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde ulusal plan
ve stratejiler, bölge plan ve programları ile ajansların yıllık çalışma programlarında belirtilen öncelikler doğrultusunda; başka bir ulusal ya da uluslararası programdan mali destek
almayan, içerisinde siyasi ya da etnik içerik bulunmayan ve hukuka, kamu düzenine, genel
sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırılık teşkil etmeyen; kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine mali destekler sağlamaktadır.
Kalkınma ajanslarının üç farklı türde mali destek mekanizmaları vardır.
• Doğrudan Finansman Desteği
• Faiz Desteği
• Faizsiz Kredi Desteği
Mali desteklerden faklı olarak ajanslar; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi
tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, yerel
yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya
yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve
bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek
çalışmaları için mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hâllerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetleri kapsayan teknik
destekler sunmaktadır (5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Koordinasyonu Hakkında Kanun).
Ajansların Faaliyetlerinin İncelenmesi: Performans Analizi
Dünyanın pek çok farklı bölgesinde değişik şekillerde uygulanma imkânı bulan KA’nın performans durumlarının ölçülmesinde de farklı yöntemler kullanılmaktadır.
İngiltere’de Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA)’nın performans durumlarının ölçülmesinde
ve etkililiğinin değerlendirilmesinde temel soruşturma kalemleri adı altında göstergeler belirlenmiş ve bu göstergeler nicel verilerin doğrultusunda puanlandırılarak ajansların performans durumları tespit edilmiştir (Bache, 2008).
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Çizelge 2.
İngiltere’de BKA’nın performans durumlarının ölçümünde kullanılan gösterge başlıkları ve notlandırmalar (National Audit Office, 2007)
Gösterge Başlığı
Değerlendirme
Not
Hedef
Güçlü Performans
4
Öncelik
Güçlü Performans
4
Kapasite
İyi Performans
3
Performans Yönetimi
İyi Performans
3
Başarı (İki ile çarpılacak)
İyi Performans
3 (6)
Genel Not
Güçlü Performans
20

Kalkınma Ajansları 2010-2011 Yılları Faaliyet İncelemeleri
Ajansların bütçelerindeki en büyük hibe kalemini oluşturan; bölgelerinde katma değer oluşturacak, yerel firmaların yatırım programlarını hayata geçirmede projelerine yardımcı olacak,
teknoloji transferini ve üretimini sağlayacak, yeni personel istihdamlarının önünü açacak
mali destek programlarından Proje Teklif Çağrısı (PTÇ) yöntemi, 2010 yılı içerisinde 55 farklı teklif çağrısı ile ajanslar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çağrılar kapsamında 8885 proje
başvurusu alınmış ve bu projelerden 1720 adedi sözleşmeye bağlanarak desteklenmiştir.
2011 yılı içerisinde 26 ajanstan bir adedi PTÇ yöntemi ile MDP çağrısına çıkmamıştır. PTÇ
yöntemi kullanılarak çıkılan destek çağrıları kapsamında 6643 proje başvurusu alınmış ve
alınan bu projelerden 1929 adedi sözleşmeye bağlanarak desteklenmiştir.
Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar dışındaki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının başvuruda bulunabildikleri bir diğer mali destek programı türü olan Doğrudan Faaliyet
Desteği (DFD) 2010 yılı içerisinde 7 ajans tarafından yürütülmüş ve toplamda 500 proje başvurusu alınmıştır. Bu başvurulardan 93 adedi sözleşmeye bağlanarak desteklenmiştir.
2011 yılında 2 KA dışında bütün ajanslar DFD programına çıkmıştır. DFD programları kapsamında 1309 proje başvurusu alınmış ve bu başvurulardan 401 adedi desteklenmiştir.
2010 yılı içerisinde 2 KA Güdümlü Proje Destekleri (GPD) kapsamında teklif oluşturmuştur.
Oluşturulan bu teklifler 2010 yılı içerisinde Devlet Planlama Teşkilatına sunulmuştur.
2011 yılında 6 kalkınma ajansı tarafından 6 “güdümlü proje” hazırlanmıştır.
Bölgelerinde yerel yönetimlerin planlarına destek olma, proje hazırlama, lobi faaliyetlerinde bulunma, kurumların kapasitelerini artırmaya yönelik olarak 2010 ve 2011 yıllarında bazı
ajanslar tarafından teknik destek programları açıklanmıştır. Bu programlar yoluyla bölgelerin teknik kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
6 Kalkınma Ajansı tarafından 2010 yılı içerisinde 6 farklı program başlığında Teknik Destek
Programına (TD) çıkılmıştır. Bu kapsamda toplam 596 proje başvurusu gelmiş ve bu projelerden 404 adedi desteklenmiştir.
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2011 yılında 17 KA tarafından TD programına çıkılmıştır. Programlar kapsamında 1464 proje
başvurusu alınmış ve bu başvurulardan 906 adedi desteklenmiştir.
Performans Analizi
Performans analizi ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmaları
kapsamında uygulamaya giren bir araçtır. Bu çerçevede kamu kurumlarında, kurumun idari
ve mali uygulamalarına yönelik performans ölçümleri belirlenmektedir. Bu kapsamda performans, değerlendirme, etkililik, verim gibi çeşitli kavramların tanımları yapılmaktadır.
Değerlendirme, belirlenen hedefler ışığında bir projenin etkinlik, etkililik, etki, sürdürülebilirlik ve ilgililiğinin düzenli aralıklarla ölçülmesi ve edinilen tecrübeler ışığında takip eden
planlama dönemi için yönlendirici çıktıların üretilmesidir (Sarı, 2010).
Performans yönetimi, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada kaydedilen başarının ölçüldüğü ve değerlendirildiği süreci ve bu süreçte yer alan tüm eylemleri ifade eder. Performans yönetiminin bu tanımı, içerisinde performans ölçümü ve değerlendirme faaliyetlerini
de kapsamaktadır (Sarı, 2010).
Performans ölçümü, değerlendirme faaliyetlerinden beklenen sonuçların alınamaması
üzerine geliştirilmiş olup değerlendirmenin, kullandığı kaynaklara nazaran daha az sonuç
ürettiğini savunmaktadır. Performans ölçümü kurum içindeki yöneticiler tarafından gerçekleştirilir; değerlendirme ise genellikle dış uzmanlar ya da bir değerlendirme birimi tarafından tanımlı bir yöntem kullanılarak yürütülür. Diğer bir ifadeyle performans ölçümü
kurumsal başarının tespiti ve kurumsal öğrenme sürecine katkı için kullanılırken değerlendirme uygulamaya dâhil olan tüm aktör ve paydaşlara yönelik çıkarımlar ve geri bildirimler
üretilmesi amacıyla yürütülür. Hem değerlendirme hem de performans ölçümü girdi, çıktı
ve sonuçlara ilişkin veri toplar. Ancak değerlendirme bunlara ilave olarak etki verilerini de
dikkate alır ve daha kapsamlı analizler yürütür (Sarı, 2010).
Bu kapsamda bir kurum ya da örgütün performansı, belirli bir zaman sonucundaki çıktısı ya
da çalışmanın sonucudur. 2006 yılında yasal düzenlemesi yapılan ve 2010 yılı itibarıyla Türkiye’de 26 bölgede faaliyetlerine başlayan kalkınma ajanslarının 2010 ve 2011 yıllarındaki
iki yıllık performans ölçümleri bu kapsamda değerlendirilmiştir.
Kalkınma ajansları için performans sonuçları, belirli bir zaman aralığında (Bu zaman aralığı
çalışmada ajanslar için bir yıl olarak alınmıştır.) kanun ile kendilerine verilen görev ve sorumlulukları sahip oldukları idari ve mali araçları kullanarak ne kadar gerçekleştirdikleridir.
Performans Analizi Ölçüm Göstergeleri
Kalkınma ajanslarının performans durumlarının ölçülmesine yönelik olarak yapılacak analizde; ajansların kuruluş amaçlarına uygun hareket edip etmediklerini ve faaliyetlerinin bu
amaçlara ne kadar hizmet ettiğini ölçmeye yönelik göstergeler belirlenmiştir.
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5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un
5. maddesinde belirtilen kalkınma ajanslarının görev ve sorumlulukları; çalışmada ajansların performanslarının ölçülmesi noktasında temel referansları oluşturmuştur. Bu kapsamda
ajanslar için tanımlanan görev ve sorumluluklar, ajansların yürüttüğü faaliyetlerin somut
çıktıları üzerinden değerlendirmeye alınarak ölçülmeye çalışılmıştır.
İlgili Kanun’da tanımlanan ajansların görevleri üzerinden oluşturulan göstergeler:
• Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
Bölgede verilen toplam teknik destek (TD) sayısı,
Yerel yönetimlere verilen teknik destek (TD) sayısı,
STK’lara verilen teknik destek (TD) sayısı.
• Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak;
bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.
Mali Destek Programlarına (MDP) kabul edilen proje sayısı,
MDP kapsamında bitirilen proje sayısı,
Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) programına gelen proje sayısı ve desteklenen proje
sayısı,
Güdümlü Proje ile sağlanan destek sayısı.
• Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
MDP ile kabul edilen proje sayısı,
Mali Destekler aracılığıyla sağlanan destek sayısı,
DFD programına gelen proje sayısı ve desteklenen proje sayısı,
Yerelde kurulan kamu kurumlarına ve STK’lara verilen teknik destek sayısı.
• Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge
plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
Ajans tarafından takip edilen proje sayısı.
• Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve
sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek.
Diğer kurum, kuruluş, firma ve şirketlerle kurulan ortaklık sayısı,
Kalkınma Kurulu toplantı ve katılımcı sayısı.
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• 4. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge
plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
Mali Destek Programlarına ayrılan kaynağın bütçe içerisindeki oranı,
Yerelden ajans bütçesine aktarılan kaynak miktarı,
Yerelden ajans bütçesine aktarılan kaynağın toplam ajans bütçesi içerisindeki oranı.
• Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum
ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
Bölgenin tanıtımı, kaynakların ve imkânların tespit edilmesi ve geliştirilmesi, sosyal gelişmenin sağlanması ve rekabet gücünün artırılması için hazırlanan rapor sayısı
(Ajans tarafından hazırlanan ya da desteklenen),
Diğer kurum, kuruluş, firma ve şirketlerle kurulan ortaklık sayısı.
• Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla iş birliği hâlinde ulusal ve uluslararası
düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
Uluslararası programlara verilen proje sayısı,
Uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sayısı,
Bölge içerisinde ulusal ve uluslararası düzenlenen fuar ve organizasyon sayısı (Ajans
tarafından düzenlenen),
Bölgeye yatırım için gelen yabancı firma sayısı (Ajans tarafından bölgeye çekilen),
Hazırlanan internet sitesi sayısı.
• Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde
sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
Yatırım Destek Ofislerine (YDO) yapılan başvuru sayısı,
Yeni açılan şirket sayısı.
• Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve iş gücü eğitimi
gibi konularda, ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni
girişimcileri desteklemek.
Başvuru yapılan patent sayısı,
Alınan teşvik belgesi sayısı,
Yapılan marka tescil sayısı,
Yeni açılan şirket sayısı.
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• Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
Uluslararası programlara verilen proje sayısı,
Uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sayısı,
Ajansların düzenlediği bilgilendirme ve proje yazma eğitimlerine katılan kişi sayısı,
Bölge içerisinde ulusal ve uluslararası düzenlenen fuar ve organizasyon sayısı (Ajans
tarafından düzenlenen),
Bölgeye yatırım için gelen firma sayısı (Ajans tarafından bölgeye çekilen).
• Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı
bir internet sitesi oluşturmak.
Hazırlanan internet sitesi sayısı.
Ajansların performans durumlarını ölçmek amacıyla toplamda 27 farklı değişken ile ilgili
veri kullanılmıştır. Bu kapsamda ilgili veriler bütün ajanslar için genel bir değerlendirme
formülü oluşturmak amacıyla ilgili birim üzerinden oranlanmıştır. Kurulan orantılar Çizelge
3’te sıralanmıştır.
Ajansların faaliyetleri üzerinden hazırlanan göstergelerde yapılan faaliyetlerin önem sıraları aynı değildir. Bu sebeple, uzman görüşleri doğrultusunda faaliyetlere; ajanslar ve bölge
için önemleriyle doğru orantılı olacak şekilde katsayı uygulaması yapılmıştır. Bu kapsamda
ajanslar için hazırlanan performans göstergesi şu şekilde formüle edilmiştir (1.1):
T1 = (G1+ G2+ G3)k1
T2 = (G4+ G5+ G6+ G7+ G8+ G9+ G10)k2
T3 = (G12+ G15+ G16+ G17+ G18+ G24+ G25)k3
T4 = (G11+ G13+ G14)k4
T5 = (G19+ G20+ G26+ G27)k5
T6 = (G21+ G22+ G23)k6
(k1= 0,6 k2= 0,8 k3= 1 k4= 0,2 k5= 0,4 k6 = 0,1)
Pajans= ( T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6)

T1: Yerel yönetimlere verilen teknik destek
T2: Mali Destek Programları
T3: Ajans tanınırlık, görünürlük, organizasyon, rapor, proje sayıları
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T4: Bütçe uygulamaları (Destek miktarları, yerel katkı payları)
T5: İnternet sitesi, yatırım destek ve iş takip faaliyetleri
T6: Marka, patent, teşvik oranları
k değerleri, ilgili göstergenin ajans uzmanları tarafında belirtilen önem sıralarına göre oluşturulan katsayıları göstermektedir.
Çizelge 3.
Kalkınma Ajanslarının Performans Durumlarının Ölçülmesi İçin Oluşturulan Veri Setleri ve Oranlar
Gösterge
Sıra No

Kalkınma Ajansları Faaliyet İstatistikleri Göstergeleri

G1

Ajans tarafından destek verilen toplam teknik TTD / Toplam Kamu Kurumu ve STK
destek proje sayısı (adet)
sayısı

G2

Yerel yönetimlere verilen teknik destek sayısı*
YTD / Toplam TD
(adet)

G3

Sivil toplum kuruluşlarına verilen teknik destek sayısı (adet)

STD / Toplam TD

G4

Bilgilendirme ve eğitim toplantılarına gelen
katılımcı sayısı (kişi)

log (BEK / Program Sayısı) / log (Toplam 20 Yaş Üzeri Bölge Nüfusu)

G5

Mali Destek Programlarına gelen proje sayısı
(adet)

log(MDP GPS) / log(Toplam Kamu
Kurumu, STK ve Firma Sayısı)

G6

Mali Destek Programlarında başarılı olan
proje sayısı (adet)

MDP BPS / Toplam Proje Sayısı

G7

Ajans tarafından başarıyla bitirilen proje sayısı
BiPS / MDP BPS
(adet)

G8

Doğrudan Faaliyet Desteği programına gelen DFD GPS / Toplam Kamu Kurumu ve
proje sayısı (adet)
STK sayısı

G9

Doğrudan Faaliyet Desteği programı ile desteklenen proje sayısı (adet)

DFD BPS / DFD GPS

G10

Güdümlü Proje kapsamında kabul edilen
proje sayısı (adet)

GP KPS

G11

Mali destekler aracılığıyla sağlanan kaynak
tutarı (TL)

MD Tutarı / Toplam Ajans Bütçesi

G12

Ajans tarafından diğer kurum, kuruluş ve
firmalarla yapılan iş birliği sayısı (adet)

AİOS / 12

G13

Yerelden Ajans bütçesine aktarılan kaynak
miktarı (TL)

YAKM / Toplam Aktarılması Gereken
Kaynak Miktarı

G14

Yerelden Ajans bütçesine aktarılan kaynağın
toplam bütçedeki oranı (%)

YAKM / Toplam Ajans Bütçesi

G15

Ajansın hazırladığı rapor ve araştırma notları
sayısı (adet)

RANS / 12

G16

Ajans tarafından ulusal ve uluslararası programlara sunulan proje sayısı (adet)

UPPS / 12

Formül
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G17

Ajansın katılım sağladığı organizasyonlar**
(adet)

KSOS / 12

G18

Ajansın bölgelerinde düzenledikleri fuar ve
organizasyonlar (adet)

BDOS / 12

G19

Ajans tarafından bölgeye çekilen yatırımcı
sayısı*** (adet)

GYS

G20

Bölgede yeni açılan işyeri sayısı (adet)

YİS / Toplam Firma Sayısı

G21

Yapılan marka tescil sayısı (adet)

log(MTS) / log(Toplam Firma Sayısı)

G22

Alınan teşvik belgesi sayısı (adet)

log(TBS) / log(Toplam Firma Sayısı)

G23

Başvurulan patent sayısı (adet)

log(PBS) / log(Toplam Firma Sayısı)

G24

Bir yıl içerisinde düzenlenen Kalkınma Kurulu
toplantı sayısı (adet)

KKTS / 12

G25

Kalkınma Kurulu katılımcı sayısı (kişi)

(KKKS / KKTS)/100

G26

Yatırım Destek Ofislerine bir yıl içerisinde
yapılan başvuru sayısı**** (adet)

log(YDO Başvuru Sayısı) / log(Toplam
Kamu Kurumu, STK ve Firma sayısı)
İnternet Sitesi Sayısı (adet)

G27

Hazırlanan internet sitesi sayısı (adet)

*

Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, İl Özel İdareleri

**

Fuar, Kongre, Sempozyum

***

Ajansların desteklediği projeler kapsamında ve/veya YDO’lar aracılığıyla bölgeye gelen
yatırımcılar

****

YDO’lara yapılan izin ve ruhsat işlerinin takibi, bilgi sorma ve danışmanlık

Performans Göstergelerinin Ajansların Faaliyetleri Üzerinden Sorgulanması
Ajansların 2010 yılı performans durumları incelendiğinde yüksek puan alan ajansların genel
olarak mali destek programlarının hepsini uygulamaya koydukları, bütçe uygulamalarında
yerelden ajansa aktarılan kaynak miktarlarında yüksek gerçekleşme oranları yakaladıkları,
pek çok programa katılım sağladıkları ve bölgelerinde organizasyonlar düzenledikleri görülmektedir. Ayrıca bu ajansların YDO’ları 2010 yılında faaliyete geçmiş ve bilgi ve danışmanlık hizmeti gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Ajansların 2011 yılı performans durumları incelendiğinde bir önceki yıla göre bazı ajanslarda düşüşler görülmüştür. Bunların başlıca sebepleri; bir önceki yıla göre mali destek programlarının hepsinde teklif çağrısına çıkılmaması ve mali desteklerde gerçekleşen proje başvuru sayılarının düşmesi, yerelden ajansa aktarılan kaynak miktarının azalması, hazırlanan
rapor ve bölgede düzenlenen organizasyon sayılarının düşmesidir.
Ajansların performans durumlarında temel bileşenlerin en önemlisi ajansların diğer kurum,
kuruluş ve gruplarla yaptıkları iş birlikleri, bölgelerinde düzenledikleri organizasyonlar, katılım sağladıkları fuar, sempozyum, kongre gibi programlar, hazırladıkları rapor ve araştırma
notları faaliyetlerinden oluşan T3 bileşenidir. Bu bileşen incelendiğinde performans durumu yüksek ajansların genel olarak bu bileşenden çok yüksek puanlar aldığı görülmektedir.
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YDO’ları 2010 yılında faaliyete geçmemiş ajanslar 2011 yılında YDO’larını faaliyete geçirerek
daha fazla puan almışlardır. Bu durum diğer ajanslarla olan puan farklarını kapatmaya ve
geçmeye büyük katkı yapmıştır. Ayrıca YDO’lar aracılığıyla bölgeye çekilen yatırımcı sayıları
da ajansların performans durumlarının hesaplanmasında önemli bir bileşeni oluşturmuştur.
Şekil 3 ve Şekil 4 incelendiğinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki ajansların
performans durumlarının iyi olduğu görülmektedir. Bu duruma ajansların bölgelerinde
yaptıkları faaliyetlerin yanında bölgenin gelişme potansiyellerinin fazlalığı da etki etmiştir.
Batıdaki gelişmiş bölgelere oranla az gelişmiş bölgelerde tarım, sanayi, turizm ve hizmet
sektörlerinde yatırım yapmak ve şirket kurmak için kaynak ihtiyacına bağlı olarak ajansların
destekleri daha çok rağbet görmüştür. Örneğin, batı bölgelerinde kurulu çok fazla şirket ve
firma bulunmasına rağmen bilgilendirme ve eğitim toplantılarına gelen katılımcı sayısı ve
mali destek programlarına gelen proje başvuru sayısı, nüfus ve şirket sayıları doğu bölgeleri
ile karşılaştırıldığında doğu bölgelerine oranla düşük kalmıştır.
Bazı ajansların performans durumlarında büyük düşüşler yaşanmıştır. Bu düşüşlerin başlıca
sebepleri; mali destek programlarına çıkılmaması ya da bölgenin potansiyeline göre yeterli proje başvurusunun gelmemesi ve buna bağlı olarak desteklenen proje sayısının düşük
olması, bir önceki yıl yapılan faaliyetlerin bir sonraki yıl yapılmaması (internet sitelerinin
kurulması, çalıştayların, sempozyumların düzenlenmesi vb.) YDO’ların sağladığı bilgi ve
danışmanlık hizmetlerinden bölgedeki kurum ve kuruluşların yeterince yararlanamaması
gelmektedir. Tersi bir durum da bir önceki yıla göre yüksek performans gösteren ajanslar
için geçerlidir. Bu ajanslar da yukarıda ifade edilen maddeleri 2010 yılında yapmamış fakat
2011 yılında ifa ederek performanslarını artırmışlardır.
İstisnai bir durum olarak merkezi Van’da bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van’da
meydana gelen depremden olumsuz etkilenmiş ve bu durum performansına da yansımıştır. Ajans faaliyetlerine geçici olarak Muş YDO’da devam etmiştir.

