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Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Saygıdeğer Okurları, 

 

Bu sayıda, birbirinden değerli araştırmacıların, bilimsel hassasiyetleri ön planda tutarak 

ve akademik üretime katkıda bulunma amacını elden bırakmayarak, titizlikle 

oluşturdukları makaleler bulunmaktadır. Bu katkıları bir araya getirmenin ve siz değerli 

araştırmacılara sunmanın gururunu yaşıyoruz.  

Dergimiz, bilimsellik, tarafsızlık ve akademik camiaya katkı olarak belirlediğimiz temel 

ilkeler üzerine inşa edilmiş ve kurulduğu günden bu yana ilgili ilkeleri uygulamıştır. Bu 

çerçevede dergimiz bilimsel “hakemli dergi” statüsündedir; hakem ve yazarların 

birbirinden tamamen bağımsız bir değerlendirme sürecinin geçerli olduğu ve her  

makalenin üç ayrı hakem tarafından değerlendirildiği bir sistem uygulanmaktadır. 

Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan dergimize, Türkçe, İngilizce, 

Almanca, Rusça ve Fransızca makaleler kabul edilmektedir.  

İçinde bulunduğumuz bilimsel ortamda ön planda olan “disiplinler arası çalışma” 

dergimizin esas ölçütlerinden bir diğeridir. Nitekim bilimsel alanları bir araya getirmenin 

ve her alanın birbirinden beslendiği bir akademik alan oluşturmanın önemine inanıyoruz. 

Bu çerçevede dergimizde idari bilimlerden, iletişim bilimlerine; sanat ve tasarımdan 

hukuk, tarih ve edebiyata uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar sunuyoruz.  

Kuşkusuz, bu sayı içten ve yoğun bir çalışmanın bir ürünü olarak elinizde bulunmaktadır. 

Başta yazarlarımız ve hakemlerimiz olmak üzere bu sayıda emeği geçen herkese teşekkür 

ederiz. Sonraki sayılarımızda hakem veya yazar olarak katkılarınızı bekler, 

çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

 

Prof. Dr. Yılmaz GÖBENEZ 

Nişantaşı Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi Editörü 
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TÜRKİYE’DE PERİPATETİK TOPLULUKLAR: JENERİK TERİMLER VE 

ÖZ ETNİK KATEGORİZASYON BİÇİMLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Egemen YILGÜR 

 

Özet 

Geçimlerini çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumu üzerinden sağlayan, mekânsal hareketlilik seviyesi 

yüksek ve şu veya bu ölçüde endogamik gruplar olan peripatetik topluluklar dışarıdan bakanlar tarafından 

çok çeşitli jenerik terimler kullanılarak tasnif edilmişlerdir. Bu makalede Balkan, Anadolu ve 

Mezopotamya coğrafyasında Teberler, Romanlar, Domlar, Lomlar gibi peripatetik grupları tanımlamak için 

kullanılan “Kıpti”, “Çingene”, “Poşa”, “Mıtırb”, “Abdal” gibi jenerik terimler, söz konusu peripatetik 

grupların öz etnik kategorizasyonları ile dinamik bir etkileşim içerisinde ele alınarak tartışma konusu 

yapılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Peripatetik gruplar, “Kıpti”, “Çingene” “Poşa”, “Mıtırb”, “Abdal”, Roman çalışmaları 

 

 

PERIPATETIC GROUPS IN TURKEY: GENERIC TERMS AND THE SELF-DENOMINATION 

FORMS 

 

Abstract 

Peripatetic groups who are endogamic in different levels, subsist on providing services and craft production 

and have a high level of spatial mobility have been classified under various generic terms by the outsiders. 

In this paper, the generic terms like “Kıpti”, “Çingene”, “Bosha”, “Abdal”, “Mıtırb” used to denote 

peripatetic groups like Tebers, Roma, Doms, Loms in Balkans, Anatolia and Mesopotamia are discussed 

with a perspective that let us consider them as in a dynamic interaction with the self-ethnic categorization 

of each peripatetic group.  