Şekil 3. 2010 yılı Kalkınma Ajanslarının Performanslarının Bölgelere Göre Dağılımı
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Şekil 4. 2011 Yılı Kalkınma Ajanslarının Performanslarının Bölgelere Göre Dağılımı

Genel Değerlendirme ve Sonuç
Türkiye’de son 50 yıldır devlet tarafından uygulanan planlı kalkınma dönemi incelendiğinde somut olarak görülen en önemli çıktılardan biri merkez tarafından hazırlanan planların
yine merkez tarafından yürütülmeye çalışılması ve yerelde herhangi bir kuruluşun ya da
örgütün kurulmayıp yatırımların bu kurumlar tarafından yürütülmemesidir. Bunun sonucunda ise hazırlanan kalkınma planlarında belirlenen yerel kalkınma faaliyetleri daha uygulamaya dahi geçmeden raftaki yerlerini almaktadır.
1980’den sonra evrilen ve artık merkezin baskısının yavaş yavaş kaybolmaya başladığı Türkiye’deki süreç aynı zamanda yerelleşmenin de artmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da etkili olduğu ve fiziki ve iktisadi kalkınmanın
yanı sıra sosyal, kültürel ve insani ilişkilerde daha çok söz sahibi olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik yolunda belli kıstasları yerine getirmeyi vaat ettiği 2000 yılı
sonrası süreçte yerel kalkınmayı yerelin dinamiklerini kullanarak gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bu yolda çok farklı kaynaklar kendisine tahsis edilen kalkınma ajanslarının 2006
yılında hazırlanan 5449 sayılı Kanun ile yasal statüleri oluşturulmuş ve çeşitli hukuki süreçlerden sonra 2010 yılında 26 Düzey 2 Bölgesinde kurumsallaşması bitirilerek faaliyete
geçmişlerdir.
2010 yılı sonrasında ajansların faaliyette bulundukları 2010 ve 2011 yıllarındaki performans
durumları incelendiğinde genel olarak pek çok ajansın yasa ile kendilerine tanımlanan görevleri yerine getirdikleri görülmektedir. Bazı istisnai durumlar dışında (hukuki, idari ya da
mali sebepler dolayısıyla) ajanslar bölgelerinde yerel girişimcileri desteklemeye, bölgede
yerelin potansiyelinin farkındalığının oluşması için faaliyetlerde bulunmaya, bölgeyi ulusal
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ve uluslararası alanda tanıtmaya, bölge dışından yatırımcıları bölgeye çekmeye çalıştıkları
görülmektedir.
Bu kapsamda 2010 ve 2011 yıllarındaki faaliyetleri tezde incelenen ajansların; pek çok farklı kurumu bünyesinde barındıran yeni bir örgütlenme modeli olduğu, yaptığı çalışmalarla
bölgede yatırımcıların işlerini kolaylaştırdığı ve iş ve işlem takiplerinde yatırımcılara yardımcı olduğu, kaynak kullanımı hususunda bölgenin kalkınması amacıyla yaptığı araştırma
analizleri ile tespit ettiği başlıklarla yerinde ve dengeli kaynak kullanımında diğer kurumlardan ayrıldığı, uyguladıkları farklı proje destek programları ile farklı kurumların çalışmalarına
destek verdiği, farklı sahalarda düzenledikleri organizasyon ve fuarlar ile hem yerli hem de
yabancı yatırımcıları bölgelerine çektikleri tespit edilmiştir.
Kısa sürede kurumsallaşan ajanslar idari ve mali noktalarda birtakım sorunlarla da karşılaşmaktadır. Bunların başında yerelden gelen bütçe kalemi ve idari yapılanmada kalkınma
kurullarının sadece danışma organı olarak faaliyet göstermesi gelmektedir.
Ajanslar sahip oldukları yönetim kadrosu, idari yapısı ve personeli ile birlikte Türkiye’nin yakın döneminde yerel kalkınmada yaptıkları faaliyetler ile etkin ve etkili kurumlar olabileceklerdir. Bu süreçte idari ve mali alanlarda yasal boşlukları doldurulup siyasi baskılardan uzak
kalan ajanslar, çok daha verimli çalışacak ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecektir.
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Akıl desen onda, bilebildiğim kadarıyla;
Güzellik dersen onda, görebildiğim kadarıyla;
Sadakat dersen onda, kanıtlarıyla ortada.
İşte bunun için onu hep olduğu gibi saklayacağım gönlümde:
Akıllı, güzel ve sadakatli bir hanım olarak.
(Shakespeare, 2004, 2. Perde, 6. Sahne)

Giriş

N

arsisizm kavramı, günümüzdeki sosyal değişimlerin psikolojik etkilerini anlamamız açısından önemli bir kavram niteliği taşımaktadır. Çağımıza has değişimlerin
sosyoekonomik ve kültürel açıdan yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır. Narsisizm

kavramı sadece patolojik kişilik bozuklukları için değil, ailenin çocuğa kültürü aktarmadaki
yoksunluğu, insanların medya tarafından yönlendirilmesi, bürokratik ve örgütsel yapılanmalar, teknoloji ve internet gibi faktörlerin karşısında insanın yalnızlaşması ve güçsüzleşmesi sonucu oluşan kişilik yapısı ve çağdaş kültürün belli başlı özellikleri ile toplumsal hâle
gelen davranış kalıplarının tezahürünün açıklanması için kullanılmaktadır. Bu davranış kalıplarının en çarpıcı olanları: hırs, empati yoksunluğu, tatminsizlik, emsalsizlik, korku, şiddet,
yabancılaşma, maddiyatçılık, tüketim, şöhret vb.dir.
Burada önemli olan, patolojik narsisizm ile normal narsisizmin birbirinden ayırt edilmesidir.
Narsisizm, her insanda olması gereken, olağan ve doğal bir yapıdır. Kişinin bir şahsiyet olarak içinde bulunduğu toplumla uyumlu yaşayabilmesi için kendini ölçüyü kaçırmadan sevmesi gerekir. Bu sevgiye narsisizm denir. Yani, narsisizm bu anlamıyla bir ihtiyaçtır. Kişinin
kendini beğenmesine, önemli ve değerli biri olarak kabul etmesine izin verilmezse aşağılık
kompleksi ile karşı karşıya kalınabilir. Narsisizmi sağlıklı gelişmeyen kişi aslında öz güvensiz
yetişir ve her fırsatta benmerkezci refleksler gösterir (Keçe, 2011, s. 16-17). Bu durum ilerleyen dönemde patolojik bir hâl alır.
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Patolojik narsisizmde kişinin kendini beğenmişlik hâli tamamen başkalarının hayranlığını
kazanmaya yöneliktir ve aslında kişi kendine güven ve saygı duymada ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu eksikliği çevresindeki insanlar üzerinde gidermeye çalışır. Takdir, onay, beğeni
ve sevgi alamadığı zamanlarda ise büyük bir mutsuzluk ve sıkıntı içine girer. Başka bir deyişle, çoğu kez zannedilenin aksine narsisistik kişi kendini seven değil, kendinden nefret
eden kişidir. Bilinç dışında kendini değersiz, eksik, kusurlu ve küçük görür. Tüm savunmaları,
nefret ettiği öz benliğini bastırmak ve hayranlık elde etme yoluyla kendini sevebilir hâle
getirmeye yöneliktir. Ancak bu durumda, benlik değerini yükseltebilir ve dolayısıyla kendini
iyi hissedebilir (Kızıltan, 2006, s. 9-10).

Narsisizm Kavramı
Narsisizm kavramı mitolojideki Narkissos’un hikâyesinden esinlenilerek isimlendirilmiştir.
Hikâyeye göre, kendine âşık olanlara aldırmayıp onları karşılıksız bırakan ve çok güzel bir
peri kızı olan Ekho, bir gün avlanan bir avcı görür. Narkissos adındaki bu avcı çok yakışıklıdır.
Ekho, bu genç avcıya ilk görüşte âşık olur. Ancak Narkissos bu sevgiye karşılık vermeyerek
peri kızının yanından uzaklaşır. Ekho bu durum karşısında günden güne eriyerek, kara sevda ile içine kapanarak ölür. Bütün vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise bu
kayalarda ‘eko’ dediğimiz yankılara dönüşür. Olimpos Dağı’nda oturan tanrılar bu duruma
çok kızarlar ve Narkissos’u cezalandırmaya karar verirler. Yine günlerden bir gün av izindeki
Narkissos susamış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelir. Buradan su içmek için eğildiğinde, sudan yansıyan kendi yüzü ve vücudunun güzelliğini görür. O da daha önce fark
edemediği bu güzellik karşısında adeta büyülenir. Yerinden kalkamaz, kendine âşık olmuştur. O ana dek kimseyi sevmediği kadar sevmiştir kendi görüntüsünü. O şekilde orada ne su
içebilir ne de yemek yiyebilir, aynı Ekho gibi Narkissos da günden güne erimeye başlar ve
orada sadece kendini seyrederek ömrünü tüketir. Öldükten sonra da vücudu nergis çiçeklerine dönüşür.
Narsisizmi herkesin kabul edeceği bir biçimde tanımlamak çok kolay değildir. Bu konuda
akademik tartışmalar sürmektedir. Narsisizm, kişinin kendisini beğenmesi, sevmesi, değerli,
önemli hissetmesi, kendisinden memnun olması ile yakından ilişkili bir kavramdır. Öz saygı,
öz değer, benlik saygısı ya da kendilik değeri olarak tanımlanan bu duygular insanın kendi
değeri ve değerliliği konusunda hissettikleridir. Doğal olarak en çok diğer insanlarla ilişkilerde ortaya çıkar (Hamedoğlu, 2009, s. 4).
Ruh sağlığı alanında kendini sevme narsisizm kavramı çerçevesinde ele alınır. Türkçeye “öz
sevi” olarak çevirdiğimiz narsisizm, kişinin kendisi ile ilgili hissettiği değerlik, beğeni, benzersizlik, üstünlük duygularıdır. Kendinin sevme biçimi insandan insana büyük farklılıklar
gösterir. Kendini seven bazı insanlarla birlikte olmak istenen bir durum iken bazıları ile birlikte olmak itici bir durumdur. Başka bir deyişle bir uçta diğer insanlarla ilişkileri besleyen
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ve psikolojik bir gereksinim olarak bütün insanlarda var olan kendini sevme (normal narsisizm), diğer bir uçta ise diğer insanlarla ilişkileri baltalayan sahte kendini sevme (patolojik
narsisizm) bulunmaktadır (Özmen, 2011, s. 72-73).
Psikiyatri uygulamalarında normal narsisizm ile patolojik narsisizm arasında ayrım yapabilmek her zaman kolay olmaz. İnsanın kendini sevmesi ve değerli bulması normal hatta
gerekli bir duygudur. Ancak bu duyguların hangi aşamada abartılarak kişilik bozukluğuna
dönüştüğünü belirleyen ölçütleri tanımlamak ve belirlemek oldukça karmaşık bir durumdur (Geçtan, 2004, s. 254).
Amerikan Psikiyatri Derneği, narsisizmi “yaygın bir gösteriş duygusu, beğenilme ihtiyacı ve
empati eksikliği” olarak tanımlar. Narsisistik tanısı kısmen muğlâk ve çoğunlukla klinisyenin
hükmü sonucu olmakla birlikte; bir kişi tarafından sergilenen bir dizi bencilce davranışla
tespit edilir (Hamedoğlu, 2009, s. 10).
Narsisizm konusunda Freud’un görüşleri cinsel enerji üzerine kurulmuştur (Fromm, 1982, s.
62). Ancak mekanik bir cinsel enerji kavramı narsisizm kavramının gelişmesini engellemiştir. Freud iki tür narsisizm tanımlamıştır. “Birincil narsisizm”de libidinal enerji başlangıçtan
itibaren selfte bulunur ve objelere yönelmez. Bu durumu, güçlü ve kusursuz olma duygularının eşlik ettiği benlik şişmesi izler. “İkincil narsisizm” ise obje ilişkilerinde yaşanan engellenmeler ve düş kırıklıkları sonucu, libidonun objelerden çekilerek yeniden egoya dönmesi sonucu oluşur (Geçtan, 2004, s. 254-255). Nemiah ise narsisistik kişileri, tutkulu yüksek
hedeflere sahip, övgüye aç, eylemlerini başkalarının vereceği değere göre biçimlendiren
kişiler olarak tanımlamışlardır (Doğaner, 1996, s. 342-343).

Narsisistik Kişiliğin Özellikleri
Narsisistik kişiliğin temel kliniksel özellikleri; isteklerinin ve zihinsel edimlerinin gücüne aşırı
değer verme, düşüncelerin tüm güçlülüğü, kelimelerin mucizevi gücüne inanç ve bu büyüklenmeci öncüllerin mantıksal uygulaması gibi görünen, bir dış dünya ile baş etme tekniği, büyüklenmecilik, kendine aşırı bağlılık, takdir ve onay elde etmek için ötekinin peşinden koşulmasına rağmen başkalarına yönelik ilgi ve empati yoksunluğudur (Hamedoğlu, 2009, s. 11).
Narsisistik kişiler genellikle, ün, şan ve şöhreti seven; kendini herkesten farklı ve üstün gören kişilerdir. Onlar için hep el üstünde tutulmak, baş tacı edilmek ve övülmek, her zaman
özel olmak, hep özel muamele görmek veya kendilerini özel hissetmek oldukça önem arz
etmektedir. Genellikle kendini beğenmiş, soğuk, mesafeli, kibirli, üstten bakan, hak etmişlik duygusuyla olayları değerlendiren ve çekici görünen narsisistik kişiler, gerçekte bilinç
dışında kendilik değerlerinde, kendilerine güven ve saygı duymada ciddi sorunlar yaşayan
kişilerdir. Başka bir deyişle, bir nevi iç dünya ile dış dünyanın zıtlığı söz konusudur (Keçe,
2011, s. 85-87).
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Narsisistik kişi kendini diğer insanlardan daha farklı, üstün ve önemli bir insan olarak görür. Kendisine hayrandır ve kendini olduğundan daha başarılı, daha güzel, daha zeki olarak
görmektedir. Kendilerini herkesten üstün olarak görmeleri nedeniyle diğer insanlarla ilişkilerinde herkese göre kendilerine farklı, özel biri olarak davranılması beklentisi içindedirler.
Kendilerine sıradan bir kişi gibi davranılmasına katlanmazlar (Özmen, 2011, s. 58-60).
Narsisistler kişisel yakınlık, sıcaklık veya uzun vadeli ilişki yerine, ilişkilerini kendileri için kullanmayı tercih etmektedirler. Kısa vadede başarılı, güçlü, yüksek statülü oldukları imgesini
uyandırmak onlar için oldukça önemlidir. İlişkilerini öz sevici benlik saygısını onaylatmak
üzerine kurmaktadırlar (Sayar, 2011, s. 113-114).
Kendini beğenen narsisistlerde kendi teşhirciliklerinden ve diğerlerini küçümsemeden kaynaklanan benlik imgesi söz konusudur. Narsisistler, kendi başarılarını ön plana çıkarmak,
sürekli kendileri ile ilgili konuşmak, başkalarını dinler gibi görünürken sözü kendi başarıları ile ilişkilendirmek gibi özellikleri yoğun bir şekilde göstermektedirler. Narsisist bir kişiye
göre dünyanın en güzeli/yakışıklısı kendileridir. Vücutlarını sergilemekten kaçınmazlar. Saçları, giysileri, dış görünüşleri çok önemlidir. Sürekli etraflarından ilgi beklerler. Aynaya veya
fotoğraflarına bakmaktan çok hoşlanırlar (Hamedoğlu, 2009, s. 13). Fotoğrafları, çocukluklarından itibaren olan gelişimlerinin belgesel kayıtlarıdır ve onlara, yaşamlarına ilişkin bütünüyle kabul ettikleri tek kanıtı sunar. Kameraya atfedilen pek çok narsisistik kullanım arasında kendi kendini gözetim en başta gelir çünkü aynı zamanda dış dünyanın gerçekliğini
sorgulayan kamera hiç bitmeyen kendi kendini incelemenin teknik araçlarını sağlamakla
kalmaz, ayrıca kendilik duygusunu kendilik imgelerinin tüketimine olanak sağlar (Lasch,
2006, s. 89).
Narsisist kişiler, başkalarının bilgisini kendine mal etme konusunda çok ustadırlar. Hiçbir
rahatsızlık duymadan, elde edilen bir başka başarıda başkalarının haklarına aldırmazlar. Her
türlü ilişkiyi, her türlü insanı, ellerindeki her türlü gücü kendi çıkarları için kullanabilirler.
Narsisistik kişilik yapısına sahip kişiler için güce sahip olmak çok önemlidir. Bu nedenle işlerinde yükselmek için çalışır ve başarılı olabilirler. En çok yaşadıkları duygular arasında kıskançlık ve haset etmek vardır. Başkalarının başarıları, üstünlükleri, güzellikleri, mutlulukları
ve sahip olduğu şeyleri kıskanırlar. Sahip olmak istedikleri şeylerin başkalarında olup da
kendilerinde olmamasına katlanamazlar (Özmen, 2011, s. 61).
Narsisist bireyler kendi değerlerini geçerli kılmak için başka kişilere bağımlıdırlar. Kendini
beğenen narsisistler her şeyi yapabilme ve başarısızlık duyguları konusunda başka kişilerin
onayını elde etmeyi amaçlamaktadır; ironik bir şekilde bu onaya kavuştuklarında buna değer olmadıklarına ilişkin bir hisse kapılabilirler (Hamedoğlu, 2009, s. 14). Her türlü eleştiriye
aşırı alınganlık gösterir, eleştirinin geçerliliğini yadsıyarak kızgınlık ya da üzüntüyle tepki verirler. Pek çok durumda narsisizm alttan alma ya da alçakgönüllülük tutumuyla gizlenebilir.
Narsisist bir adamın alçakgönüllülüğünü kendine hayran olmak için kullanılacak bir neden
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olarak kullanması da az görülen bir durum değildir. Değişik belirtileri ne olursa olsun narsisizm türlerinde dış dünyaya gerçek ilginin kesilmesi ortak özellikler arasındadır (Fromm,
1982, s. 68).
Kısaca, narsisistler başkalarına bağımlı kişiler hâline gelmektedirler. Bu bağımlılık nedeniyle çok kırılgan ya da kıskanç kişilik yapıları geliştirirler. Aynı zamanda empati kuramazlar
ve gerçekte kimseyi sevemezler. Devamlı alıcı konumunda olan ve aldıklarıyla yetinmeyen
ve doyum sağlayamayan narsisist kişi sürekli bir boşluk duygusu içine girmektedir (Evren,
1997, s. 77). Bu davranış kalıpları oldukça tehlikeli ve istenmeyen bir durumdur. Bu kişilik
yapısı patolojik bir hâl almıştır ve istenmeyen davranışların meydana gelmesine neden olmaktadır. İstenmeyen davranışlar ise kendilerine ve etrafındaki insanlara zarar verme ile
sonuçlanır. Bu kişilik yapılanmaları ise psikolojik ve sosyolojik açıdan toplumlara zarar verirken kültürel açıdan da normalleşerek benimsenir hâle gelmektedir.

Narsisizm ve Gündelik Hayat
Narsisizm ve Kültür
Her toplumsal sistem, kendi yapısına ve işleyişine uygun kişilik örgütlenmesine ihtiyaç duyar ve kendi kültürünü yani normlarını, temel kabullerini, deneyimi örgütleme tarzlarını
sosyalleştirici kurumlar aracılığıyla bireyde kişilik biçiminde yeniden üretir. Başta aile olmak
üzere, okul ve diğer karakter oluşturucu kurumlar eliyle icra edilen sosyalleşme süreci, insan
doğasını hâkim sosyal normlara uydurmaya çalışır. Hâkim sistem, bir bakıma, sosyalleştirici
kurumlar aracılığıyla bireyi kendi gereksinimleri doğrultusunda şekillendirir. Keza, her toplum, evrensel çocukluk krizlerini (anneden ayrılma travmasını, terk edilme korkusunu, annenin sevgisi için diğerleriyle rekabetinin acısını) kendi meşrebince çözmeye çalışır ve söz
konusu ruhsal krizlerle baş etme tarzı o topluma özgü bir kişilik örgütlenmesini ve onun patolojik türevi olan özgün psikopatoloji biçimini ortaya çıkarır. Dolayısıyla, hâkim toplumsal
sistem ile hâkim kişilik yapısı ve psikopatoloji arasında her zaman yakın bir ilişki vardır; her
çağ ve toplum kendi özgün kişilik biçimini ve patolojisini üretmektedir (Kızıltan, 2006, s. 42).
Psikopatoloji bir anlamda o kültürün karakteristik ifadesidir ve bize toplumun örgütlenme tarzı, hâkim ilişki biçimi ve en önemlisi insan doğasıyla çelişen yönleri hakkında ipucu
vermektedir. Jules Henry psikozu, bir kültürün içerdiği tüm yanlışların nihai sonucu olarak
görmektedir. Sosyoekonomik ve kültürel koşullardaki değişimler, temel kişilik örgütlenmesinde yansımasını bulmaktadır; zira yeni sosyal koşullar yeni kişilik biçimlerini, yeni sosyalleşme tarzlarını ve yeni örgütleyici yaşam yollarını gerektirir. Nitekim Otto Kernberg, çağdaş
kültürdeki değişimlerin nesne ilişkileri üzerinde belirleyici etkilere sahip olduğunu belirtmektedir (Kızıltan, 2006, s. 42). Genelde karakter bozukluklarının, özelde ise narsisistik bozukluğun hâkim psikopatoloji biçimi olarak ortaya çıkması ve bu gelişimi güdüleyen kişilik
yapısındaki değişim, sosyoekonomik ve kültürel koşullarda çağımıza has değişimlere işaret
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etmektedir. Freud’un da ruhsal sağlık ile ruhsal hastalık üzerinde sürekli ve ısrarla durması,
nevrozların ve psikozların, bir anlamda, söz konusu oldukları kültürü tanımlayan ifadeler
olarak görülmelerini olanaklı kılmaktadır (Lasch, 2006, s. 68-69).
Narsisizm ve Modern Kapitalizm
Modern kapitalist toplumda üretim giderek toplumsallaşmış, karmaşık bir hâl almıştır. Teknolojik ilerleme beraberinde üretimde bolluğu getirmiş ve emeğin üretim içindeki rolünü
değiştirmiştir. Meta ekonomisinin had safhaya ulaşması ve tüm yaşam alanlarını kuşatmasıyla beraber artık günümüz insanı, tüm gereksinimleri için ötekine muhtaç hâle gelmiş;
bu gereksinimleri karşılayabilmek için kaçınılmaz olarak meta ekonomisinin dolayımına
girmek zorunda kalmıştır. Meta ekonomisine dayalı sistemin temel mantığı gereği gereksinimlerini karşılayabilmek için öz benliğini, spontanlığını bastırarak öteki için (daha doğrusu
birbiri için) nesneleşmiştir. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse günümüz insanı tüm
gereksinimlerini karşılamak için meta üretmek (veya sahip olmak) zorundadır; sistem ancak
meta üretiminde bulunduğu (veya meta sahibi olduğu) takdirde gereksinimlerini karşılayacak nesneleri ona sunmakta, aksi takdirde onu ölümcül acizliğine terk etmekle tehdit
etmektedir (Kızıltan, 2006, s. 43).
Kapitalizmin yükselişiyle oluşan toplumsal değişim ve bunun yarattığı rekabet ortamı insanların bireycilik ilkesine doğru yönelmelerine doğrudan katkı sağlamıştır. Kapitalist düzende yaşamak isteyen her birey yüzmek ya da batmak zorundadır. Bu nedenle öne atılmak
ve kendi şansını denemek zorunda kalmıştır. Bunun örgütsel yansıması ise bireyci işletmeler olmuş, “ben” ve “diğerleri”ni yaratmıştır. Diğerleri ona rakip olmuş ve çoğu durumda, onları yok etmekle onlar tarafından yok edilmek arasındaki seçenekle karşı karşıya kalmıştır
(Fromm, 1999, s. 67).
Modern kapitalist toplumda süregelen bilimsel gelişmeler bazı risk ve belirsizlikleri ortadan kaldırırken aynı zamanda yeni risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sanayi toplumları denetleyemedikleri tehlikelerin yaratıcıları ve meşrulaştırıcıları hâline gelmişlerdir.
Ortaya çıkan bu yeni risk ve belirsizlik tüm hayatımızı kuşatmıştır. Bir başka deyişle, modernleşmenin en gelişmiş aşamasında belirsizlik ve denetlenemezlik sorunları ortaya çıkmıştır.
Yoğun ve giderek yaygınlaşan yaşam tarzı içerisinde var olan riskler modernizmin karanlık
yüzünü oluşturmaktadır. Küreselleşmenin yaygınlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı etkileri bu tehlikeleri daha da belirgin hâle getirmektedir (Soydemir, 2011, s. 178).
Modern endüstri toplumunda insan, hayatı kazanca dönüştürülmesi zorunlu olan bir sermaye gibi görmektedir. Bunu başarabilirse, hayatı bir anlam kazanacaktır, aksi hâlde o bir
“beceriksiz” olarak nitelendirilecektir. Değeri albenisinde, dış görünümündedir. Böylece insanın değeri, kendi başarıları veya başkalarının kararları gibi dış etkenler tarafından belirlenir bir hâle gelmiştir. Bunun sonucu olarak birey kendine ve çevreye yabancılaşmış ve bir
robot hâline gelmiştir (Fromm, 2004, s. 14).
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Narsisizm ve Aile
Narsisistik kişilik yapısının oluşumunun nedenleri arasında, birbirleriyle çelişen anne-baba tutumu yer almaktadır. Anne-babadan biri çocuğu abartılı bir şekilde şımartıp çocuğun ihtiyacı olan yönlendirmeyi ve sınır koymayı yapmazken diğeri tam tersi sert, reddedici ve eleştirel bir tutumdadır. Yani narsisizmin temelini duygusal yoksunluk ve hayal
kırıklığı ile sınır koymayan ve şımartan tutumun etkileşimi oluşturmaktadır (Hasanoğlu,
2013, s. 209).
Ailenin yanlış tutumlarından bir tanesi de çocuğun yapamayacağı şeylerin hedeflenmesidir. Yani anne ve babanın beklentisinin yüksek olmasıdır. Yüksek hedef karşısında çocuk
farklı görünmeye çalışır ve rol yapmaya başlar. Ailesinin kendisinden yapamayacağı şeyler
beklediğini hisseden çocuk hep streslidir, kaygılıdır ve mutlu olamaz. Ailesinin beklentilerini karşılayamadığı içinde aşırı öz güvenli görünme yoluna başvurur. İkinci bir tutum hatası
ise, övgünün yanlış kullanılmasıdır. Yanlış kullanılan övgü abartılı öz güvene, fazla ego kabarmasına yol açmaktadır (Tarhan, 2012, s. 35). Anne-babalar övgünün, öz saygı oluşturacağına ve buna karşılık öz saygının da başarı getireceğine inanmaktadırlar. Ayrıca övgünün
performansı teşvik ettiğini sanmakta ve yüksek seviyede övgünün, yüksek seviyede performansı teşvik ettiğini varsaymaktadırlar. Böylece aileler kültürel narsisizmin kapılarını açmış
olmaktadır (Twenge, & Campbell, 2010, s. 126).
Ailenin yanlış tutumlarından bir tanesi de belki farkında olmadan çocuklarını öz saygıları ve kendilerine hayranlıkları yüksek şekilde yetiştirmeye başlamış olmalarıdır. Ne yazık ki
ebeveynlerin öz saygıyı yükselttiğini düşündükleri şeylerin çoğu -bir çocuğa özel olduğunu
söylemek ve istediğini vermek gibi- aslında narsisizme yol açmaktadır. Bunun bir devamı
olarak da anne-babalar çocuklarına olan sevgilerini en modern yolla (veya kolay) ifade etmektedirler: Çocuklarının harikalıklarını ilan eden giysiler, çantalar, ayakkabılar alarak. Kız
bebek giysilerinin üzerinde “prenses” veya “barbie” yazarken erkek giysilerinde ise “batman”,
“prens” veya “rock yıldızı” gibi etiketler içeren yazılar yer almaktadır (Twenge, & Campbell,
2010, s. 114).
Anne-babanın sorumluluklarından bir tanesi de çocuğuna isim vermektir. İsim, çocuğun
tüm hayatı boyunca taşıyacağı etikettir. Geleneksel kültür ve yaşamda çocuğa isim vermek
benzersizlik ve göze çarpma değil, aidiyet ve uyumla ilgili bir iştir (Twenge, & Campbell,
2010, s. 253-54). Ancak günümüz modern ebeveynlerinin, çocuklarının özel oldukları düşüncesinden hareketle çocuklarına abartılı ve emsalsiz isimler koyma arayışı içinde oldukları görülmektedir. İsimlere örnek vermek gerekirse: İstanbul, Atlas, Aden, Bucan (cennet
bahçesi), Ares, Buğlem (cenneti müjdeleyen melek), Ece (kraliçe), Ecehan (hanların başı),
Ahsen (en güzel), Alp (yiğit) Alper (yiğit er), Alpay (cesur), Armağan (ödül), Aybike (ay gibi
güzel kız), Birsen (yalnız sen), Biricik (bir tane), Bihter (en iyi)…
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Narsisizm ve Eğitim
Bazı eğitimciler de başarı için kendine hayranlığın hatta narsisizmin gerekli olduğu konusunda hemfikir gözükmektedirler ve kendini özel hissetmenin harika bir motivasyon yolu
olduğu kanısındadırlar (Twenge, & Campbell, 2010, s. 73). Örnek vermek gerekirse bu söylem çoğu kişisel gelişim kitaplarında ve başarıya ulaşma konusunda yazılan kitaplarda başat cümleler içerisinde yer almaktadır.
Liselerde “kazanma” üzerine yapılan vurgu aşırı bir heyecan dalgasına dönüşmüş durumdadır (Twenge, & Campbell, 2010, s. 71). Üniversiteye gidebilmek için gidilen kurslar, alınan
özel dersler öğrencilerin bir yarış içinde olduklarının ve bu yarışı kazanmak adına “En iyi ben
olmalıyım.” düşüncesi içinde benliklerini oluşturuyor olması narsisizmin kaçınılmaz örneklerinden bir tanesidir.
Narsisizm ve İnternet, Sosyal Paylaşım Siteleri
Narsisizmi hızlandıran bir diğer unsur ise internet kullanımıdır. İnternetin postmodern çağda benlikleri dönüştürdüğü dile getirilmiştir. Benliklerimizin artık akışkan, merkeziyetçilikten uzak, gelişmekte olan, çeşitli ve sürekli oluşum hâlinde olduğunu düşünmeye teşvik
ediliriz. İnternette kimliğin “akışkan” olduğunu söyleyen psikolog Sherry Turkle, sanal âlemde kişilerin benliklerini tek ve bir olarak algılamadıklarını, aksine, pek çok yönden oluşan
bir benlik yaşantıladıklarını belirtir. Açılan her yeni pencere, benliğin bir başka cephesini
çağırmaktadır. Nette yapılanların bir bedeli yoktur, o hâlde, siber alan insanları “Heyecan
verici benlikler oluşturmaları yönünde özgürleştirir.” (Sayar, 2002, s. 66).
Narsisizmi hızlandıran bir diğer unsur ise internet kullanımıdır. “blog”lar, YouTube ve
MySpace gibi uygulamalar bir tür “Bana benim alanımdan bak.” mantığını güden “benim
alanım nesli/ MySpace generation” oluşmaktadır. Bu mantık; “Sürekli eğlenmeliyim.”, “Sahip
olduğunla böbürlen.”, “Tüketmek başarı demektir.”, “Mutluluk dediğin şey cinsellikte yatar.”
düşünce ve davranış tarzlarını getirmektedir. İnternet üzerinden kurulan sanal ilişkiler; gerçek, samimi, karşılıklı özveri üzerine oturması gereken derin ilişkileri sığlaştırmakta ve sahteleştirmektedir. Bunun ağır bedeli ise çokluk içinde yalnızlık durumudur. Ama internetin
olumsuz etkileri bu anlatılanlarla da sınırlı kalmamaktadır. Narsisist internet bağımlıları, sadece cilalanmış sahte kişilikler değil bir de kendi değerlendirmelerine göre süper kişiliklerle
internet sahnesine çıkmaktadırlar (Twenge, & Campbell, 2010, s. 14).
Sosyal paylaşım ağları arkadaşlığın nitelik değil nicelik yönünden ölçüldüğü; kişinin kendisini dilediğince parlatarak sunabildiği ortamlardır. Bu yüzden sosyal paylaşım ağları, yeni
iletişim kipi olarak narsisizmi hem üretmekte hem de yaygınlaşmasına neden olmaktadır
(Sayar, 2011, s. 114).
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Narsisizm ve Medya
Narsisizmi körükleyen diğer önemli bir tesir, özellikle ünlüleri ideal insan modeli olarak
sunan medyadır. Yapılan araştırmalar sonucunda, medya kuruluşları tarafından ısrarla yayımlanan, sansasyonel dedikodu programları, filmleri ve reality şovları, narsisizm virüsünün ana yayılım yollarından birisi olarak görülmektedir (Twenge, & Campbell, 2010, s. 13).
Televizyonda yayınlanan şov programların isimlerine bakacak olursak bireyi yine ön plana
ittiğini görmekteyiz. Örnek olarak söylemek gerekirse: Yetenek Sizsiniz, Akademi Star, Bana
Her Şey Yakışır, Bugün Ne Giysem gibi.
Narsisistik kişilerin önem verdiği şeylerden biri de herkes tarafından tanınıyor olmaktır. Narsisistik kişiler ünlü insanlara özenirler ve onlarla kendilerini yarıştırırlar. Örnek olarak; ünlülerin canlandırdıkları rolleri kendileri canlandırıp internet aracılığı ile YouTube programına
yükleyerek tüm dünyaya kendilerini kanıtlarlar. Facebook’ta ne kadar çok beğeni alırlarsa
ve ne kadar çok arkadaşları varsa bu durum onlar için mükemmeliyet hâlidir. Aynı şekilde
“Reklamlar da narsisist bireyi teşvik ediyor.” demiştik bu duruma bir örnek de halk bankasının kart reklamı olan “paraf”tır. Bu reklamda ünlü sanatçı kalabalığın önünde şarkı (sloganı) söylemektedir ve reklamın ana sloganı “Starlara layık bu benzersiz dünyada ayrıcalıklar
peşinizi bırakmayacak.”tır. Yani narsisist kişinin bu kartı kullanması onun önemli ve ünlü bir
yıldız olması ile eş değer niteliktedir.
Narsisizm ve Tüketim Çılgınlığı
Narsisist kişilerin artık bağımlılık olarak kabul edilen bir davranışı olan saplantılı alışverişçiler olma olasılıklarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu alışveriş bağımlılığı, narsisizmin
bir sonucu olan maddecilikle bağlantılıdır. Ayrıca alışveriş bağımlılığı, narsisizm gibi uzun
vadeli kazanımları kaybetme pahasına, kısa süreli hazları tercih etmeyi içeren bir kişilik özelliği olan dürtüsellikle de bağıntılıdır. Yakın zamanda gösterilen bir mastercard reklamında,
pedikür yaptıran bir kadın, daha sonra ayaklarını göstermek için yeni ayakkabılar satın almak, sonra da ayakkabılarına uyacak kırmızı bir elbise satın almak “zorunda kalır”. Reklam
narsisizm tuzağı olan bir sloganla sona erer: “Anı Yaşamak: Paha Biçilemez” (Twenge, & Campbell, 2010, s. 196).
Tüketim çılgınlığının giderek artan bir hâle gelmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi reklamlardır. Reklamlarda tanıtılan ürün adeta arka planla da iken birey ön plana itilmektedir.
Yani birey, o ürüne ihtiyaç duymuyorsa da reklamın bireyi öncelemesi sonucu alınan ürün
ile birey kendini mutlu hissedecek ve kendini biricik ilan edecektir. Örneğin; L’Oreal saç boyası markasının, “Çünkü ben buna değerim.” sloganı kişinin kendini çok önemli bir kişi olarak görmesine bağlı olarak ürünün satışının gerçekleşmesi ile sonlanır.
Narsisizm ve İş yeri, Siyasi Örgütlenme, Bürokrasi
Narsisistler, yalnızca farkındalık hareketinde ve diğer kültürler de değil, ayrıca iş yerlerinde,
siyasi örgütlerde ve bürokraside önemli konumlara yükselmelerini sağlayan nedenlerin bazı-
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larıyla, psikolog ve psikiyatristlerin dikkatini çekmektedir. Çektiği bütün içsel acılara rağmen
narsisistin, kişiler arası ilişkilerin güdümlenmesini özendiren, derin kişisel bağların kurulmasını engelleyen ve ayrıca öz saygısını geçerli kılmak için gereksinim duyduğu onaylanmayı
ona sağlayan bürokratik örgütlerde onu başarıya ulaştırmayı sağlayacak birçok özelliği bulmaktadır. Narsisist, yaşamına bir anlam kazandırma ve boşluk duygusunu yenme sözü veren
sağaltımlara katılabilirse de mesleki kariyerinde çoğunlukla hatırı sayılır bir başarı elde eder.
Kişisel izlenimleri yönetmekte doğuştan yeteneklidir ve bunun getirdiği karmaşada uzman
oluşu, artık, “görünürlüğün”, “devingenliğin” ve iyi bir sicilin icraattan daha önemli olduğu
siyasi ve ticari örgütlerde narsisistin çok işine yarar. “Örgüt insanı” bürokratik “oyun insanına”
-çalışma yaşamının “sadakat çağı” “yönetsel başarı oyunu” çağına- yerini bıraktıkça narsisist
kendi kendini kanıtlayıp yeteneklerini sergiler. Şirket lideri “bir kazanan olarak anılmak” ister,
en büyük korkusu “bir kaybeden olarak” etiketlenmektir (Lasch, 2006, s. 84).