Keywords: Peripatetic groups, “Kıpti”, “Çingene”, Bosha”, Mıtırb”, “Abdal”, Romani Studies 

 

Giriş  

20. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlayan peripatetik kavramsallaştırması, 

büyük ölçüde endogamik ve temel geçim stratejileri olan zanaat ve hizmet sunumu için 

                                                           
  Bu çalışmanın ve aynı süreçte yoğunlaştığım bir dizi metnin hazırlanması için ihtiyaç duyduğum 
zaman ve koşullara ulaşmamı, bana gösterdiği nezaket ve anlayışla mümkün kılan rektörüm Sayın 

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’na samimi bir teşekkürü borç biliyorum.  
 Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Öğretim Üyesi. 
egemen.yilgur@nisantasi.edu.tr 
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müşteri toplulukları arasında mevsimlik yer değiştirmeler gerçekleştiren toplumsal 

birimleri karşılamaktadır (Rao, 1986: 153 ve Rao, 2004: 170).  Peripatetik 

kavramsallaştırmasını ortaya atan Berland’a göre yerleşik ya da çoban göçebe 

toplulukların kendi kaynaklarıyla sürekli bir biçimde sunumunu gerçekleştiremeyecekleri 

zanaat ve hizmetlere dönük ihtiyaç peripatetik toplulukların varlık sebebini teşkil 

etmektedir (Berland, 1986: 1-3).  

Sanayi ve kapitalist ilişkilerin gelişmesi ile birlikte geleneksel mesleklerinin 

işlevsizleşmesi peripatetik toplulukların içinde yaşadıkları toplumlarda kendi zanaat ve 

hizmet ürünlerine dönük talebin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Buna bağlı olarak daha 

ziyade kent nüfusunun bir parçası haline gelen peripatetik topluluklar, kent ekonomisinin 

boşluklarında tutunmalarına olanak veren bir toplumsal örgütlenme formuna göre 

uyarlanmışlardır. Tipik peripatetik toplumsal organizasyon biçimi ve geçim 

stratejilerinden kopan bu grupların geç-peripatetik olarak sınıflandırılması yerinde bir 

tavır olacaktır (Yılgür, 2014: 67-143). 

Türkiye sınırları içerisinde yer alan her idari bölgede peripatetik kökenli topluluklar 

yaşamaktadır. Bunların pek az bir kısmı geleneksel toplumsal örgütlenmeleri ve 

ekonomik etkinliklerini sürdürürken büyük bölümü geç-peripatetik topluluklar haline 

gelmişlerdir. Söz konusu peripatetik kökenli grupların bazıları Romanlar örneğinde 

olduğu gibi kendilerine ait bağımsız bir dil, özgün bir kültür ve grup bilincine sahip olan 

öz-bilinçli topluluklar olarak değerlendirilebilir. Öte yandan Türkiye'de yaşayan kimi 

peripatetik gruplar bağımsız bir dile sahip değillerdir, kendilerine ait çeşitli dil ve yerel 

ağızlardan derlenmiş gizli kelime dağarcıklarını, kapalı grup içi iletişime ihtiyaç 

duyduklarında kullanırlar. Özellikle bu ikinci kategoriye mensup peripatetik gruplar 

kendilerini bağımsız bir grup olarak tanımlamamaya daha yatkındır ve içinde yaşadıkları 

bölgede çoğunluk konumundaki etnik ya da dinsel kümelerin söylem ve adlandırma 

biçimlerini benimseme eğilimini taşırlar. 

Kimi peripatetik topluluklar kendi toplumsal varlıklarını Roman, Lom, Dom, Teber, 

Geygel gibi etnik kategorizasyonlar üzerinden ortaya koymaktadırlar. Bu gruplar 

dışarıdan bakanlar tarafından belirgin bir nüfus yoğunluğuna sahip oldukları bölgelerde 

aynı coğrafyalarda marjinal bir pozisyonda da olsa varlıklarını sürdüren diğer peripatetik 
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topluluklarla birlikte bir dizi bölgesel jenerik terim1 kullanılarak sınıflandırılırlar. Tarihi 

Mezopotamya coğrafyasında “Mıtırb” ve “Gewende”, Kuzey Anadolu’da “Poşa”, Orta 

ve Doğu Anadolu’da “Abdal”, Trakya’da “Şopar” gibi jenerik adlandırmalar belirgin bir 

yaygınlığa sahiptir. “Çingene” ve “Kıpti” gibi adlandırmalar ise daha ziyade ulusal 

ölçekte peripatetik toplulukların dışarıdan tasnifinde kullanılmaktadır. Diğer taraftan 

jenerik terimler ve etnik kategorizasyonlar arasında her zaman kesin sınırlar 

bulunmamakta, bazen jenerik terimler etnik kategorizasyonlar haline gelebilmektedir. 