Sonuç
Narsisizm incelemeleri, insanın bu hayatta nasıl yaşarsa mutlu, tatminkâr ve huzurlu olacağı
konusunda bizlere bilgi vermektedir. Ancak bu durum insanın öz benliği ile dünyanın örtüşmesi sonucu olabilir. Çünkü tatmin edici bir yaşam için gerekli değerlilik hissi ve kişisel
anlamı bulmamızı ve ona ulaşmamızı sağlayan öz benliğimizdir. Şişirilmiş sahte benliklerle
elde edilen kazanımlar ve başarılar bireyin kendisini avutmasını ve geçici de olsa sadece
mutlu olmasını sağlayacaktır. Geçici mutluluklar ise toplum için olumsuz sonuçlar yaratacaktır. Toplumda yaşanan değişim ve dönüşümlerin olumsuz sonuçlarının fazlalığı, toplumun sağlıksız olduğunun kanıtıdır.
Her geçen yıl, narsisizm düzeylerinde bir artış olduğu ve artık toplumsal yapı içerisinde narsisistlerle daha çok karşılaşıldığı üzerine vurgular yapılmaktadır. Narsisistik davranışların nedeni en temelde, kapitalist toplumda görülen “bireyleşme” ve “rekabet ortamının” yaratmış
olduğu “narsisizm kültürünün” küreselleşmenin kaçınılmaz etkisiyle tüm dünyaya yayılmış
olmasıdır. “Tüketici” yönelimli ve “medya”nın insanlar üzerindeki etkisi sonucu kültürler,
son 40 yılda bireycilikten yana olan “yeni bir narsisizm” öne sürmektedir. Kültürel çalışmalar, narsisizmin bu yükselişini tüketici toplum, yeni medya ve şöhret toplumu bağlamında
açıklayabilmektedirler. Popüler medya ve toplum eleştirilerinde kendini gösteren kültürel
narsisizm günümüz toplumunun bir patolojisi hâline gelmiş durumdadır.
Toplumda narsisist insanların giderek çoğalması, narsisist davranış kalıplarının giderek içselleştirilmesi sonucu normal bir hâl almaktadır. Bu durum bizleri patolojik bireylerden oluşan
bir topluma götürmektedir ki bu hâl hiç de iç açıcı değildir. Böyle bir toplumda insanların
sadece kendi benliklerini düşünerek hareket etmeleri toplumsal uyum ve birliktelik için büyük bir engeldir. Toplumda oluşan sorunlar, sapkın davranışlar, krizler, cinayetler, intiharlar
giderek artacak ve önlem alınamaz hâle gelecektir. Toplumun denge unsuru olan değerler
sistemi narsisist bireyler içinde yok olacaktır. Bu durum ise tüm toplumları tehdit etmekte
ve endişelendirmektedir. Twenge’nin de dediği gibi narsisizm “asrın vebası” hâline gelmiştir.
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Giriş

E

ğitim; bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen,
kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan ertelenemez ve vazgeçilemez bir süreçtir. Bu nedenle bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin

kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergesidir (Karaarslan, 2005, s. 1).
Eğitim, insanlığın tarihi kadar eski bir olgudur ve hem birey olarak hem de toplum olarak
hayatı sürdürebilmenin neredeyse ilk şartıdır. Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden sağlıklı bireylerden oluştuğuna göre; bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesi,
onların çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermek ve kaynak ayırmakla mümkündür.
Çünkü yatırımların en etkilisi insana yapılan yatırımdır (Ozansoy, 2008, s. 6).
Eğitim bireylere yönelik olarak yapılmakla beraber, toplumsal yönü daha ağır basmaktadır
(Çalcalı, 2009, s. 3). Çünkü eğitim hizmetleri; bir ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınma düzeyinin belirlenmesi açısından en önemli göstergelerden biridir.
*
**

Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü.
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Çalışmada, ülkemizde eğitim hizmetlerinin durumu, söz konusu üç boyutuyla değerlendirilecek; ulaşılan sonuçlar yabancı ülke uygulamalarıyla karşılaştırılarak analiz edilecek ve
ülkemizde eğitim düzeyi ve kalitesinin arttırılması için birtakım öneriler getirilecektir.

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmenin Sağlanması Açısından Eğitimin
Önemi
Günümüzde gelişmiş ekonomilerde, gelişmişliğin ölçüsünü belirleyen en önemli faktörlerden biri, eğitim hizmetlerine verilen önceliktir. Eğitim hizmetlerinin bu denli önem taşımasının nedeni, bu hizmetin uygun şartlarda yapılması sonucu ortaya çıkan önemli sosyal faydalar ve topluma olumlu dışsallıklar yaymasıdır (İnaç, Güner & Sarısoy, 2006, s. 60). Eğitim;
bireylere sağladığı özel yararlar yanında, toplumsal açıdan yaratmış olduğu faydalar nedeniyle de ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli rol oynamaktadır. Bireylerin eğitim seviyesi yükseldikçe nitelikli iş gücü darboğazı aşılmakta, bilimsel ve teknolojik yenilikler hız
kazanmaktadır (Öztürk, 2005, s. 1). Eğitim seviyesi; ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel
bağlamda gelişimini, büyüme ve kalkınmayı doğrudan etkilemektedir. Beşerî sermayenin,
ülkelerin gelişmişliği üzerindeki etkisi de bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Eğitim, istihdam seviyesi ve kişilerin çalışma koşulları açısından da önem taşımaktadır.
Eğitim ve istihdam politikaları iç içe girmiştir. Zira istihdam politika ve programları, eğitim
politikaları ile içselleştiğinde istenilen sonuca ulaşılabilmektedir (Yıldız, 2010, s. 36). Eğitim
seviyesi yükseldikçe kalifiye iş gücü artmakta ve istihdam edilenlerin de mesleki bilgi ve
becerileri o denli yüksek olarak gerçekleşmektedir. Nitekim yüksek teknolojinin önemli bir
yer tuttuğu günümüz iş dünyasında, kalifiye elemanların yetişmesi başlıca şartlar arasında
yer almaktadır.
Beşerî sermayenin büyüme üzerindeki önemi, büyüme teorileriyle de açıklanmaktadır.
Büyüme modellerinden Solow modeli; tasarruf düzeyinin-sermaye birikiminin büyümeyi
sadece geçiş döneminde etkilediğini ileri sürerek sermaye birikiminin büyüme üzerindeki
etkisini minimize etmekte ancak ekonomik büyümenin nedeninin teknolojik ilerleme olduğunu ileri sürerek de teknolojik gelişmenin büyüme üzerindeki etkisini maksimize etmektedir. Ancak, Solow modelinde, teknolojik ilerleme dışsal bir olgu olduğundan, model,
iktisadi büyümenin nasıl meydana geldiğini açıklayamamaktadır. Modelin bu önemli eksikliği, 1980’lerin sonlarında büyümenin nasıl meydana geldiğini açıklayan içsel büyüme
teorisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu teori, sermayenin hem fiziksel sermayeyi hem de
emek girdisinin sahip olduğu bilgi, tecrübe ve becerilerden oluşan sermayeyi yani kısaca
beşerî sermayeyi ön plana çıkarmaktadır (Ünsal, 2005, s. 594).
Türkiye’de öğrenci başarısını ölçmeye yönelik olan, OECD tarafından uygulanan ve eğitimin kalitesinin uluslararası karşılaştırmalardaki yerinin belirlenmesinde yararlanılabilecek
en önemli araştırma yöntemlerinden biri PISA (Programme For International Student As-
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sesment) yöntemidir. PISA yöntemi, hem ülke bazında temsil kuvveti olması hem de öğrenciler ve okulları üzerine çeşitli bilgiler içermesiyle araştırmalarda kullanılmaktadır. Program, okuma (sosyal-edebiyat) okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı
alanlarında öğrenci başarısını ölçmektedir (Çalcalı, 2009, s. 97 vd.). Tablo 1’de, kamu eğitim
harcamalarının doğrudan çıktısı olarak matematik, fen ve okuma alanındaki PISA sonuçları,
en son inceleme dönemi olan 2009 dönemi itibarıyla yer almaktadır.
Tablo 1.
PISA Sonuçlarına Göre Kamu Okullarında Okuma, Matematik ve Fen Alanlarında OECD Ülkelerinin
Başarı Puanları (2009)
Ülke/Alan

Okuma

Fen

Matematik

Finlandiya

536

554

541

Singapur

526

542

562

Japonya

520

539

529

Kore

539

538

546

Yeni Zelanda

521

532

519

Kanada

524

529

527

Hollanda

508

522

526

Almanya

497

520

513

İngiltere

494

514

492

Belçika

506

507

515

Macaristan

494

503

490

ABD

500

502

487

Norveç

503

500

498

Danimarka

495

499

503

Fransa

496

498

497

Portekiz

489

493

487

İtalya

486

489

483

İspanya

481

488

483

Rusya

459

478

468

Yunanistan

483

470

466

Dubai

459

466

453

İsrail

474

455

447

Türkiye

464

454

445

Şili

449

447

421

Sırbistan

442

443

442

Bulgaristan

429

439

428

Romanya

424

428

427

Tayland

421

425

419
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Meksika

425

416

419

Brezilya

412

405

386

Arjantin

398

401

388

Tunus

404

401

371

Kazakistan

390

400

405

Endonezya

402

383

371

Azerbaycan

362

373

431

Kırgızistan

314

330

331

Kaynak: OECD verilerinden yararlanılarak tarafımızca hazırlanmıştır.

Tablo 1’de görüldüğü gibi Türkiye; okuma, matematik ve fen eğitiminde birçok ülkeden
özellikle gelişmiş ekonomiler arasında yer alan Avrupa Birliği ülkelerinden daha düşük
puanlara sahiptir. Türkiye’nin incelemeye konu olan üç alanda da düşük değerler alması;
Endonezya, Tayland, Kazakistan, Şili gibi az gelişmiş ülkelerle karşılaştırılmasına neden olmaktadır.
Tablo 2.
Bazı Yabancı Ülkelerde Orta Öğrenimde Net Okullaşma Oranı
Ülkeler/Yıllar

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Avusturya

90.2

90.4

90.4

89.7

89.8

Azerbaycan

79.0

92.0

93.0

..

..

Bulgaristan

85.0

84.0

83.0

83.0

..

Kıbrıs

95.0

96.0

96.0

96.0

..

Çek Cumhuriyeti

89.7

90.7

90.1

..

..

Danimarka

89.0

89.0

89.0

..

..

Estonya

91.0

92.0

92.0

..

..

Finlandiya

96.0

95.0

94.0

94.0

..

Fransa

98.0

98.0

98.0

98.0

..

Macaristan

91.0

91.0

91.0

..

..

İzlanda

89.0

89.0

88.0

..

..

İrlanda

96.0

97.0

98.0

99.0

..

İsrail

99.0

99.0

98.0

..

..

İtalya

92.0

93.0

93.0

94.0

..

Kazakistan

86.0

85.0

86.0

88.0

90.0

Kırgızistan

81.0

81.0

79.0

79.0

..
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Letonya

89.5

88.6

89.8

89.8

89.8

Litvanya

92.0

91.0

91.0

91.0

..

Malta

78.0

77.0

76.0

81.0

..

Moldova

81.0

83.0

80.0

79.0

..

Hollanda

89.0

88.0

87.0

87.0

..

Norveç

97.0

96.0

95.0

94.0

..

Polonya

93.0

92.0

91.0

..

..

Romanya

81.0

82.0

82.0

..

..

Slovenya

92.0

91.0

92.0

..

..

İspanya

94.0

94.0

94.0

95.0

..

İsveç

99.0

98.0

96.0

94.0

..

İsviçre

85.0

84.0

83.0

83.0

..

Tacikistan

83.0

84.0

84.0

85.0

..

Türkiye

56.5

58.6

58.5

65.0

69.3

Ukrayna

85.0

85.0

85.0

86.0

..

İngiltere

92.0

94.0

96.0

..

..

ABD

91.0

91.0

90.0

89.0

..

Özbekistan

92.0

92.0

92.0

..

..

Kaynak: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Statistical Database verilerinden yararlanılarak tarafımızca düzenlenmiştir.

Tablo 2’de ise 2006-2011 yılları itibarıyla bazı yabancı ülkelerin orta öğrenimdeki net okullaşma oranları yer almaktadır. Tabloda dikkat çeken husus, Türkiye’nin orta öğrenimdeki net
okullaşma oranının, birçok gelişmiş ve az gelişmiş ülkenin tümüne göre çok düşük değerler almasıdır. Dolayısıyla Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Moldova gibi Türkiye’ye göre
daha az gelişmiş ülkelerde bile bu oran yaklaşık olarak % 80’in üzerindeyken Türkiye’de %
70’in bile üzerine çıkamamıştır. Okullaşma oranı, okul çağında olan aktif nüfusun okula
kaydolanlara yüzdesel oranı olduğuna göre bu sonuç; Türkiye’de özellikle daha az gelişmiş
bölgeler olan doğu bölgelerinde pek çok kişinin okula gidememesi gibi durumlardan kaynaklanmaktadır.
Günümüzde ülkelerin kalkınmışlıkları, milli gelir düzeylerinin yanında; sosyokültürel durumları ile de ölçülmektedir. Sosyal gelişmişliğin ve kalkınmışlığın temelini ise eğitim oluşturmaktadır. Okuryazarlık ve okullaşma oranı, ortalama yaşam süresi gibi değerler bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir (Çalcalı, 2009, s. 39). Buna ilişkin olarak yukarıda
analiz edilen değerlere ek aşağıda Tablo 3’te bazı yabancı ülkelerin ekonomik gelişmişlik
düzeyi ve insani gelişmişlik endeksi gösterilmektedir.
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Tablo 3.
Bazı Ülkelerde Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi ve İnsani Gelişmişlik Endeksi (2011)
Ekonomik Gelişmişlik
İnsani Gelişmişlik Endeksi
Ülkeler
Düzeyi (Sıralama)
(Sıralama)
Singapur

1

26

İsviçre

2

11

Norveç

3

1

Hong Kong

4

13

İsveç

6

10

Avustralya

7

2

Almanya

8

9

Hollanda

9

3

Çin

10

101

Avusturya

11

19

Danimarka

14

16

Finlandiya

15

22

Fransa

16

20

ABD

18

4

Belçika

19

18

Japonya

20

12

İngiltere

21

28

Birleşik Arap Emirlikleri 23

30

Yeni Zelanda

24

5

Şili

25

44

İtalya

27

24

İspanya

28

23

Çek Cumhuriyeti

30

27

İrlanda

35

7

Portekiz

39

41

Arjantin

46

45

Hindistan

53

134

Yunanistan

55

29

Kazakistan

56

68

Rusya

72

66

İran

76

88

Türkiye

78

92

Moldova

85

111

Mısır

88

113

Pakistan

96

145

Kaynak: Legatum Institute ve United Nations Development Programme (UNDP) verilerinden yararlanılarak
tarafımızca hazırlanmıştır.
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Tablo 3’te görüldüğü gibi eğitim düzeyinin önemli ölçüde etkilediği ekonomik gelişmişlik
düzeyi ve insani gelişmişlik endeksi değeri, AB ülkeleri, ABD ve bazı Asya ülkelerinde yüksek değerlerdedir. Dolayısıyla daha önce analiz edilen PISA değerleri ve orta öğrenimdeki
net okullaşma oranının yüksek olduğu ülkelerde buna paralel olarak ekonomik gelişmişlik
düzeyi ve insani gelişmişlik endeksi de yüksek olmaktadır. Türkiye ise tüm karşılaştırmalar
açısından, bu ülkelere göre düşük değerlere sahip olup az gelişmiş ülkelerle karşılaştırılma
gibi olumsuz bir duruma maruz kalmaktadır.
Yukarıda analizi yapıldığı üzere; eğitim hizmetleri, bir ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel
gelişmişlik düzeyi üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler yaratmaktadır. Ancak bu etkilerin
hangi yollarla oluştuğunu ve eğitim sektörünün ülke içindeki yerini ortaya koymak için
çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır. Aşağıda inceleneceği gibi bu araçlar; vergilendirme,
kamu harcamaları ve yolsuzluk düzeyidir.

Eğitim Hizmetlerinin Vergilendirilmesi
Eğitim hizmetlerinin iyileşmesi ve teknolojik olanakların kullanılabilir hâle gelerek bilim insanlarının yetişmesi; dolayısıyla ülkenin gelişmiş ülke olma yolundaki eğiliminde, eğitimin
vergilendirilmesinin önemli yeri bulunmaktadır. Eğitimin vergilendirilmesinde sağlanan
kolaylıklar, okul sayısının ve okullaşma oranının yükselmesini sağlayacak, devlet gelirlerinde azalma yaratıyor gibi görünse de ileride eğitimli ve bilinç sahibi bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacağı için faydalı olacaktır.
Türkiye’deki eğitim hizmetlerinin vergilendirilmesinin sağlıklı bir şekilde analizinin yapılabilmesi için yabancı ülke uygulamalarının incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle
eğitimin vergilenmesinde yabancı ülke uygulamalarına değinilecek, daha sonra Türkiye’de
eğitimin vergilendirilmesi açıklanarak yabancı ülkelerle karşılaştırılması yapılacaktır.
Eğitimin Vergilendirilmesinde Yabancı Ülke Uygulamaları
Amerika Birleşik Devletleri
ABD’de eğitime büyük önem verilmektedir. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yaptığı kitap ve kırtasiye giderlerinin bir yılda 250 $’ı aşmayan kısmı gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir (USA, Internal Revenue Code, 2004).
ABD’de mükellefler kendisine, eşine ve kendisine bağımlı olan çocuklarına ait eğitim kredilerinin faizlerini, yıllar itibarıyla belirlenen tutarları aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilmektedir. Ancak indirebileceği eğitim giderleri, en az yarım gün devam
edilmesi zorunlu eğitim veren kuruluşlara yapılan giderler olmalıdır. Saatlik kurslara veya
devamlılığı olmayan eğitim kuruluşlarına yapılan giderler indirim konusu yapılamamaktadır (Whittington, & Delaney, 2005, s. 418).
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ABD’de mükellefler kendilerine, eşlerine ve kendisine bağımlı çocuklara yaptıkları yüksek
eğitim giderlerini de matrahtan indirebilmektedirler. Mükelleflerden yıllık gelirleri 65.000
$’ı (evliler için 130.000 $) aşmayanlar bir vergilendirme döneminde 3000 $, yıllık gelirleri
65.000 $ ile 80.000 $ (evliler için 130.000 $ ile 160.000 $) arasında olanlar bir vergilendirme
döneminde 2000 $’ı eğitim gideri olarak yıllık gelirlerinden indirebilirler. Yıllık geliri 80.000
$’dan (evliler için 160.000 $) fazla olanların ise indirim hakkı bulunmamaktadır (Whittington, Delaney, 2005, s. 396).
Almanya
Almanya’da mükellefler, kendileri için yaptıkları eğitim giderlerinin hepsini matrahtan indirebilirken çocukları için yaptıkları mesleki eğitim giderlerinin yarısını matrahtan indirebilmektedirler (Ozansoy, 2008, s. 32).
Almanya’da yapılan bir diğer düzenleme ise çocukların eğitimine harcanması gereken tutarların aile geliri içindeyken yani henüz harcanmamışken gelir vergisine tabi olmamasıdır
(European Commission, 2004). Ancak bu avantaj ailedeki çocukların yarısı için geçerlidir.
Örneğin, iki çocuğu olan bir mükellef çocuklardan birinin eğitim masraflarını bu şekilde
indirebilmektedir.
İngiltere
İngiltere’de okul burslarından elde edilen gelirler gelir vergisinden istisnadır. Mesleki eğitim
giderleri de matrahtan indirilebilmektedir. Ayrıca öğrencilere ulaşım hizmeti sağlayan okul
servislerinin bu işten elde ettikleri kazanç, gelir vergisinden istisnadır (European Commission, 2004).
Portekiz
Portekiz’de, asgari ücretin % 160’ını geçmemek üzere, eğitim masraflarının % 30’u matrahtan indirilebilmektedir. Aynı ev içerisinde üç veya daha fazla bireye eğitim masrafı yapılması
durumunda, eğitim masrafı yapılan her kişi için indirilebilecek eğitim gideri tutarı asgari
ücretin % 30’u kadar artırılır.
Kütüphane, okul, eğitim ve araştırma kuruluşları gibi eğitim faaliyetlerini destekleyen kuruluşlara yapılan bağışların % 25’i, vergiye tabi gelirin % 15’ini geçmemek üzere indirilebilmektedir. Ayrıca kişinin gayrisafi gelirinin % 5’inden az olmamak üzere eğitim amaçlı açılan
hesapların % 25’i vergiden istisnadır.
Portekiz’de kurum kimliği altında hizmet veren eğitim müesseseleri kurumlar vergisinden
muaftır (European Commission, 2004).
Türkiye’de Eğitimin Vergilendirilmesi
Eğitimin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi
Türkiye’de eğitim hizmetleri, eğitim işletmelerinin şahsi işletme, adi ortaklık veya kurum
kimliğiyle yapılıp yapılmadığıyla ilgili olarak kurumlar vergisi ya da gelir vergisine tabi ol-
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maktadır. Şahsi işletme veya adi ortaklık şeklinde kurulan eğitim işletmesinin elde ettiği
kazanç gelir vergisine tabi olurken kurum kimliğiyle kurulan bir eğitim işletmesi kurumlar
vergisine tabi olmaktadır. Ayrıca kurum kimliği olup olmamasına bakılmaksızın tüm eğitim
kurumları % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulmaktadır.
Gelir vergisine tabi bir eğitim kurumunun vergilendirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37.
maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu maddede her türlü ticari ve sınai faaliyetten
doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra aynı maddenin 2. bendinin 3
numaralı fıkrasında özel okul ve benzeri yerlerin işletilmesinden doğan kazançların da ticari
kazanç sayılacağı ifade edilmektedir. Aynı maddenin son bendi hükmü gereğince, özel okul
ve benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek kazançlarını da işletmenin
kayıtlarına ithal edebilecektir.
Gelir vergisine tabi olacak olan işletmelerin gelirlerinin nasıl tespit edileceği hususu ise 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nda hüküm altına alınmaktadır. Söz konusu Kanunun 177 ve 178.
maddelerinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar tanımlanmakta, 176. maddede ise birinci sınıf
tüccarların bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter
tutacakları belirtilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi olmayı gerektirmeden eğitim işletmelerini işletenler birinci sınıf tüccar olabileceği gibi ikinci sınıf tüccar sayılmalarında da
hukuki bir engel yoktur. 177. maddenin 2. bendinde birinci bentte yazılı olanların (satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan) dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içerisinde
elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı (2013 yılı gelirlerine uygulanmak üzere) 80.000 TL’yi aşanların
birinci sınıf tüccar sayılacağı belirtilmektedir. Eğitim işletmeleri, Vergi Usul Kanunu’nun sınıf
değiştirme koşullarının anlatıldığı 179 ve 180. maddeleri de göz önüne alınarak yukarıdaki
hükme göre değerlendirilecek ve hangi usule göre defter tutulacağı tespit edilecektir.
Defter çeşitlerine göre kazancın nasıl tespit edileceği değişmektedir. Defter çeşitlerine göre
kazancın tespitinde; GVK’nın 38. maddesinde ticari kazancın bilanço usulüne, 39. maddesinde ise işletme defteri esasına göre tespitine yer verilmektedir. İlgili maddelerde, tutulan
deftere göre kazancın nasıl tespit edileceği ve giderlerin matrahtan düşülmesi yöntemleri
belirtilmektedir. Kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderler ise GVK’nın 40 ve 41. maddelerinde açıklanmaktadır.
Kurum kimliğiyle kurulan eğitim işletmeleri ise Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre
vergilendirilmektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin gelirleri, mükelleflerin bir hesap
dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmakta ve safi kurum
kazancının tespitinde de GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca, KVK’nın 8. maddesinde, ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde,
mükelleflerin maddede sayılan giderleri de indirebilecekleri ve aynı kanunun 10. maddesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından yapılabilecek indirimler belirtilmektedir.
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Eğitim Gelirlerine Sağlanan İstisna ve Muafiyetler
Türkiye’de GVK’nın 20. maddesinde eğitim ve öğretim giderlerine kazanç istisnası düzenlenmektedir. Bu maddeye göre;
“Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden
elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.”