“Çingene” adlandırmasını etnik kategorizasyon olarak kullanan Lom, Teber ya da Roman 

grupları olduğu gibi “Roman” adlandırmasının bir jenerik terim olarak farklı peripatetik 

grupları sınıflandırmak için kullanıldığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. 

Bu çalışmada günümüze kadar Türkiye coğrafyasında yaşamış farklı peripatetik 

topluluklarla ilgili etnografik / tarihsel verilerin ışığında peripatetik grupların dışarıdan 

tasnifinde kullanılan jenerik adlandırmaların ve öz tanımlamayla kurulan etnik 

kategorilerin etkileşimsel ve inşacı bir perspektiften ele alınması amaçlanmaktadır. Bu 

çerçevede kendi toplumsal varlıklarını belirgin bir etnik kategorizasyon çerçevesinde 

ortaya koyan ve koymayan peripatetik gruplarla ilgili tarihsel ve etnografik bilgiler 

paylaşılmakta, bölgesel ve ulusal jenerik terimlerin kullanım çeşitlilikleri bu veriler 

üzerinden ele alınmaktadır.  

Makalede tartışma konusu yapılan verilere genellikle birincil tarihsel kaynaklar ya da 

etnografik çalışmalar temelinde hazırlanmış metinlerin taranması yoluyla ulaşılmış ve 

ham verilerin peripatetik konsepti çerçevesinde yeniden yapılandırılarak ele alınmasına 

gayret gösterilmiştir. Metinlerde paylaşılan empirik malzeme peripatetik konsepti ile 

uyumlu bir toplumsal var oluşun izlerini taşıdığı ölçüde içerdikleri veriler çalışmanın 

genel amacı çerçevesinde araçsallaştırılmış, diğer taraftan belirsizlik ya da olası çok 

anlamlılıklara da yeni araştırmacıların işini kolaylaştırmak amacıyla dikkat çekilmiştir. 

 

1. Peripatetik Konsepti ve Jenerik Terim Kullanımının Genel Özellikleri 

Berland peripatetik adlandırmasını kullanırken bahse konu toplumsal grupların pastoral 

                                                           
1 Peripatetik konseptini geliştiren yazarlar “jenerik terim” adlandırması ile farklı etnik ve kültürel köklerden 

gelen peripatetik grupları tarif etmek için kullanılan ortak yerel ifade biçimlerini kast etmektedirler. Metnin 

kavramsal açıklamaların yer aldığı bölümünde konuyla ilgili daha detaylı bir açıklamaya yer verilmektedir.  
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göçebelerle olan farklılıklarının altını çizer. Hayvan sürüleri ile birlikte göç eden pastoral 

göçebeler kendi besinlerini üreten bir topluluk olarak ortaya çıkarlar. Buna karşılık 

peripatetik göçebeler büyük ölçüde bu imkândan yoksundurlar (1983: 19). Rao’ya göre 

“ideal tip” olarak peripatetik gruplar toprak ve hayvan sürülerinden yoksun olmalarıyla 

ilişkili olarak gıdalarını çeşitli zanaat ürünü ve hizmetleri sundukları tarımcı ve çoban 

göçebe topluluklardan almaktadırlar. Bu topluluklar arasında ekonomik amaçlı 

mevsimlik göçler gerçekleştirmeleri peripatetik toplulukları komşularından daha 

hareketli kılar (Rao, 1986: 153). Başka bir yerde Rao zengin bir etnografik / tarihsel 

empirik malzemenin analizi üzerinden peripatetik toplulukları şu veya bu ölçüde 

endogamik, geçimlerini esas olarak zanaat ve hizmet sunumu ile marjinal düzeyde 

avcılık, çobanlık ve balıkçılık gibi faaliyetlerden sağlayan hareketli topluluklar olarak 

tanımlamaktadır (Rao, 2004: 270). Ne var ki kapitalist ilişkilerin gelişimi ve sanayi 

ürünlerinin yaygınlaşması ile bağlantılı olarak peripatetik gruplar geleneksel ekonomik 

faaliyetlerini güncellemekte, daha ziyade kentsel ekonominin boşluklarında kendilerine 

yaşam alanları yaratarak geç-peripatetik gruplar haline gelmektedirler (Yılgür, 2016: 79-

137).  