Bu uygulama, eğitimin gelişmesi açısından ülkemizde olumlu bir uygulama olmasının yanı
sıra, okul sayısının artmasına da ön ayak olmaktadır. Ancak bu uygulamanın; amacının dışında kullanılması, eğitimin iyileştirilmesine katkı sağlayamayacağı gibi kamu gelirlerinde
de bir azalma meydana getirebilecektir. Bu nedenle eğitim kurumlarının işletilmesinde; kâr
odaklı değil, eğitim odaklı bir politika izlenmesi yararlı olacaktır.
Bir ülkenin gelişmesi bilimsel araştırma ve geliştirmelerle paralellik göstermektedir. Öyle
ki ülkelerde yapılan bilimsel araştırmalar, birçok alanda bilinmeyenlerin ortaya çıkmasına
yardımcı olacak ve ülkenin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunacaktır. Bu tür faaliyetlerin
desteklenmesi ülke açısından önemli olmaktadır. KVK’da bilimsel çalışmalara ivme kazandırmak adına “Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Muafiyeti” düzenlenmektedir.
KVK’nın 4. maddesinin m bendinde; münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların kurumlar vergisinden muaf olacakları belirtilmektedir.
Kanun koyucu, bu kuruluşların vergi muafiyetinden yararlanmalarına ve muafiyetlerini kaybetmelerine ilişkin şartları belirleme yetkisini Maliye Bakanlığına vermektedir. Muafiyetten
yararlanabilmek için kamu-özel kesim ayrımı yapılmamıştır. Bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyeti amacıyla kurulmuş her türlü kurum ve kuruluş, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınmış olmak ve yapılan düzenlemeler çerçevesinde faaliyette bulunmak şartıyla muafiyetten yararlanabilecektir (Kızılot, 2000, s. 403).
GVK açısından eğitim için sağlanan istisnalara baktığımızda; kanununun 89. maddesinin
5281 sayılı Kanunla değişiklik yapılan 2. bendine göre, gelir vergisi mükellefleri, gelir vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve
gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle teşvik edilmesi şartıyla kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim
ve sağlık harcamalarını gelirlerinden indirebilmektedir. GVK’nın 89. maddesine göre, eğitim
ve sağlık giderlerini vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapacak olanlar, yalnızca
gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler olmakta, beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar ise bu istisnadan yararlanamamaktadır. Bu istisna eğitim ve sağlık giderlerini kapsamakta; spor ve müzik kurslarına ödenen ücretler, üniversite ve okullara giriş hazırlığıyla
ilgili olanlar hariç gazete ve dergi bedelleri, oyuncak, müzik aleti, CD ve disket bedelleri,
tiyatro, konser ve sinema giriş ücretleri, okul aile birliği ve benzeri derneklere yapılan bağış-
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lar, Türkiye’de vergi mükellefi olmayan vakıf üniversite ve okullarına ödenen eğitim ücretleri, devlet okullarına ödenen harçlar ile bilgisayar alımına ilişkin olarak yapılan harcamalar
eğitim harcaması olarak kabul edilmemektedir (Maliye Bakanlığı, 2002).
Eğitim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımların, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilmesi de mümkündür. Buna göre; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel
idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada
öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin
izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu
tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların
tamamı matrahtan indirilebilmektedir (GVK m. 89/6 ve KVK m. 10/1-ç).
Son olarak bazı eğitim kurumlarına emlak vergisi muafiyeti tanınmıştır. Emlak Vergisi Kanunu’nda bu muaflık, “Kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen hastane, dispanser, sağlık,
rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları,
düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları
koruma birliklerine ait yurtlar ve iş yerleri ile benzerleri”nin daimi olarak emlak vergisinden
muaf olacağı şeklinde belirtilmektedir (EMK m. 4/f, 1970).
Buraya kadar eğitim hizmetlerinin vergilendirilmesi ve buna ilişkin istisna ve muafiyetler
konu edilmiştir. Bu kısımdan sonra ise eğitim hizmetlerinin kamu harcamaları açısından
önemi incelenecektir. Zira eğitim hizmetlerine yönelik olarak sağlanan avantajlar, eğitim
sektörünün gelişimi açısından yeterli olamamaktadır. Nitekim kamu harcamalarının büyük
kısmının finansmanı vergi gelirleri aracılığıyla yapıldığından, vergi gelirlerinin ne kadarının
eğitime harcandığı önem taşımaktadır.

Eğitim Harcamalarının Boyutu
Eğitim harcamaları beşerî sermayenin gelişmesine yönelik harcamalar olması nedeniyle
kişilerle birlikte ülkelerin de gelişmesini sağlamakta, eğitim harcamalarının önemi de buradan gelmektedir. Kişi başına düşen eğitim ve sağlık harcamaları ve bu harcamalara bağlı
olarak kişi başına düşen öğretmen ve sağlık personeli sayıları, gelişmişlik göstergesi olarak
kullanılmaktadır (Ortaç, 2003, s. 241). Bir ülkede eğitim harcamalarına yapılan yatırımlar; kişinin sosyalleştirilmesinin yanında “yeni kuşakların toplumsal yaşama hazırlanırken ihtiyaç
duyacağı bilgi, beceri, anlayışlar ve sağlıklı bir kişilik yapısı elde etmelerine yardım” eden bir
yatırım olarak da işlev görmektedir (Afşar, 2009, s. 86).
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Tablo 4.
Merkezi Yönetim Bütçe Ödeneklerinin Fonksiyonel Dağılımı (%)
Kamu Hizmeti Türü/
Yıllar

2009 2010

2011 2012

2013

2014*

20151

Genel Kamu Hizmetleri 43,66 42,07 40,6

37,43 35,25

39,22 40,05

36,04

36,07

36,12

Savunma Hizmetleri

6,61 5,9

5,54 5,18

5,26

5,05

4,60

4,66

4,64

Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri

5,6

5,8

6,81

6,96

6,47

6,51

6,52

Ekonomik İşler ve
Hizmetler

11,68 10,66 12,29

11,7 13,44

8,73

6,97

11,79

11,46

11,19

Çevre Koruma
Hizmetleri

0,06 0,08 0,09

0,09 0,12

0,17

0,06

0,12

0,13

0,13

İskân ve Toplum Refahı
2,19 2,34 1,7
Hizmetleri

1,41 2,25

1,55

1,17

1,41

0,87

0,85

Sağlık Hizmetleri

5,6

5,65

4,02

4,06

4,07

4,09

1,49

1,56

1,75

1,77

1,78

2006 2007 2008

5,77

5,73 5,89

4,89 5,24 5,45

Dinlenme Kültür ve Din
1,14 1,18 1,24
Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri

9,23 9,4

Sosyal Güvenlik
ve Sosyal Yardım
Hizmetleri

14,93 17,4 16,91

6,09

5,15

1,31 1,3

10,07 9,83 10,44 11,33 11,43 14,30 14,86
21,31 20,77

19,78 22,71

19,45

19,60

15,20
19,48

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015) verilerinden yararlanılarak tarafımızca hazırlanmıştır.

Eğitim, pozitif dışsallığı nedeniyle yarı kamusal mallardan sayılmış; bu nedenle 1929’dan
itibaren kamu harcamalarının gittikçe önemi artan bir bölümü haline gelmiştir (Akdoğan,
2011, s. 87). Ayrıca eğitim hizmetleri için yapılan harcamalar; gelirin yeniden dağılımında
bir araç olması, iktisadi büyüme, kalkınma ve ekonomik istikrarın sağlanmasında fonksiyon
üstlenmesi nedeniyle yatırım harcaması olarak da nitelendirilebilmektedir (Mutlu, 1998, s.
237). Yarı kamusal mal olması nedeniyle eğitime devlet desteği gerekmekte, bunun için de
bütçeden pay ayrılması zorunlu hâle gelmektedir.1
Türkiye’de eğitim hizmetlerine ayrılan paya baktığımızda, bu payın % 11-15 arasında olduğu görülmektedir. Bu payın eğitim hizmetlerine aktarıldığı düşünüldüğünde, azımsanamayacak bir oran olduğu dikkat çekmektedir. Nitekim OECD ülkelerine bakıldığında da bu pay,
2000-2009 yılları arasında, % 20’nin üzerine çıkan birkaç ülke olsa da genel olarak % 10-15
arasında seyretmektedir.2 Dolayısıyla eğitim harcamalarının toplam kamu harcamaları içindeki payı, OECD ülkelerine göre normal bir düzeydedir. Ancak ülkemizde, ayrılan bu payın
oldukça büyük bir kısmı, eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla değil
personel maaşlarının ödenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
1

2014, 2015 yılları verileri, OVMP’de yer alan tahmini verilere göre düzenlenmiştir.

2

Ayrıntılı bilgi için bk. OECD Tablo B 4.3. (2012).

1456

Eğitimin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi: Vergiler, Kamu Harcamaları, Yolsuzluk

Tablo 5:
Eğitim Hizmetlerine Bütçeden Ayrılan Pay İçerisinde Personel Giderlerinin Payı
2008

2009

2010

2011

Eğitime Bütçeden Ayrılan Ödenek

20.274.416

23.838.592

21.767.456

32.071.347

Personele Ayrılan Ödenek

11.925.766

14.539.807

12.254.279

21.968.279

Eğitim Harcamaları İçindeki % Payı

58,82

61,00

56,30

68,50

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporlarından yararlanılarak tarafımızca düzenlenmiştir.

Tablo 5’te görüldüğü gibi 2012 yılında eğitime ayrılan payın % 70’i personel giderlerine
ayrılmaktadır. Eğitim için ayrılan payın az olması; eğitimin kalitesinin düşmesi anlamına gelmekle birlikte, kamu kaynakları ve gelir dağılımının adaletsizliğine neden olmaktadır. Mali
sorunların da etkisiyle eğitime ayrılan kaynakların giderek düşürülmesi uzun vadede politika seçeneklerini ve daha ileri teknolojilerin devreye sokulma şansını azaltmaktadır (Pamuk,
2003, s. 395). Öyle ki bir toplumdaki eğitim seviyesinin yüksekliği, sosyal gelişmenin yanı
sıra ekonomide de iyileşme meydana getirecektir.
Eğitim harcamalarının içinde personel giderlerinin % 70 gibi yüksek bir düzeyde olması,
eğitimi geliştirmeye yönelik harcamaların az olduğunun göstergesidir. Eğitim, yüz yüze eğitim şeklinde olduğu zaman personelin önemi büyük olmaktadır. Ancak eğitimin kalitesinin
yalnızca eğitim kurumlarındaki personelle yükseltilmeyeceği de yadsınamaz bir gerçektir.
Personelin yanı sıra eğitim kurumlarında fiziksel olanakların geliştirilmesi, sosyal aktivitelerin bulunması ve teoride kalan eğitimin pratiğe dönüştürülmesi (özellikle fen bilimlerinde)
yararlı olacaktır. Bu düzenlemelerin yapılabilmesi, bütçeden ayrılan payın yükseltilmesi ve
ayrılan bu payın eğitimin nicel gelişiminin yanı sıra nitel gelişiminde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.
Eğitime ayrılan payın yüksekliği, bilinçli ve eğitim seviyesi yüksek bir toplumun oluşmasına
katkı sağlamanın yanında, toplumun büyük kesimini hedef aldığı için verimli olacaktır. Çünkü eğitim düzeyinin yükselmesi, iktisadi büyüme ve kalkınmayı arttırarak milli gelirde aynı
yönde bir gelişme sağlayacaktır (Karaarslan, 2005, s. 42). Mali sorunların da etkisiyle eğitime
ayrılan kaynakların giderek düşürülmesi uzun vadede politika seçeneklerini ve daha ileri
teknolojilerin devreye sokulma şansını azaltmaktadır (Pamuk, 2003, s. 395).

Eğitim Hizmetlerinde Yolsuzluk Olgusu
Eğitim harcamalarının etkin olarak tahsis edilememesi sorunu; eğitim ve öğretim kurumlarının, kendi giderlerini karşılayamamasına, böylece kayıt dışı yollarla gelir yaratmaya çalışmalarına neden olabilmektedir. Bu durumun ekonomi üzerindeki önemli sonuçlarından
birisi de yolsuzluktur.
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Yolsuzluk; en kabul görmüş şekliyle “kamu gücünün özel çıkarlar için kötüye kullanılması”dır. Dünya Bankası da bu tanımı kabul etmektedir (Karakaş, Çak, 2007, s. 75). Daha kapsamlı
olarak ise kamu gücüyle sınırlı olmayan herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır (Uluslararası Saydamlık Örgütü). Yolsuzluk başka bir
tanıma göre; “bireyin kişisel çıkarı ya da bağlı bulunduğu grubun çıkarı uğruna kamu görevini istismar etmesi (Saygılıoğlu, 2010, s. 24)” şeklinde tanımlanmaktadır.
Yolsuzluğun oluşumuna neden olan ekonomik (kamu çalışanlarının ücret düzeyleri, enflasyon, devletin ekonomideki rolü, kayıt dışı ekonomi), sosyal (eğitim eksikliği, vatandaşlık
bilincinin yeterince oluşmamış olması, sivil toplum örgütlenmesinin yetersizliği, iş olanaklarının yetersizliği, kamu hizmetlerinin kalitesinin düşmesi, kentleşmenin artması), siyasal
(liyakat ilkesinin çiğnenmesi, iktidar yandaşlarının iş başına getirilmesi, kamu çalışanlarının
düşük ücretleri, siyasal partilerin finansmanı) ve yönetsel (hesap verilebilirlik ve şeffaflığın
olmaması, yetersiz idari ve mali sistemler, etkisiz kontrol sistemleri ve denetim, mesleki
ahlak kurallarının yeterince tanımlanmaması, kamu tekelleri ve memurların takdir yetkisi)
içerikli olmak üzere birçok etken bulunmaktadır.
Türkiye Yolsuzluk Raporu’nda ise yolsuzluğun başlıca nedenleri şu şekilde belirtilmektedir
(TÜMİKOM, t.y., s. 11):
• Kalabalık kamu kadroları,
• Ezberci eğitim,
• Kurumlara duyulan yaygın güvensizlik,
• Yolsuzluğun kamuoyunca zımnen uygun sayılması,
• Yasa, kural, düzenleme ve işlemlerin karmaşıklığı,
• Medya-ticaret-siyaset ilişkisi,
• Gelir dağılımı, enflasyon vb. ekonomik nedenler,
• Kamu yönetiminde etik değerlerin yoksunluğu,
• Kamu yönetiminde kariyer ve liyakat ilkesinin işlememesi.
Görüldüğü gibi yolsuzluğun nedenleri arasında eğitim sisteminin bozukluğu (ezberci eğitim vb.) da önemli yer tutmaktadır. Kişilerin eğitim düzeyinin düşüklüğü bir yana, yolsuzlukla mücadele açısından eğitim verilmemesi önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlar ise yolsuzluğa eğilimi arttırmaktadır. IMF tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; yolsuzluk algılama indeksindeki 1 puanlık artış, kamu eğitim harcamalarının
GSMH’ya oranında % 0,7 ile 0 arasında artışa yol açmaktadır (TÜMİKOM, t.y., s. 5).
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Tablo 6.
Yolsuzluğa En Çok Karıştığı Düşünülen Kurum ve Sektörler
Kurum ve Sektörler

Yolsuzluk Değeri

Türkiye’nin Ankete Verdiği Değerler

Siyasi partiler

4

4

Parlamento/Yasama

3,7

3,8

Adalet sistemi/Yargı

3,6

3,9

Polis

3,6

4

İş dünyası/Özel sektör

3,4

4,1

Vergi idareleri

3,4

4,2

Gümrükler

3,3

4,1

Medya

3,3

3,8

Sağlık hizmetleri

3,3

4,1

Eğitim sistemi

3,1

3,9

Kayıt ve izin hizmetleri

3

3,8

Kamu hizmetleri

3

4,1

Ordu

2,9

3,1

Sivil toplum örgütleri

2,8

3,5

Dinî kuruluşlar

2,7

3,3

Kaynak: (Transparency International, 2004, s. 3-5’ten aktaran TÜMİKOM, t.y., s. 28).