Peripatetik topluluklar, peripatetik olmayanlar tarafından genellikle “şemsiye / jenerik” 

terimler kullanılarak tasnif edilmişlerdir. Avrupa sömürgeciliğinin farklı coğrafyaları 

kuşatması ile birlikte Anglosakson kıta sakinlerinin kendi peripatetik topluluklarını tasnif 

etmekte kullandığı “Gypsy” adlandırması büyük ölçüde evrensel bir nitelik kazanmıştır. 

“Geleneksel ekonomi” ve “hayatta kalma stratejileri” Avrupa’da “Gypsy” 

adlandırmasının muhatabı olan gruplarla benzeşen Güney Asya, Orta Doğu ve Orta 

Asya’nın yerel toplulukları bu şemsiyenin altına yerleştirilmişlerdir (Rao, 1995: 69). 

Diğer taraftan farklı kültürel kökenlerle ilişkilendirilebilecek peripatetik grupların söz 

konusu jenerik terimlerin yardımıyla tek bir kültürel tümlük biçiminde tahayyül 

edilmeleri Avrupa’ya özgü bir durum değildir (Rao, 1995: 69). Afganistan’da “Jat” ya da 

Afrika’da “Nyamakala” adlandırmaları peripatetik grupların dışarıdan tasnifinde 

kullanılan sözcüklerin tipik özelliklerini taşırlar (Rao, 1987: 7). Benzeri bir biçimde 

Pakistan’da aralarında Gogra, Jogi, Lohar, Mirasi ve Qalandarların yer aldığı 15 kadar 

farklı peripatetik topluluk “Paryatan” kategorisi altında ele alınmaktadır (Berland, 1987: 

249). Suriye’de ve Orta Doğu coğrafyasının muhtelif bölgelerinde yaygın olan “Nawar” 

sözcüğü kendilerini Dom, Türkmen, Ekrad (Kürt) ve Abdal gibi öz etnik 

kategorizasyonlarla ifade eden farklı peripatetik topluluklara dönük bir adlandırma olarak 
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kullanılabilmektedir (Meyer, 2004: 74). 

Türkiye’de peripatetik gruplar için yaygın bir biçimde kullanılan “Çingene” 

adlandırmasının peripatetik gruplara mensup bireyler tarafından çoğunlukla güçlü bir 

biçimde reddedilmesi günlük olarak sıklıkla deneyimlenebilen bir durumdur. Bu durum 

çok büyük ölçüde farklı coğrafyalarda yaşayan peripatetik grupların dışarıdan tasnifinde 

kullanılan jenerik terimler için de geçerli olmaktadır. Afganistan’da “Jat” olarak 

adlandırılan grupların yaşadığı bölgeleri ziyaret eden Rao buraların sakinlerinin 

kendilerinin hatalı bir şekilde “Jat” olarak isimlendirildikleri, gerçek “Jatların” ise başka 

yerlerde yaşadıkları şeklindeki yakınmalarıyla karşılaşır. Yazarın karşısına bu 

adlandırmayı kendisi için gönüllü bir biçimde kullanan hemen hiç kimse çıkmamıştır 

(Rao, 2004: 274). Zira söz konusu olan bir öz etnik kategorizasyon değil, önyargılarla 

yüklenmiş negatif bir kategoridir. Doğal olarak hiç kimse bu kategoriye dahil edilmekten 

dolayı gurur duymamaktadır (Rao, 2004: 275). Benzeri bir durum Suriye, Filistin ve 

kısmen Mısır’da kullanılan “Nawar” jenerik terimi için de geçerlidir. Aynı zamanda 

hakaret anlamı da taşıyan sözcük güçlü bir biçimde peripatetik gruplara dönük bilindik 

klişelerle yüklenmiştir (Meyer, 2004: 71).  