Tablo 6’ya göre; siyasi partiler 4,0 değeri ile hemen hemen tüm ülkelerde yolsuzluktan en
çok etkilenen kurum olma özelliği taşımaktadır. Siyasi partilerin değeri olan 4,0; Türkiye’nin
yolsuzluğa ilişkin ankete verdiği cevaplarla da paralellik göstermektedir. Ancak Türkiye’nin
sıralamasında yolsuzluktan en çok etkilenen kurumların başında 4,2 ile vergi idareleri gelmektedir. Vergi idarelerini, iş dünyası/özel sektör, gümrükler, sağlık hizmetleri ve kamu hizmetleri izlemektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ordu en çok güven duyulan
kurumların başında gelmektedir (TÜMİKOM, t.y., s. 29). Bu sonuçlara göre ise eğitim sektörü, hem dünyada hem Türkiye’de yolsuzluğun yüksek olduğu sektörler arasında yer almakla
birlikte, Türkiye’de daha yüksek bir değere sahip olmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere bazı ülkelerde yolsuzluktan en çok etkilenen iki
sosyal sektör, sağlık ve eğitim sektörü olmaktadır. Nitekim yolsuzluklar arttıkça eğitim ve
sağlık gibi sektörlere devlet bütçesinden ayrılan pay azalmaktadır. Yolsuzluk, bireylerin ayrıca sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını olumsuz etkileyerek hizmet alma istek
ve ödeme arzularının azalmasına neden olabilmektedir. Yolsuzluk, kişilerin vergi ödemek
istememelerine ve vergi gelirlerinin azalmasına da neden olabilmektedir. Bu olumsuzluklar,
eğitim ve sağlık sektörü başta olmak üzere sosyal sektörlerdeki amaçlara ulaşmayı olumsuz
etkilemektedir (Top, 2004, s. 76). Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre yolsuzluklar; hem gelir
ve servet dağılımını hem de eğitimde fırsat eşitliğini bozarak beşerî sermayenin oluşumunu
olumsuz etkilemektedir. Büyümeyi ve vergi sisteminin işleyişini de olumsuz yönde etkileyerek yoksulluğu arttırmaktadır (Başar, 2004, s. 56).
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Beşerî sermaye oluşumuna katkı yapan en önemli kalemler, eğitim ve sağlık hizmetleri olduğundan, yolsuzluk düzeyi bu hizmetlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Sağlık hizmeti
sunumunda kişilerin istedikleri sürede bu hizmeti alamamaları ve eğitim hizmetlerinin istenen kalitede olmaması, kişilerin bu hizmetlerden yeteri kadar yararlanamamaları nedeniyle
velilerin ek ödeme yapmaya eğilimli olmaları yolsuzluğu arttırmakta; ayrıca hizmetlerin temininde kişilerin özel sektöre kaymalarına neden olmaktadır (Yakar & Cebeci, 2007, s. 24).
Yolsuzluğun düşük düzeyde olduğu gelişmiş ülkelerde, eğitim ve sağlık harcamalarına ayrılan payların yüksek olması nedeniyle çocuk ve bebek ölümleri ile ilkokulda okulu bırakma oranları azalmaktadır. Dolayısıyla yolsuzluğun artması eğitim ve sağlık harcamalarını
azaltarak gelir dağılımını olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak yolsuzluk, geliri düşük olan
insanların kazandığı geliri daha da azalttığından yoksulluğu arttırmakta (Eliaçık, 2009, s. 50)
ve gelir dağılımının düşük gelirliler aleyhine bozulmasına yol açmaktadır.
Toplumun eğitimsizliği, yolsuzluğa neden olan en önemli nedenlerden biri olmakla birlikte;
eğitim sistemindeki bozuklukların giderilmesi ve eğitim düzeyinin arttırılması yolsuzlukla
mücadele açısından en önemli yöntemlerden biridir. Türkiye Yolsuzluk Raporu’nda yolsuzlukla mücadelede en etkili yöntemler aşağıdaki gibi belirtilmektedir (TÜMİKOM, t.y., s. 12):
• Yolsuzluk yapanların teşhiri,
• Etkili denetim ve hesap vermenin sağlanması,
• Eğitim,
• Siyasetin finansmanının saydamlığı,
• Bağımsız medya.
Yolsuzlukla mücadelede etkin araçlardan biri, kamuoyunun bilinçlendirilmesi yani mücadeleye toplumun tümünün katılmasıdır. Yolsuzlukla mücadele; sadece belli kuruluş veya
kişilerin görev alanlarıyla sınırlı kalmamalı, bu mücadele toplumsal bir mücadeleye dönüştürülmelidir (Mavral, 2002, s. 25). Bunun için de vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Ancak bu konuda kişilere verilecek eğitimler, toplumun sosyal ve kültürel
düzeyine de bağlı olduğundan kısa vadede sonuç yaratması zor olmaktadır. Bu nedenle
kısa vadede değil, uzun vadede etkilerin meydana gelmesi beklenmelidir.
Eğitim harcamalarının etkin olarak tahsis edilememesi, eğitim ve öğretim kurumlarının,
kendi giderlerini karşılayamamasına; böylece kayıt dışı yollarla gelir yaratmaya çalışmalarına neden olmaktadır. Bu durumun ekonomi üzerindeki en önemli sonucu ise yolsuzluktur.
Nitekim dünya üzerindeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizde yolsuzluğun düşük
düzeylerde olmadığı görülmektedir.
Yolsuzlukla mücadelede yolsuzluğa karşı çıkan bir kültür oluşturmayı amaçlayan eğitim girişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir (Yünlü, 2006, s. 58). Eğitim, kültür ve bireylerin
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yaş düzeyleri yolsuzluğun hoş görülüp görülmemesi ile yakından ilgilidir. İyi bir eğitim ve
edinilen kültür düzeyi, kişilerin etik dışı davranışlar sergilemesini önleyebilmektedir (Kahraman, 2010, s. 42).
Eğitim düzeyinin artması ve toplumsal davranışların çağdaşlaşması gibi oluşumlar sonucunda, yolsuzluğun hoş görülme düzeyi göreceli olarak azalacaktır. Böylece zaman içinde yolsuzluğa karşı daha bilinçli ve dirençli bir toplum ve toplumsal ortam oluşacak ve yolsuzluk
fiilleri de göreceli olarak azalacaktır (Berkman, 2009, s. 174). Bir ülkedeki vatandaşların eğitim
düzeyi ne kadar yüksekse hem vergiye uyumu o kadar yüksek olacak hem de vergi kaçırma
ve vergiden kaçınma eğiliminin düşük olması nedeniyle yolsuzluk faaliyetleri azalacaktır.
Tablo 7.
Bazı Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Endeksleri (2011)
Ülke

Derecesi

Sırası

Yeni Zelanda

9,5

1

Danimarka-Finlandiya

9,4

2

İsveç

9,3

4

Singapur

9,2

5

Norveç

9

6

Hollanda

8,9

7

İsviçre

8,8

8

Lüksemburg

8,5

11

Hong Kong

8,4

12

Almanya-Japonya

8

14

İngiltere

7,8

16

Belçika-İrlanda

7,5

19

Şili-Katar

7,2

22

ABD

7,1

24

Fransa-Uruguay

7

25

Birleşik Arap Emirlikleri

6,8

28

Güney Kore

5,4

43

Kostarika

4,8

50

Macaristan-Kuveyt

4,6

54

Çek Cumhuriyeti-Arabistan

4,4

57

Türkiye

4,2

61

Slovakya-Hırvatistan

4

66

İtalya

3,9

69

Yunanistan

3,4

80

Bulgaristan-Panama-Sırbistan

3,3

86
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Arjantin-Meksika

3

100

Mısır-Moldova-Senegal-Vietnam

2,9

112

İran-Kazakistan-Bangladeş

2,7

120

Nijerya-Pakistan

2,5

134

Rusya

2,4

143

Ukrayna-Tacikistan

2,3

152

Kırgızistan

2,1

164

Irak

1,8

175

Türkmenistan-Özbekistan

1,6

177

Afganistan

1,5

180

Somali-Kuzey Kore

1

182

Kaynak: Transparency International (Uluslararası Şeffaflık Örgütü) verilerinden yararlanılarak tarafımızca hazırlanmıştır.

Yolsuzluğun en az olduğu ülkeler gelişmiş ülkeler, en fazla olduğu ülkeler ise az gelişmiş
veya gelişmekte olan ülkelerdir. Yolsuzluk düzeyinin düşük olduğu ülkelerin, ekonomik
gelişmişlik endeksi sıralamasında üst sıralarda yer alan ülkeler olduğu Tablo 3 ile Tablo 7
karşılaştırıldığında da görülmektedir.
Türkiye; çok iyi bir düzeye sahip olmamakla birlikte, bu analizde orta düzeylerde yer almaktadır. Ancak Türkiye’nin gelişmiş ülkeler düzeyinde değerlere sahip olamaması, aynı düzeylerde seyredip yolsuzluk endeksini düşürememesi; gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerle
karşılaştırılmasına dolayısıyla uluslararası düzeyde Türkiye’nin itibar kaybetmesine neden
olmaktadır. Ancak yolsuzluk düzeyleri karşılaştırılırken ülkelerin kültürel özellikleri de dikkate alınmalıdır. Nitekim her ülkenin kurallara uyma kültürü ve hukuki düzenlemeleri farklı
olup yolsuzluk algılama endeksleri değerlendirilirken bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır (Fisman, & Miguel, 2011, s. 90).

Sonuç
Eğitim; ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeylerini etkileyen en temel
göstergelerden biridir. Bir ülke vatandaşlarının eğitim düzeyi yükseldikçe daha bilinçli bir
toplum oluşmakta ve böylece hem ekonomik hem sosyokültürel gelişmişlik düzeyi yükselmektedir. Nitekim içsel büyüme modeli de ekonomik büyümenin sağlanmasında, beşerî
sermayeyi ön plana çıkarmaktadır.
Bir ülkedeki vatandaşların okuryazarlık oranı, okullaşma oranı gibi birçok etken o ülkedeki eğitim düzeyinin temel belirleyicileri arasındadır. Okuma, fen ve matematik alanlarında
kamu okullarının başarı düzeyleri PISA yöntemiyle incelendiğinde; Türkiye’nin gelişmiş ülkelere ve hatta az gelişmiş birçok ülkeye göre de oldukça düşük puanlara sahip olduğu
görülmektedir. Ortaöğrenimdeki net okullaşma oranları incelendiğinde ise benzer şekilde,
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az gelişmiş ülkelerde bile bu oranın % 80’in üzerinde olmasına rağmen Türkiye’de % 70’e
bile ulaşamadığı görülmektedir. Bu analizlere göre eğitim düzeyindeki gelişmişliğin ve eğitim hizmetlerine verilen önemin; ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve insani gelişmişlik
endeksi ile paralel bir seyir izlediği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla Türkiye, bu endekslerin
sıralamasında da alt düzeylerde kalmaktadır.
Eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için vergilendirme önemli konulardan birisi olmaktadır. Öyle ki eğitime yapılan harcamaların vergi matrahından indirilmesi, mükellefe mali
avantaj sağladığı için eğitim harcamasının toplumun her kesimince istenecek ve ertelenmeyecek harcama şeklini almasını sağlamaktadır. Ülkemizde ise eğitimin vergilendirilmesi
açısından çeşitli indirim ve istisnalar bulunmaktadır. Mükellefin, beyan ettiği gelirinin %
10’unu geçmemesi şartıyla kendisine, eşine ve çocuklarına yaptığı eğitim ve sağlık giderlerinin indirim konusu yapılması, eğitim kurumlarının beş vergilendirme dönemi boyunca
ticari kazanç istisnasından yararlandırılması eğitime yönelik başlıca istisna ve indirimlerden
olmaktadır. Türkiye’deki eğitime sağlanan bu ayrıcalıklar önemli ancak yeterli olmamaktadır. Bu avantajlar yabancı ülkelerle karşılaştırıldığında düşük düzeyde kalmaktadır. Öncelikle vergi matrahının % 10’unu aşmayan eğitim ve sağlık giderlerinin indirilmesi oldukça
düşük bir orandır. Eğitim harcamasıyla birlikte sağlık harcamasının hesaplanması da eğitimin daha az miktarda indirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki bu uygulamadan
yalnızca beyanname veren mükellefler yararlanmakta, gelir elde eden mükelleflerin tümünü kapsamamaktadır. Portekiz’de asgari ücretin % 160’ını geçmemek üzere, eğitim harcamasının % 30’u indirilmektedir. Bu oran ülkemizle karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir
avantaj sağlamaktadır. ABD’de ise eğitim için kullanılan kredilerin faizlerinin indirim konusu
yapılmasının yanı sıra devamlılık arz eden kurslara yapılan ödemeler dahi indirilmektedir.
Yabancı ülke örneklerine baktığımızda ülkemizde bu bakımdan eğitime verilen önemin az
olduğu ve vergisel avantajların diğer ülkelere göre düşük kaldığı dikkat çekmektedir.
Bir ülkenin eğitime verdiği önemi ortaya koyan göstergelerden bir diğeri ise kamu harcamaları içerisinde eğitime ayrılan paydır. Kamu gelirlerinin ne kadarının eğitime ayrıldığı ülkelerin eğitimi ne kadar geliştirmek ve iyileştirmek istediklerinin göstergesidir. Ülkemizde
eğitim harcamalarının kamu harcamaları içerisindeki payı % 11 civarında bulunmaktadır.
Bu oran OECD üye ülkelerinde eğitime ayrılan payın % 10-15 olduğu düşünüldüğünde
azımsanmayacak ölçüde olmaktadır. Ancak ülkemizde eğitime ayrılan bu % 11’lik payın %
70’e yakını personel giderlerine ayrılmaktadır. Eğitimin yüz yüze eğitim şeklinde olduğu düşünüldüğünde personel ve personele ayrılan ödeneğin azaltılması mümkün görünmemektedir. Ancak eğitimin yalnızca personelle geliştirildiği şeklindeki bir düşünce yanıltıcı olmaktadır. Ülkemizde teorik bilginin yanında pratik bilginin de verilmesi, sosyal aktivitelerin
oluşturulması ve fiziksel ihtiyaçların geliştirilmesi en az personel kadar önemli olmaktadır.
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Eğitim hizmetleri yolsuzluk açısından değerlendirildiğinde ise iki açıdan karşımıza çıkmaktadır: Eğitim, yolsuzluğa neden olan sektörlerin arasında önemli bir yere sahiptir ve aynı zamanda eğitim, yolsuzluğun önlenmesi açısından en önemli yöntemlerden biridir. Kişilerin
istedikleri düzeyde ya da kalitede eğitim hizmeti alamamaları, onları rüşvet vb. yolsuzluk
faaliyetlerine yöneltmektedir. Bu nedenle eğitim ve sağlık gibi hizmetler, yolsuzluğun en
çok ortaya çıktığı sektörler arasında yer almaktadır. Diğer taraftan; eğitimli ve bilinçli bir
toplumun varlığı, yolsuzlukla en etkili mücadele yöntemidir. Zira eğitim seminerleri vb. ile
toplumun yolsuzlukla mücadeleye katılması, ahlakı ve bilinci yüksek bir toplum oluşması
ile kişilerin yolsuzluğa yönelimleri azalacaktır.
Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda; ülkemizde eğitim sisteminin geliştirilmesi ve
yeni imkânlar sağlanarak önünün açılması için öncelikle vergisel kolaylıklar sağlanmalıdır.
Vergisel kolaylıkların yanı sıra eğitim harcaması için ayrılan pay yükseltilerek personel ödemeleri için ayrılan kaynak anlayışı olmaktan çıkartılmalıdır. Bu ödenek personel maaşları
başta olmak üzere; öğrencilerin sosyal hayatına yönelik, kişiliklerini kazandırma ve iyi koşullarda eğitim almalarını sağlayacak şekilde topluma kazandırılmaları için harcanmalıdır. Bu
şekilde bilinçli, ahlak düzeyi ve eğitim kalitesi yüksek bir toplumun yolsuzluk faaliyetlerine
eğilimi de azalmış olacak; böylece ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyi
de yükselecektir.
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T

oplumun temel bir birimi olarak aile, bireyin tutum ve değerlerinin oluşumunda birincil ve en önemli etkileşimi sağlaması açısından son derece önemli bir işleve sahiptir. En genel anlamda anne, baba ve çocuklardan oluşan bir birim olarak tanımlanan
aile, toplumsal hayat açısından önemli fonksiyonları yerine getirmektedir (Şentürk, 2008;
Tezcan, 1997).
Kulaksızoğlu (2000) ailenin, içinde bulunduğu toplumun bir birimi olarak onun değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini, inanç ve ön yargılarını yansıttığını aynı zamanda ailenin
toplumun kültürel özelliklerini nesilden nesile aktarma işlevini yerine getirdiğini ifade etmiştir. Yörükoğlu (1994, s. 126)’na göre “Aile, insan ilişkilerinin sergilendiği bir sahne gibi
düşünülebilir. Ergen bu sahnede, insan ilişkilerini bütün karmaşık yönleri ile gözlemler ve
yaşar. İnsan ilişkilerini belirleyen anlaşma, uzlaşma, bağlılık, iş birliği gibi olumlu nitelikleri
evde kazanır. Anlaşmazlık, çekişme ve çatışma gibi olumsuz durumlarda takınacağı tutumları da evde öğrenir.”
Ergenlerın sağlıklı bir benlik imgesi geliştirmeleri ve insanlarla kalıcı, sevgi dolu ilişkiler kurabilmeleri onların ana-babalarıyla yakın ilişki içerisinde olmalarına bağlıdır (Benedek, &
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Brown, 1997). Bu nedenle anne ve/veya babadan ayrı olmak ergenlerin sosyal ve duygusal
gelişimlerinin sekteye uğramasına, ruh sağlığının bozulmasına yol açabilmektedir. Dolayısıyla ebeveyni boşanmış ergenin bu durumun psikolojik yansımalarını yaşama olasılığı
daha yüksektir (Amato, 2000; Gençtan, 1996; Kulaksızoğlu, 2000; Rutter, 2009).
Endüstri Devrimi’yle birlikte dünyadaki sosyoekonomik ve demografik değişiklikler toplumları ve onun en önemli kurumu olan aile yapılarını da etkilemiştir. Bu değişimler bir
arada yaşayan geniş ailelerin çözülerek anne-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin oluşmasına, kadının sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasına, evlilik yaşının
yükselmesine, doğum oranlarında azalmaya, evlenmemiş nüfusta ve boşanan ailelerin sayısında artışa neden olmuştur (Ekşi, 2005).
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2003 yılında 92.637 çift boşanırken 2007 yılında
bu sayı 94.219’a ulaşmıştır. Son üç yılın boşanma istatistiklerine bakıldığında 2009 yılında
114.162 çift, 2010 yılında 118.568 çift boşanmıştır (TÜİK, 2010).
2010 yılının II. çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) 33.139 çift boşanırken 2011 yılının II. çeyreğinde 33.702 çift boşanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre boşanma sayısı % 1,7 artmıştır (TÜİK, 2011). Bu bilgiler dikkate alındığında boşanmanın, toplumun gittikçe artan
psikososyal bir gerçeği hâline geldiği ortadadır.
Boşanmanın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış göstermesinin nedenleri Yıldırım (2004)’a göre kadının ekonomik olarak daha bağımsız olması, evlilikten beklentilerin
artması, evlilikteki rollerin değişmesi, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişmelerdir. Bu sonucu meydana getiren sosyal nedenlerin arasında, boşanmanın toplumda giderek daha çok
kabul görmesi de bulunmaktadır. Ayrıca boşanmaların artmasında, 1998 yılında yapılan
yasal düzenlemelerle boşanmaların gittikçe kolaylaştırılmasının da etkisi olduğu düşünülmektedir (Fiyakalı, 2008).
Benedek ve Brown (1997) boşanma sayılarının artması nedeniyle ergenlerin, en yakın arkadaşlarının ana-babaları gibi kendi ebeveynlerinin de bir gün boşanacağı endişesini taşıdıklarını ifade etmiştir.
Boşanmanın etkileri üzerine yapılan çeşitli araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Bazı çalışmalarda boşanmanın ergen üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığı sonucuna varılırken (Karakuş, 2003; Wallerstein, & Kelly, 1976’dan akt., Büyükşahin, 2009) pek çok araştırma
sonucunda boşanmanın ergen üzerindeki olumsuz etkilerine ulaşılmıştır (Amato, & Cheadle, 2005; Andersson, 2002; Benedek, & Brown, 1997; Biçer, 2009; Büyükşahin, 2010; Cebeci,
2009; Ekşi & Yaman, 2010; Fiyakalı, 2008; Furstenberg, 1990; Jonsson, Njardvik, Olafsdottir,
& Gretarsson, 2000; Karakuş, 2003; Öngider, 2006; Tillman, 2007; Walczak, & Burns, 2004).
Sadece ergenlerin iyiliği için evliliğin devam etmesinin nadiren işe yaradığını, genellikle
bu durumun ergenlere daha çok zarar verdiğini belirten Benedek ve Brown (1997) Sürekli
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olarak ana-babasının anlaşmazlıklarına, kavgalarına, şiddet içeren davranışlarına şahit olan
ergenlerin boşanmış aile ergenlerinden dah uyumsuz olduklarını dile getirmişlerdir. Yörükoğlu ise (2000) boşanmanın, eşler için mutsuz bir evlilikten çıkış olduğunu; fakat aile bireyleri açısından özellikle ergen için travmatik bir süreç olduğunu vurgulamıştır.
Anne-babası boşanmış ergenlerin algıladıkları aile işlevlerini konu alan bu çalışma, ilköğretim okullarının ikinci kademesindeki öğrencilerle yapılmıştır. Dolayısıyla ilköğretimin II.
kademesi (6, 7 ve 8. sınıf ) bireyin çocukluktan çıkıp ergenliğe girdiği dönemdir. Bu dönem
(12-14 yaş) gelişim psikologlarının bazısına göre erinlik (puberte) dönemi olarak kabul edilmektedir (Kulaksızoğlu, 2000; Yavuzer, 1998a).
Bu dönemde fizyolojik, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerin hızlı olması ayrıca ergenin
bu dönemde bağımsız olma, bir grup tarafından kabul edilme ve kimlik kazanma çabaları onu, bocalamaya ve ciddi bir uyum sürecine itmektedir. Bir yandan ergenlik dönemine
özgü problemlerle uğraşan gençlerin bir yandan da ana-babalarının boşanması sıkıntı verici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey için çok hassas olan bu dönemde ailenin
destekleyici, kabul edici, yönlendirici yaklaşımları ergenin uyum sürecine ve kimlik kazanma çabalarına olumlu katkı yapmış olacağından ergen bu süreçten başarıyla çıkar (Sandler,
Miles, Cookston, & Braver, 2008; Yavuzer, 1998b). Bu destekten yoksun olan ergen bunalıma girebilir, davranış sorunları ve uyum problemleriyle karşı karşıya kalabilir (Biçer, 2009;
Walczak, & Burns, 2004).
Toplumun sağlıklı olması, toplumu oluşturan ailelerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Dolayısıyla
toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısında meydana gelen bozukluklar ve dengesizlikler ailelerin de yapılarını ve işlevlerini etkilemektedir (Öztürk, 2006). Ailelerin işlevleri
üzerine yapılan çalışmalarda, boşanmış aile bireyleri, akıl hastası olan bireyler (Bulut, 1990),
alkolikler, suça yönelen bireyler (Benedek, & Brown, 1997; Erdoğdu, 2005) ve intihar girişiminde bulunan bireylerin (Palabıyıkoğlu, Azizoğlu, Özsayar & Ercan, 1992; Şimşek, 2005)
aile işlevlerinin sağlıksız olduğu ifade edilmiştir.
Aile bireylerinin kişisel gelişimlerini ve psikolojik doyumlarını sağlayamayan aileler, işlevlerini yerine getiremeyen sağlıksız ailelerdir. Sağlıksız ailenin temelinde birbiri ile anlaşamayan, farklı ego ideallerine sahip olan, aralarında iyi bir etkileşim kuramamış eşler bulunur
(Bulut, 1990). Sağlıklı ailelerde ise Ackerman (1965’den akt., Bulut, 1990)’a göre çiftler evlilik
rollerinde uyuşum içindedirler. Çatışma durumlarında eşler çözüm bulmada iş birliği içindedirler ve ailede suçluluk duyguları yoktur. Aile bireyleri birbirlerini olduğu gibi kabul eder
ve birbirlerine saygı duyarlar.
Bulut (1990) aile işlevlerini, sağlıklı bir bütünlük ve beraberlik içinde yerine getirilmesi
gereken görevler olarak tanımlar. Literatürde aile işlevleriyle ilgili olarak farklı tanımlar ve
sınıflandırmalar söz konusu olsa da araştırma kapsamında ele alınan aile işlevleri “Mc Mas-
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ter Aile İşlevleri” temel alınarak açıklanmıştır. Mc Master Aile İşlevleri modelinde ailenin,
problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış
kontrolü ve genel fonksiyonlar işlevleri vardır. Ailenin bu işlevleri aile üyelerinin tüm gelişim
alanlarında belirleyici role sahiptir. Dolayısıyla ergenlerin benlik saygısı yüksek, öz denetimli, kendisi ve çevresiyle barışık, olumlu duygulara sahip sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri
yaşadıkları ailenin işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri ile mümkün olacaktır.
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde yurt dışında ve yurt içinde aile işlevleriyle ilgili ve ebeveyni boşanmış ergenlerle ilgili pek çok araştırma bulunmaktadır. Fakat boşanmış ailelerden
gelen ergenlerin algıladıkları aile işlevleri üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Araştırma sonuçları dikkate alındığında boşanmış ailelerde, ergenlerin aile işlevlerini algılama biçimleri önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, anne-babası boşanmış ergenlerin, ailenin işlevlerini nasıl algıladığının ve algılanan bu işlevlerin sosyodemografik
değişkenler açısından nasıl farklılaştığının anlaşılması amaçlanmıştır.

Yöntem
Bu çalışma, aile işlevlerini bazı değişkenler açısından saptamaya çalışan tarama türünde bir
araştırmadır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Fatih ilçesindeki
resmî ilköğretim okullarının ikinci kademesindeki boşanmış ailelerden gelen öğrenciler
oluşturmaktadır.
Söz konusu evrenden tabakalı örnekleme yöntemiyle Fatih ilçesindeki resmî ilköğretim
okulları sosyoekonomik seviye açısından alt, orta ve üst seviye olarak kategorilere ayrılmıştır.
Bu kategorilerden küme örnekleme yöntemiyle 3’er okul ve bu okullardan random örnekleme yöntemiyle de 50’şer öğrenci seçilmiş ve toplam 450 öğrenciye veri toplama araçları uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ebeveyni boşanmış 151 öğrenciye ulaşılmıştır. Örneklem
grubunu oluşturan ebeveyni boşanmış 151 öğrencinin 80 (% 53)’i kız, 71 (% 47)’i erkektir;
ebeveyni evli olan 240 öğrencinin 138 (% 57,2)’i kız, 102 (% 42,5)’si erkektir (Tablo 1).
Tablo 1.
Öğrencilerin Cinsiyetlerine İlişkin Frekans ve Yüzdeler
Boşanmış

Evli

Toplam

Cinsiyet

F

%

F

%

F

%

Kız
Erkek
Toplam

80

53,0

138

57,5

218

55,8

71

47,0

102

42,5

173

44,2

151

100,0

240

100,0

391

100,0
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Veri Toplama Araçları
Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin aile işlevleri algılarını saptamak amacıyla “Aile
Değerlendirme Ölçeği” (ADÖ), sosyodemografik özelliklerini belirlemek amacıyla da araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)
Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ), Brown Üniversitesi ve Butler Hastanesi tarafından “Aile
Araştırma Programı” çerçevesinde geliştirilmiş olup ailenin işlevlerini hangi konularda
yerine getirebildiğini ya da getiremediğini belirleyen bir ölçme aracıdır. ADÖ, Mc Master
Aile İşlevleri Modelinin klinik olarak aileler üzerinde uygulanmasıyla elde edilmiştir. ADÖ,
60 madde ve 7 alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar: Problem Çözme (Problem Solving), İletişim (Communication), Roller (Roles), Duygusal Tepki Verebilme (Affective Responsiveness),
Gereken İlgiyi Gösterme (Affective Involvement), Davranış Kontrolü (Behavior Control) ve
Genel Fonksiyonlar (General Functions) (Bulut, 1990)’dır.
ADÖ puanlaması, Aynen Katılıyorum (1), Büyük Ölçüde Katılıyorum (2), Biraz Katılıyorum
(3), Hiç Katılmıyorum (4) olmak üzere 4’lü likert derecelendirme tipindedir. Ölçek puanları 1
(sağlıklı) ile 4 (sağlıksız) arasında değişir. 2’nin üzerindeki puanlar aile işlevlerinde sağlıksızlığa doğru bir gidişin göstergesidir. 2 ayırt edici bir sayı olarak kabul edilmiştir (Bulut, 1990).
Ölçek, Türkçeye Bulut (1990) tarafından uyarlanmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği, bilinen grupların karşılaştırılması tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin uyum geçerliliğini incelemek amacıyla 25 evli kişiye “Evlilik Yaşam Ölçeği”
ve ADÖ birlikte uygulanmıştır. Evlilik Yaşam Ölçeği 10 sorudan oluşan ve kişinin evlilikteki
doyumunu ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Bu nedenle, ADÖ sadece “Genel Fonksiyonlar” alt ölçeği ile karşılaştırılmış ve sonuçta “Pearson Momentler Çarpımı” korelasyon
katsayısı 0,66 olarak bulunmuştur (p<.001) (Bulut, 1993).
Ölçeğin iç tutarlılığını saptamak amacıyla 67 kişinin ADÖ’ye verdikleri cevaplar üzerinden,
her bir alt boyut için ayrı ayrı “cronbach alfa” katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin puan değişmezliğini belirlemek amacıyla üniversite öğrencileri ve çalışanlarından oluşan 51 kişiye
ADÖ, üç hafta ara ile iki kez uygulanmış, her iki uygulama puanları arasındaki ilişki Pearson
Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı ve puan değişmezliği p<0,001 düzeyinde anlamlı sonuç vermiştir. Bu sonuçlar, ölçeğin güvenirliğinin
yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir (Bulut, 1990).
Verilerin Toplanması
Araştırmanın veri toplama araçları olan Aile Değerlendirme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu
fotokopi ile çoğaltıldıktan sonra örnekleme girecek ilköğretim okulları ve öğrenciler belirlenmiştir ve uygulama yapabilmek için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli
izinler alınmıştır. Uygulama yapılacak olan Fatih ilçesindeki ilköğretim okullarının okul müdürlerine ve psikolojik danışmanlarına uygulama hakkında bilgi verilmiş ve uygulamanın
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yapılacağı gün ve ders saatleri belirlenmiştir. Belirlenen gün ve ders saatlerinde, gönüllü
olan öğrencilere araştırmacı tarafından ölçme araçları uygulanarak araştırma verilerine ulaşılmıştır. Her uygulamadan önce araştırmacı kendisini ve araştırma konusunu öğrencilere
tanıtmıştır. Öğrencilerin veri toplama araçlarını içtenlikle yanıtlamaları için araştırmanın
amacı, önemi, verilerin gizli tutulacağı ve kimlik bilgilerinin gerekli olmadığı şeklinde bilgiler verilmiştir. Ayrıca veri toplama araçlarının nasıl yanıtlanacağına ilişkin de açıklama yapılmıştır. Öğrencilerin veri toplama araçlarını yaklaşık 35 dakikada cevapladıkları gözlenmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan Kişisel Bilgi Formu ve Aile Değerlendirme Ölçeği 450 öğrenciye uygulandıktan sonra cevap kâğıtlarının genel kontrolleri yapılmış eksik ya da birden fazla seçenek işaretlenmiş olan ve geçersiz bulunan 59 öğrenciye ait cevap kâğıdı değerlendirme
dışı bırakılmış ve anne-babası boşanmış 151 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerin istatistiksel çözümlemelerini yapmak amacıyla “SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) 15.0 for Windows” paket programı kullanılmıştır.
Araştırmanın birinci alt problemi olan anne-babası boşanmış ergenlerin algıladıkları aile
işlevlerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek için aritmetik ortalama, standart sapma ve
ortalamanın standart hatası kullanılmıştır.
Araştırmanın ikinci alt problemi olan ergenlerin algıladıkları aile işlevlerinin, anne-babanın
medeni durumu değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır.
Araştırmanın üçüncü alt problemi olan anne-babası boşanmış ergenlerin algıladıkları aile
işlevlerinin cinsiyet, aile yapısı ve boşanma konusunda bilgilendirilme değişkenlerine göre
anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar t testi;
ergenlerin ailenin gelir düzeylerini nasıl algıladıkları, evden ayrılan ebeveyni görme sıklığı
değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA analizlerinin anlamlı çıktığı durumlarda homojen varyanslarda “Scheffe” analizi, homojen olmadığı durumlarda “Tamhane’s T2”
analizi kullanılmıştır. Yine aynı alt problemde algılanan aile işlevlerinin ergenlerin birlikte
yaşadığı kişi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
için “Kruskall Wallis H” analizi kullanılmış, Kruskall Wallis H analizlerinin anlamlı çıktığı durumlarda “Mann Whitney-U” analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Örneklem gurubunu oluşturan ergenlerin aile işlevleri değerlendirildiğinde anne-babası
boşanmış ergenlerin iletişim ve gereken ilgiyi gösterme boyutlarında aile işlevlerini sağlıksız olarak algıladıkları; diğer boyutlarda ise aile işlevlerini sağlıklı olarak algıladıkları söylenebilir (Tablo 2).
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Tablo 2.
Aile Değerlendirme Ölçeğinin Alt Boyutlarından Alınan Puanların Aritmetik Ortalama, Standart Sapma
ve Standart Hata Değerleri

x

Puan

N

Problem Çözme

151

1,96

0,59

0,05

İletişim

151

2,13

0,49

0,04

Roller

151

1,91

0,49

0,04

Duygusal Tepki Verebilme

151

1,94

0,60

0,05

Gereken İlgiyi Gösterme

151

2,07

0,49

0,04

Sh x

Davranış Kontrolü

151

1,79

0,39

0,03

Genel Fonksiyonlar

151

1,76

0,54

0,04

Toplam

151

Medeni durum değişkeni açısından öğrencilerin aile işlevleri değerlendirildiğinde anne-babası boşanmış ergenler, evli olanlara göre aile işlevlerinin iletişim, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme ve genel fonksiyonlar boyutlarını daha sağlıksız olarak algılamaktadırlar (Tablo 3).
Tablo 3.
Aile İşlevlerinin Anne-Babanın Medeni Durumuna Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere
Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları
t Testi
ss
Puan
Gruplar
N
Sh x
x
t
Sd
p
Boşanmış
151 1,96 0,58 0,04
Problem Çözme
1,608
389 ,109
Evli
240 1,87 0,59 0,03
İletişim
Roller
Duygusal Tepki Verme
Gereken İlgiyi Göster.
Davranış Kontrolü
Genel Fonksiyonlar

Boşanmış

151

2,13

0,49

0,04

Evli
Boşanmış
Evli

240
151
240

1,99
1,90
1,81

0,52
0,49
0,49

0,03
0,04
0,03

Boşanmış

151

1,94

0,59

0,04

Evli
Boşanmış
Evli

240
151
240

1,81
2,06
1,95

0,56
0,49
0,51

0,03
0,04
0,03

Boşanmış

151

1,79

0,39

0,03

Evli

240

1,77

0,35

0,02

Boşanmış

151

1,76

0,54

0,04

Evli

240

1,64

0,53

0,03

2,600

389

,010

1,898

389

,058

2,100

389

,036

2,195

389

,029

,425

389

,671

2,137

389

,033

Öğrencilerin cinsiyetleri açısından aile işlevleri değerlendirildiğinde kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre aile işlevlerini problem çözme boyutunda daha sağlıksız algılamadıkları
saptanmıştır (Tablo 4).
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Tablo 4.
Aile İşlevlerinin Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan
Bağımsız Grup t Testi Sonuçları
t Testi
ss
Puan
Gruplar
N
Sh x
x
t
Sd
p
Kız
80 2,06 0,61 0,07
Problem Çözme
2,229
149 ,027
Erkek
71 1,85 0,54 0,06
İletişim
Roller
Duygusal Tepki Verme
Gereken İlgiyi Gösterme
Davranış Kontrolü
Genel Fonksiyonlar

Kız

80

2,15

0,53

0,06

Erkek
Kız
Erkek

71
80
71

2,12
1,92
1,89

0,45
0,56
0,40

0,05
0,06
0,05

Kız

80

1,96

0,65

0,07

Erkek
Kız
Erkek

71
80
71

1,92
2,05
2,09

0,53
0,53
0,45

0,06
0,06
0,05

Kız

80

1,80

0,41

0,05

Erkek

71

1,78

0,37

0,04

Kız

80

1,83

0,62

0,07

Erkek

71

1,68

0,43

0,05

,351

149

,726

,303

149

,762

,322

149

,748

,599

149

,550

,320

149

,750

1,683

149

,094

Aile işlevlerinin ebeveyni boşanmış ergenlerin aile yapısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 5).
Tablo 5.
Aile İşlevlerinin Ergenlerin Aile Yapısına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan
Bağımsız Grup t Testi Sonuçları
t Testi
ss
Puan
Gruplar
N
Sh x
x
t
Sd
p
Geniş Aile
62 2,02 0,62 0,08
Problem Çözme
1,013 149 ,313
Çekirdek Aile
89 1,92 0,56 0,06
İletişim
Roller
Duygu. Tepki Verme
Gereken İlgiyi Göster.
Davranış Kont.
Genel Fonksiyon.
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Geniş Aile

62

2,19

0,49

0,06

Çekirdek Aile
Geniş Aile
Çekirdek Aile

89
62
89

2,10
1,92
1,89

0,49
0,53
0,47

0,05
0,07
0,05

Geniş Aile

62

1,97

0,70

0,09

Çekirdek Aile
Geniş Aile
Çekirdek Aile

89
62
89

1,92
2,05
2,08

0,51
0,54
0,46

0,05
0,07
0,05

Geniş Aile

62

1,84

0,42

0,05

Çekirdek Aile

89

1,76

0,37

0,04

Geniş Aile

62

1,82

0,61

0,08

Çekirdek Aile

89

1,72

0,49

0,05

1,132

149

,260

,354

149

,724

,497

149

,620

,382

149

,703

1,185

149

,238

1,025

149

,307

Ebeveyni Boşanmış Ergenlerin Aile İşlevlerinin İncelenmesi

Aile işlevlerinin algılanan gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan ANOVA analizi sonucunda ölçeğin iletişim, roller, duygusal tepki verebilme ve genel fonksiyonlar boyutlarında grupların aritmetik ortalamaları arasındaki
farklılık anlamlı bulunmuştur (Tablo 6). Bu sonucunun ardından farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı “post-hoc” analizleri sonucunda ailesinin gelir düzeyini alt ve ortanın altında algılayan ebeveyni boşanmış ergenlerin,
ailesinin gelirini orta ve ortanın üstü ve üst düzeyde algılayan ergenlere göre ailelerinin
iletişim, roller, duygusal tepki verebilme ve genel fonksiyonlar işlevlerini daha sağlıksız olarak
algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 6.
Aile İşlevlerinin Algılanan Gelir Düzeyine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
f,

x ve

ANOVA Sonuçları

ss Değerleri

Puan

Problem
Çözme

İletişim

Roller

Duygusal
Tepki Ver.

Grup

N

x

Alt/Orta. altı

34

Orta
Orta. Üstü/Üst
Toplam

151 1,96 0,59

Alt/Orta. altı

34

Orta
Orta. Üstü/Üst
Toplam

151 2,13 0,49

Alt/Orta. altı

34

2,19 0,52 G.Arası

3,77

2

Orta

86

1,85 0,47 G.İçi

32,77

148 ,22

Orta. Üstü/Üst

31

1,76 0,40 Toplam

36,55

150

Toplam

151 1,91 0,49

Alt/Orta. altı

34

2,26 0,72 G.Arası

4,68

2

Orta

86

1,88 0,56 G.İçi

48,44

148 ,33

Orta. Üstü/Üst

31

1,77 0,41 Toplam

53,12

150

Toplam

151 1,94 0,60

Alt/Orta. altı

34

2,13 0,59 G.Arası

,180

2

Orta

86

2,06 0,49 G.İçi

36,06

148 ,24

31

2,03 0,38 Toplam

36,24

150

Gereken
İlgiyi Göst. Orta. Üstü/Üst
Toplam

ss

Var. K.

KT

Sd

KO

F

2,16 0,55 G.Arası

1,75

2

,874

86

1,90 0,60 G.İçi

49,86

31

1,93 0,55 Toplam

51,61

148 ,337 2,595
150

2,35 0,48 G.Arası

2,27

2

86

2,09 0,50 G.İçi

34,06

148 ,23

31

2,01 0,41 Toplam

36,33

150

p

,078

1,14
4,939

,008

8,523

,000

7,152

,001

,368

,692

1,89

2,34

,09

151 2,07 0,49
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Davranış
Kont.

Genel
Fonksiyon

Alt/Orta. altı

34

1,88 0,35 G.Arası

,55

2

,27

Orta

86

1,79 0,42 G.İçi

22,45

148 ,15

Orta. Üstü/Üst

31

1,70 0,35 Toplam

23

150

Toplam

151 1,79 0,39

Alt/Orta. altı

34

2,05 0,63 G.Arası

3,75

2

Orta

86

1,67 0,52 G.İçi

40,50

148 ,27

Orta. Üstü/Üst

31

1,68 0,37 Toplam

44,25

150

Toplam

151 1,76 0,54

1,805

,168

6,855

,001

1,88

Boşanma konusunda bilgilendirilmeyen ergenlerin, boşanma hakkında bilgilendirilenlere
göre aile işlevlerinin duygusal tepki verebilme boyutunu daha sağlıksız olarak algıladıkları
saptanmıştır (Tablo 7).
Tablo 7.
Aile İşlevlerinin Ergenlerin Boşanma Konusunda Bilgilendirilmesine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları
t Testi
ss
Puan
Gruplar
N x
Sh x
t
Sd
p
Bilgilendirildi
98 1,95 0,56 0,06
Problem Çözme
,511
149 ,610
Bilgilendirilmedi
53 2,00 0,64 0,09
İletişim
Roller
Duygusal. Tep.Ver.
Gereken İlgi. Göst.
Davranış Kontrolü
Genel Fonksiyon.