 

2. Balkan, Anadolu ve Mezopotamya Coğrafyasında Peripatetik Gruplar İçin 

Kullanılan Tarihsel Adlandırmalar 

Kimi tarihsel kayıtlarda Bizans ve Osmanlı imparatorluklarında yaşayan peripatetik 

topluluklar için kullanılan jenerik terimlerin izlerine rastlamak mümkündür. Öte yandan 

son derece anlaşılır bir biçimde bu grupların öz adlandırmaları nadiren tarihi kayıtlara 

yansımaktadır. Jenerik terimler için tarihsel kayıtlardan hareketle oldukça uzun dönemli 

bir analiz yapma imkânı bulunsa da söz konusu olan öz etnik kategorizasyonlar için 

zorunlu olarak etnografik verilere dayanılması gerekmektedir.  

Bizans İmparatorluğu’ndaki peripatetik gruplarla ilgili metinleri inceleyen 19. yüzyıl 

yazarları adları “köy-gezgini” anlamına gelen “Komodromoilerin” (κωμοδρόμοι) 

bakırcılık ve kuyumculuk gibi peripatetik gruplar arasında yaygın olan zanaatları icra 

ettiklerini dile getirmişlerdir (Groome, 1899: XXV). Aynı zamanda demircilik yapan ya 

da içlerinde demircilikle uğraşan alt kümeler bulunan “Komodromoi” topluluğu dönem 

dönem Bizans ordusu için demirciler olarak zorunlu hizmete tabi tutulmuşlardır 
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(Oikonomides, 2002: 1000). “Komodromoi” adlandırmasının ilk kullanım biçiminin 

spesifik bir peripatetik topluluğun öz etnik adlandırması olup olmadığının 

değerlendirilebilmesi için gerekli olgusal malzeme mevcut olmamakla birlikte bu 

sözcüğün zamanla jenerik bir terim haline geldiği anlaşılmaktadır. Öyle ki kelimenin 

birincil anlamı doğrudan doğruya metal işçiliğine herhangi bir gönderme yapmasa da 

zamanla demirci anlamına gelecek şekilde kullanılmaya başlayacaktır (Mahr, 1943: 17). 

11. yüzyıla ait Bizans kayıtlarında imparator Constantine Monomachus'un (1042-55) av 

sahasını tehdit eden vahşi hayvanlardan kurtulmak için “Adsincani” adlı “büyücülüğü” 

ile meşhur bir halkla anlaştığı anlatılır. Adsincaniler zehirli etlerle hayvanları etkisiz hale 

getirmeyi başarırlar (Soulis, 1961: 145). Soulis Gürcü kayıtlarında “Adsincani” olarak 

geçen sözcüğün Yunanca “Ατσίγγανοι” (Atsingani) ya da “Ατζίγγανοι” (Adzingani) 

sözcüklerinin türevi olduğunu yazmaktadır. Yazara göre Türkçe’deki “Çingene”, 

İtalyanca “Zingari”, Fransızca “Tsiganes” ve Almanca “Zigeuner” sözcükleri aynı kelime 

ile bağlantılıdır (1961: 145). Yine 12. yüzyılda Kilise hukukçusu Theodor Balsamon'un 

kehanet iddiasında bulunan “Athinganilerle” ilgili pejoratif yanı ağır basan metinleri 

Bizans İmparatorluğu sınırlarında yaşayan bir peripatetik grubun / grupların dönemi 

siyasi ve dini otoritelerince algılanma biçimini işaret ediyor olabilir (Soulis, 1961: 146). 

Benzeri bir biçimde İstanbul Patriği 1. Athanasius da din adamlarına cemaatlerinin kâhin, 

ayıcı ve yılan oynatıcılarla haşır neşir olmalarını ve özellikle de Aδιγγάνους (Adinganos) 

adını verdiği “şeytani şeyler öğreten” kişilerin evlere girmelerini engellemeleri için uyarı 

metinleri kaleme almıştır (Soulis, 1961, 147). Bu örneklerde ilgili topluluğun muhtemel 

diğer peripatetik kümelerden ayrı olarak vurgulanması en azından bu aşamada jenerik 

terimin belli bir ölçüde spesifik bir gruba ya da gruplar kümesine gönderme yapmakta 

olduğuna işaret etmektedir.  