Bilgilendirildi

98

2,11

0,47

0,05

Bilgilendirilmedi
Bilgilendirildi
Bilgilendirilmedi

53
98
53

2,18
1,87
1,97

0,54
0,46
0,55

0,07
0,05
0,08

Bilgilendirildi

98

1,86

0,52

0,05

Bilgilendirilmedi
Bilgilendirildi
Bilgilendirilmedi

53
98
53

2,10
2,04
2,13

0,69
0,43
0,58

0,10
0,04
0,08

Bilgilendirildi

98

1,79

0,37

0,04

Bilgilendirilmedi

53

1,79

0,43

0,06

Bilgilendirildi

98

1,72

0,46

0,05

Bilgilendirilmedi

53

1,83

0,67

0,09

-,928

149

,355

1,081

149

,281

2,457

149

,015

1,11

149

,269

,016

149

,987

1,143

149

,255

Aile işlevlerinin ergenin birlikte yaşadığı kişiye göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan “Kruskal Wallis-H” testi sonucunda ölçeğin roller ve
gereken ilgiyi gösterme boyutlarında grupların sıralamalar ortalamaları arasındaki farklılık
anlamlı bulunmuştur (Tablo 8). Bu sonucun ardından farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı Mann Whitney-U analizi sonucunda
akrabaları ile yaşayan ebeveyni boşanmış ergenlerin, babası veya annesiyle yaşayan ergenlere göre ailelerinin roller ve gereken ilgiyi gösterme işlevini daha sağlıksız algıladıkları saptanmıştır.
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Tablo 8.
Aile İşlevlerinin Ergenlerin Birlikte Yaşadığı Kişiye Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere
Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları
Puan

Problem Çözme

İletişim

Roller

Duygusal Tepki Verme

Gereken İlgiyi Gösterme

Davranış Kontrolü

Genel Fonksiyonlar

Gruplar

N

xsira

Anne

108

72,96

Baba

26

79,90

Akrabalar

17

89,35

Toplam

151

Anne

108

73,85

Baba

26

71,40

Akrabalar

17

96,71

Toplam

151

Anne

108

76,44

Baba

26

61,63

Akrabalar

17

95,21

Toplam

151

Anne

108

77,04

Baba

26

67,58

Akrabalar

17

82,26

Toplam

151

Anne

108

70,72

Baba

26

79,85

Akrabalar

17

103,68

Toplam

151

Anne

108

78,81

Baba

26

58,23

Akrabalar

17

85,32

Toplam

151

Anne

108

73,65

Baba

26

75,58

Akrabalar

17

91,59

Toplam

151

x2

sd

p

2,339

2

,311

4,383

2

,112

6,121

2

,047

1,390

2

,499

8,669

2

,013

5,561

2

,062

2,484

2

,289

Aile işlevlerini, evden ayrılan ebeveyni görme sıklığı değişkenine göre incelemek amacıyla
yapılan ANOVA analizi sonucunda ölçeğin iletişim ve roller boyutlarında grupların aritmetik
ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (Tablo 9).
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Tablo 9.
Aile İşlevlerinin Ayrılan Ebeveyni Görme Sıklığına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere
Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
f,

x ve

Puan

ANOVA Sonuçları

ss Değerleri
Gruplar

Haf. birkaç gün
Ayda birkaç gün
Problem
Yılda birkaç gün
Çözme
Hiç Görmüyor
Toplam
Haf. birkaç gün
Ayda birkaç gün
İletişim
Yılda birkaç gün
Hiç Görmüyor
Toplam
Haf. birkaç gün
Ayda birkaç gün
Roller
Yılda birkaç gün
Hiç Görmüyor
Toplam
Haf. birkaç gün
Ayda birkaç gün
Duygusal
Yılda birkaç gün
Tepki Verme
Hiç Görmüyor
Toplam
Haf. birkaç gün
Ayda birkaç gün
Gereken
Yılda birkaç gün
İlgiyi Gösterme
Hiç Görmüyor
Toplam
Haf. birkaç gün
Ayda birkaç gün
Davranış
Yılda birkaç gün
Kontrolü
Hiç Görmüyor
Toplam
Haf. birkaç gün
Ayda birkaç gün
Genel
Yılda birkaç gün
Fonksiyonlar
Hiç Görmüyor
Toplam

N
51
31
32
37
151
51
31
32
37
151
51
31
32
37
151
51
31
32
37
151
51
31
32
37
151
51
31
32
37
151
51
31
32
37
151

x

ss

Var. K.

1,87
1,97
1,97
2,07
1,96
2,00
2,16
2,09
2,33
2,13
1,78
1,87
1,94
2,09
1,91
1,82
1,91
1,92
2,15
1,94
2,03
2,10
2,04
2,13
2,07
1,75
1,75
1,83
1,85
1,79
1,66
1,83
1,73
1,87
1,76

0,55
0,55
0,60
0,66
0,59
0,44
0,44
0,43
0,59
0,49
0,35
0,44
0,52
0,62
0,49
0,44
0,42
0,69
0,77
0,60
0,52
0,40
0,41
0,60
0,49
0,37
0,33
0,36
0,48
0,39
0,40
0,47
0,55
0,73
0,54

G.Arası ,86
3
G.İçi
50,74 147
Toplam 51,61 150

,29
,34

G.Arası 2,49 3
G.İçi
33,84 147
Toplam 36,33 150

,83
,23

G.Arası 2,17 3
G.İçi
34,37 147
Toplam 36,55 150

,73
,23

G.Arası 2,42 3
G.İçi
50,70 147
Toplam 53,12 150

,81
,35

G.Arası ,27
3
G.İçi
35,97 147
Toplam 36,24 150

,09
,25

G.Arası ,33
3
G.İçi
22,66 147
Toplam 23
150

,11
,15

G.Arası 1,13 3
G.İçi
43,12 147
Toplam 44,25 150

,38
,29

KT

Sd

KO

F

p

,835

,477

3,601

,015

3,099

,029

2,339

,076

,364

,779

,718

,543

1,289

,280

Yukarıdaki sonuçların ardından farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek
amacıyla yapılan post-hoc analizleri sonucunda evden ayrılan ebeveynini hiç görmeyen anne-babası boşanmış ergenlerin, haftada en az birkaç gün görenlere göre ailelerinin iletişim
ve roller işlevini daha sağlıksız algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.
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Tartışma
Araştırmanın sonucuna göre örneklem gurubunu oluşturan öğrencilerin aile işlevlerinin
düzeyi değerlendirildiğinde, anne-babası boşanmış ergenlerin ailelerinin iletişim ve duygusal tepki verebilme işlevlerini sağlıksız; problem çözme, roller, gereken ilgiyi gösterme,
davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar işlevlerini ise sağlıklı olarak algıladıkları saptanmıştır. Bu sonuçlar anne-babası boşanmış ergenlerin aile içi iletişimi kapalı ve dolaylı olarak
nitelendirdiklerini, aile üyeleri arasında etkili bir iletişim olmadığını ve aile üyelerinin her tür
durumda hissettiklerini ifade etmede güçlük yaşadıklarını düşündürmektedir.
Araştırma bulgularına göre aile işlevleri anne-babanın medeni durumu açısından değerlendirildiğinde, ailenin problem çözme, roller ve davranış kontrolü işlevleri ile ebeveynin
medeni durumu arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak ailenin iletişim, duygusal
tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme ve genel fonksiyonlar işlevlerinde ebeveyni boşanmış
ergenlerin lehine farklılık anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre anne-babası boşanmış
ergenlerin, ebeveyni evli olanlara göre ailelerinin iletişim, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme ve genel fonksiyonlar işlevlerini daha sağlıksız algıladıkları söylenebilir.
Aile işlevlerini medeni durum açısından ele alan çalışmalar incelendiğinde, Bulut (1990)
çalışmasında boşanma sürecinde olan çiftlerin, normal evlilik sürecinde olanlara göre aile
işlevleri ortalamalarının daha yüksek olduğu belirtmiştir. Mete (2005)’nin “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Empatik Becerileri ile Aile İşlevleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu araştırmasında ebeveyni boşanmış ergenlerin, ebeveyniyle birlikte yaşayanlara göre davranış kontrolü boyutunda daha sağlıksız oldukları görülmüştür.
Karakoyun (2011)’un “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ile Aile İşlevleri
Arasındaki İlişkinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu çalışmasında ise aile işlevlerinin hiçbir boyutunda anne-babanın medeni durumuna göre anlamlı
düzeyde farklılığa rastlanmamıştır. Yukarıdaki çalışmaların sonuçları bu araştırmanın bulgularıyla örtüşmemektedir. Bu durumun Bulut (1990) ve Mete (2005)’nin örneklem gruplarının farklı olmasından; Karakoyun (2011)’un çalışmasında ise örneklem gurubunun sadece
8. sınıfları içermesi ve ebeveyni evli (% 92,8), ebeveyni boşanmış (% 7,2) öğrenci oranları
arasındaki dengesizlikten kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Aile işlevleri öğrencilerin cinsiyetleri açısından değerlendirildiğinde, ailenin iletişim, roller,
duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar
işlevleri ile ebeveyni boşanmış ergenlerin cinsiyetleri bakımından kız ve erkek arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak ailenin problem çözme işlevinde kızların lehine farklılık
anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ailelerinin problem çözme işlevini daha sağlıksız algıladıkları söylenebilir.
Kumbasar ve Bulut (1997)’un çalışmasında erkeklerin, ailelerini; işlevlerini yerine getirme
bakımından kızlara göre problem çözme, iletişim, roller ve duygusal tepki verebilme alt
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boyutlarında daha sağlıksız olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Doğan (2006)’ın yaptığı çalışmada erkekler kızlara göre ailenin roller işlevini daha sağlıksız algılarken davranış
kontrolü işlevin daha sağlıklı algılamaktadır. Yüksel (2009) ise çalışmasında genel olarak
kızların aile işlevlerinin erkeklere göre daha sağlıklı olduğu sonucuna varmıştır. Karakoyun
(2011), çalışmasında erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla aile işlevleri alt boyutlarından
roller, gereken ilgiyi gösterme ve davranış kontrolünde daha yüksek oranda sağlıksız işlevlere sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Çakıcı (2006)’nın farklı sosyoekonomik düzeydeki
ailelerle yaptığı çalışmada, çocuğun cinsiyeti ile aile işlevleri arasında anlamlı bir ilişkiye
rastlanmamıştır. Yukarıda bahsedilen çalışmalar incelendiğinde genel olarak erkeklerin kızlara göre ailelerinin işlevlerini daha sağlıksız olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bu çalışmada ise kızlarla erkekler arasında sadece ailenin problem çözme işlevinde anlamlı farklılık
olduğu ve kızların erkeklere göre ailenin bu işlevini daha sağlıksız olarak değerlendirdiği
saptanmıştır. Bu durum araştırmaların bulgularıyla örtüşmemektedir. Bu durumun araştırmaların örneklem gruplarının farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü bu
çalışmada cinsiyet değişkeni açısından aile işlevleri sadece ebeveyni boşanmış öğrenciler
üzerinde araştırılmıştır.
Araştırma bulgularına göre anne-babası boşanmış ergenlerin aile işlevleri ile aile yapıları arasındaki farklılık anlamlı görülmemiştir. Bu sonuca göre ailenin çekirdek ya da geniş
aile olmasının, ergenlerin aile işlevlerini değerlendirmelerinde etkili olmadığı söylenebilir.
Çakıcı (2006)’nın çalışmasında da aile işlevleri ailenin yapısına göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır.
Algılanan gelir düzeyi açısından aile işlevleri değerlendirildiğinde, ailenin problem çözme,
gereken ilgiyi gösterme ve davranış kontrolü işlevlerindeki farklılık anlamlı bulunmamıştır.
Ancak ailenin iletişim, roller, duygusal tepki verebilme ve genel fonksiyonlar işlevleri ile algılanan gelir düzeyi arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ailesinin gelir
düzeyini alt ve ortanın altında algılayan ebeveyni boşanmış ergenler, ailesinin gelirini orta ve
ortanın üstü ve üst düzeyde algılayan ergenlere göre ailelerinin iletişim, roller, duygusal tepki
verebilme ve genel fonksiyonlar işlevlerini daha sağlıksız olarak algılamaktadırlar. Bu durum
alt gelir düzeyindeki boşanmış ailelerin iletişim, roller, duygusal tepki verebilme ve genel
fonksiyonlar boyutlarında sağlıksız işlevler göstermesi, ekonomik şartlarının yetersiz olması
nedeniyle boşanmış ailelerin geçim derdiyle uğraşması, aile üyelerinin birbirleriyle yeterince
ilgilenememesi ve aile üyeleri arasında doğrudan ve açık bir iletişimin olmaması, aile üyelerinin rollerinin belirgin olmaması ve duygularını açıkça ifade edememeleri ile açıklanabilir.
Ebeveyni boşanmış ergenlerin aile işlevlerini gelir düzeyi açısından inceleyen çalışmalara
rastlanmamıştır; ancak benzer çalışmalar incelendiğinde, Sertel (2003)’in çalışmasında ailenin ortalama aylık geliri düştükçe iletişim, duygusal tepki verebilme, roller, gereken ilgiyi
gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler düzeylerinin sağlıksız yönde arttığı gözlenmiş-
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tir. Çakıcı (2006), alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerin problem çözme ve gereken ilgiyi
gösterme işlevleri açısından; üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ise iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar açısından daha sağlıksız işlevler gösterdiklerini tespit etmiştir. Günsel (2010)’in çalışmasında, aile işlevlerinin tüm boyutlarında gelir düzeyi düştükçe aile işlevlerinin sağlıksız yönde arttığı gözlenmiştir. Karakoyun
(2011)’nun çalışmasında öğrencilerin problem çözme, iletişim, duygusal tepki verme, genel
işlevler boyutlarında alt sosyoekonomik seviyedeki öğrencilerin orta ve üst sosyoekonomik
seviyedeki öğrencilere göre daha sağlıksız aile işlevlerine sahip olduğu tespit edilmiştir.
Aile işlevleri ebeveynin boşanması konusunda çocuğun bilgilendirilmesi açısından değerlendirildiğinde, ailenin problem çözme, iletişim, roller, gereken ilgiyi gösterme, davranış
kontrolü ve genel fonksiyonlar işlevlerindeki farklılık anlamlı bulunmamıştır. Ancak ailenin
duygusal tepki verebilme işlevi ile boşanma konusunda çocuğun bilgilendirilmesi arasındaki fark boşanma konusunda bilgilendirilmeyen ergenlerin lehine anlamlı bulunmuştur. Bu
sonuçlara göre boşanma konusunda bilgilendirilmeyen ergenlerin, boşanma hakkında bilgilendirilenlere göre ailelerinin duygusal tepki verebilme işlevini daha sağlıksız algıladıkları
görülmektedir.
Ebeveynin boşanması ergenlerin hayatında çeşitli değişikliklere yol açmakta ve onları
önemli derecede etkilemektedir. Dolayısıyla anne-babanın aldıkları boşanma kararından
ergenlerini haberdar etmeleri, bu konuda onları boşanma durumuna hazırlamaları ergenlerin ruh ve zihin sağlığı açısından önemli görülmektedir (Benedek, & Brown, 1997; Walczak,
& Burns, 2004). Anne-babanın boşanmayla birlikte çocuğun hayatında ne gibi değişikliklerin olacağı, ona kimin bakacağı, ayrılan ebeveynini ne sıklıkla görebileceği gibi konularda
ergenlerine bilgi vermesi, ergenlerde belirsizliğin azalmasına, bu konudaki hislerini açıkça
ifade edebilmelerine imkân verecektir.
Aile işlevleri boşanma sonrasında çocuğun birlikte yaşadığı kişi açısından değerlendirildiğinde, akrabaları ile yaşayan ebeveyni boşanmış ergenlerin, babası veya annesiyle yaşayan
ergenlere göre ailelerinin roller ve gereken ilgiyi gösterme işlevini daha sağlıksız algıladıkları
saptanmıştır. Bu durum akrabalarıyla yaşayan, ebeveyni boşanmış ergenlerin ailelerinde
rollerin belirgin olmaması, çocuğun ebeveynlerinden yeterli ilgi görmemesi ile açıklanabilir.
Anne-babaların boşanmış olmasına karşın ebeveynlikleri devam etmektedir. Ergenler ebeveynlerinin ilgi, sevgi ve rehberliğine her zaman ihtiyaç duyarlar (Gençtan, 1996; Walczak,
& Burns, 2004; Yavuzer, 1998a). Dolayısıyla çocuğun özellikle her iki ebeveyninden de ayrı
kalması onu daha olumsuz etkilemektedir.
Boşanma sonrasında evden ayrılan ebeveyni görme sıklığına göre ailenin problem çözme,
duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar işlevlerindeki farklılık anlamlı bulunmazken iletişim ve roller işlevlerinin evden ayrılan
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ebeveyni görme sıklığına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Bu sonuçlara
göre evden ayrılan ebeveynini hiç görmeyen anne-babası boşanmış ergenlerin, haftada
en az birkaç gün görenlere göre ailelerinin iletişim ve roller işlevini daha sağlıksız algıladıkları söylenebilir. Boşanma çocuğun evden ayrılan ebeveyniyle iletişimin kesilmesi anlamına
gelmemektedir. Çünkü boşanma anne ve baba arasında geçen bir olgudur, ebeveynlik durumu devam etmektedir. Boşanma sonrasında evden ayrılan ebeveynle iletişimin kesildiği
durumlarda ergenler daha olumsuz etkilenmektedir (Benedek, & Brown, 1997).
Dizman (2003)’ın araştırmasında annelerini yılda bir kere gören veya hiç görmeyen ergenlerin toplam saldırganlık puan ortalamalarının haftada bir-iki, ayda bir, üç ayda bir gören
ergenlerin puan ortalamalarından daha düşük olduğu görülmektedir. Bu beklenen bir sonuç değildir. Dizman bunu uzun süre annesini görmeyen çocuğun bu durumu artık kabullenmesi, sık sık gören çocuğun ise bu durumu kabullenmekte zorlanması, anneyi gördükçe
duygularının şiddetlenmesi, anne-babasını tekrar bir araya getirmeye çalışması ya da anne-babası arasında kalması sonucunda ergen-saldırgan davranışlara yönelmesiyle açıklar.
Karakuş (2003), boşanma sonrasında evden ayrılan ebeveynini yılda birkaç kez gören ya
da hiç görmeyen ergenlerin depresyon düzeylerinin yüksek olduğunu saptamıştır. Öztürk
(2006)’ün çalışmasında ise boşanma sonrasında ebeveyni görme sıklığıyla çocuğun benlik
saygısı ve kaygı düzeyi arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.
Bulut (1990)’a göre aile içi ilişkilerin yapısı, ailenin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirip getirememesinde önemli bir belirleyici olarak görülmektedir. Ailelerin işlevlerini sağlıklı
bir şekilde yerine getirebilmesi için aile üyelerinin birbirleriyle içtenlikle ilgilenmesi, birbirlerinin davranışlarına uygun duygusal tepkiler vermesi, çıkabilecek sorunları aile içinde
çözmesi ve birbirleriyle karşılıklı yapıcı bir iletişime sahip olmaları gerekmektedir. Ancak
boşanmış ailelerde (sağlıksız aile) aile içi ilişkiler bu şekilde olmamaktadır yani ailedeki sorunların çözülmeden sürekli olarak çoğaldığı, karı-kocanın birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılayamadıkları, aile içinde genelde çatışmayı körükleyen bir iletişim dili kullanıldığı
görülmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde boşanmış aileden gelen ergenlerin aile işlevlerinin daha sağlıksız olduğu söylenebilir. Boşanma öncesi çocuğun boşanma
konusunda ebeveyni tarafından bilgilendirilmesinin ve boşanma sonrasında çocuğun evden ayrılan ebeveyniyle iletişiminin kesilmemesinin, sağlıklı aile tipi açısından son derece
önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca boşanmayla beraber ailenin olumsuz ekonomik koşullarla da mücadele etmesi ailenin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesine mani
olmaktadır.
Boşanmış aile ergenleriyle yapılan çalışmaların daha ileri noktalarda olabilmesi için şiddet
eğilimleri, benlik saygısı, kardeş ilişkileri gibi değişkenler de ele alınmalıdır. Özellikle boşanmış aile ergenleriyle yapılacak çalışmalarda nicel ve nitel yöntemler birlikte yürütülmelidir.
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