13. yüzyıla ait tarihi kayıtlarda geçen Mısırlı akrobatlar grubu da tipik bir peripatetik 

topluluk olarak ele alınabilir. Bunlar çeşitli bölgeleri dolaşarak göz alıcı akrobasi 

gösterileri düzenlemektedirler.  Bizanslılar bu gruba ve diğer bazı peripatetik topluluklara 

Mısır’ın yerli halkı Koptlara referansla Αίγύπτιοι (Egıbti) yani Mısırlı adını vermişlerdir 

(Soulis, 1961: 148-149). Soulis günümüzde Yunanca’da peripatetik gruplar için 

kullanılan sözcüklerden birisinin aynı coğrafi göndermeyi taşıyan Γύφτοι (Yifti) sözcüğü 

oluşuna dikkat çeker. Yazar söz konusu durumun Anglosakson “Gypsy” sözcüğüne de 

ilham veren Mısır kökeni anlatısının yaygın kanının aksine Avrupa’da ortaya çıkmadığı 
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ve Bizans’ta da bilindiğini ortaya koyduğunu ileri sürmektedir (1961: 148).  

14. yüzyıla ait bir kaynakta geçen kimi başka ifadeler ise muhtemelen Bizans'ta yaşayan 

farklı bir peripatetik grubun varlığına işaret etmektedir. Kaynakta bunların elekçilik-

kalburculuk yaptıklarından bahsedilmekte ve grup Κατζιβελος (Gadzivelos) adıyla 

anılmaktadır. Söz konusu metinlerde yer yer “Gadzivelos” ifadesinin yerine “Egiptinin” 

kullanılmış olması altı çizilmesi gereken bir durumdur (Soulis, 1961: 151). Anlaşıldığı 

kadarıyla “Egipti” sözcüğü etimolojik köklerinden bağımsız olarak anlam genişlemesine 

uğrayarak farklı peripatetik grupları tanımlayan bir jenerik terime dönüşmektedir. 15. ve 

16. yüzyıla ait metinlerdeki kullanımlar da bu durumu doğrulamaktadır (Soulis, 1961: 

151).  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde peripatetik toplulukları dışarıdan tanımlamakta 

kullanılan jenerik sözcükler büyük ölçüde Bizans İmparatorluğu’ndaki yerel 

kullanımlarla ilişkili gözükmektedir. “Egıbti” adlandırması pek az ses değişikliğine 

uğrayarak “Kıpti” şeklinde Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri ve peripatetik kökenli 

olmayan Müslüman Osmanlılar tarafından kullanıma sokulmuş olmalıdır. Osmanlı 

İmparatorluğu dışında başka herhangi bir İslam ülkesinde sözcüğün genel olarak 

peripatetik grupları kapsayacak jenerik bir terim olarak kullanıldığını gösteren kayıtlara 

rastlanılmamış olması ilgili bağlamda Bizans-Osmanlı devamlılığını doğrular 

niteliktedir. 

Bizans İmparatorluğu’nda peripatetik toplulukları tanımlamak için kullanılan bir diğer 

sözcük olan “Adsinganinin” Türkçe’de son derece yaygın bir kullanımı olan “Çingene” 

adlandırmasına kaynaklık ettiği yakın zamanlara kadar kabul gören bir düşünce olmuştur 

(Marushiakova ve Popov: 2001: 13). Buna karşılık bir Türk dilbilimci olan Hüseyin 

Yıldız “Çingene” sözcüğünün Orhun Kitabeleri’nde “yoksul” anlamında kullanılmış olan 

eski Türkçe “çıgany” sözcüğü ile ilişkili olabileceğini ifade eder (Yıldız, 2007: 63). 

Benzeri bir biçimde Matras “Çingene” sözcüğünün eski Türkçe’de “alt-kast köleler” için 

kullanılan “cıgan” sözcüğü ile bağlantılı olma olasılığının altını çizer. Aynı durum çeşitli 

Avrupa dillerinde kullanılmakta olan ve benzeri bir kökten türemiş gibi gözüken diğer 

sözcükler için de geçerli olabilir (Matras, 2011: 257-258). Yine çeşitli tarihli kaynaklarda 

Türkmenler arasındaki “cigan” ve “sefil-garapçi” adı verilen gruplara yapılan atıflar 

oldukça ilgi çekicidir. Göçebe çoban toplumsal organizasyonun temel kaynaklarından 

yoksun oldukları anlaşılan bu insanlarla ilgili tarihi kaynakların peripatetik konseptinin 
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sunduğu analiz olanakları çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi oldukça yararlı 

olacaktır (Agacanov, 2010: 163).  

 “Kıpti” veya “Çingene” sözcüklerinin spesifik bir etnik gruptan ziyade genel olarak 

peripatetik grupları kapsayan jenerik terimler olarak kullanıldıklarını gösteren çeşitli 

arşiv belgeleri ve kayıtlar bulunmaktadır. Romanların nüfusça marjinal olduğu ve farklı 

peripatetik gruplara ev sahipliği yapan bölgelere ait “Sivas eyaleti, Sivas sancağı, Zile 

kazası, Kıpti reaya defteri”2, “Ankara Eyaleti'ne bağlı kazalarda oturan Rum, Katolik, 

Ermeni, Yahudi ve Kıpti taifelerinden alınan cizye-i şeriyyenin miktarını gösterir defter”3, 

“Kurşunlu kazası köylerindeki re'âya ve Kıptilerin cizye defteri”4, “Adana livasında 

bulunan Kıptilerin cizyedarlığı hakkında emirname”5 gibi örnekler detaylı bir incelemeye 

tabi tutulduğu ölçüde bu tartışma daha derinlikli bir biçimde yürütülebilmesi mümkün 

olabilecektir. Öte yandan arşivlerdeki “… Kıbti Tahtacı6 taifesinin İran tabiiyetinden 

olduklarını iddia ettikleri ve tahrir-i nüfus esnasında yazılmadıkları bölüm üzerine 

yapılan tahkikat”7, “İçel yörükleri ve Alaiye mukataasına merbut maktu‘ mirilerini ve sair 

resmlerini muntazaman veren Alaiye sancağına tabi Kise nahiyesinde sakin Yörük 

çingenelerinin Sipahi Ahmed tarafından tecavüze uğratılmamasının temini”8, 

“Kastamonu Sancağı'nda mütemekkin Ermenilerden Kıptiyan taifesine mensup üçyüz 

haneden oluşan ve yazları maişetlerini Devrakan yaylasında yaptıkları işlerle sağlayan 

grubun yaylaya gitmelerinin men edilmesi karşısında perişan oldukları hususu ile Ermeni 

Piskoposluğu'nun bunlara yaylaya gitme haklarının geri verilmesi isteği”9, “Bozok 

sancağının sorgun kazasına arab çengenesi makulesinden yedi-sekiz çingene 

familyasının gelerek ne şekilde mecidiye sahtekarlığı yaptıklarına ve tutulduklarına dair 

Ankara Meclisi'nin mazbatası”10 gibi belgeler Roman olmayan peripatetik gruplar için 

“Kıpti” veya “Çingene” adlandırmalarının kullanılabildiğini ortaya koyan oldukça 

belirgin örnekler olarak tartışma konusu yapılmalıdır. Yine 1919 yılında Niğde Maarif 

Müdürü olan Besim Atalay’ın (Haykır, 2010: 15) daha ziyade Roman olmayan peripatetik 

                                                           
2 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. NFS.d. 2514.29.12.1954 (H).  
3 BOA. ML.VRD.CMH.d. 11.1258 (H). 
4 BOA. ML.VRD.CMH.d. 545. 
5 BOA. İE.DH. 18.1732.1.11.1109 (H). 
6  Tahtacılarla ilgili çalışmaların peripatetik konsepti çerçevesinde yürütülmemiş olması mevcut 

bilgi birikiminin ağırlıklı olarak ritüel ve inanç sistematiği çerçevesinde ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Hali hazırda mevcut bilgilerin sistematik bir değerlendirmesi için bkz. Roux, 1987.  
7 BOA. DH.MKT.  1222.1.27.Za.1325 (H).  
8 BOA. C..ML..  331.13593.3.l.1226 (H).  
9 BOA. HR.SYS.2821.4.23.10.1851 (M).  
10  BOA. MVL. 572.71.28.11.1274 (H). 
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kökenli topluluklar için kullanılan “Abdal” adlandırmasının muhatabı olan peripatetik 

grupların “hükümet kayıtlarında” “Kıpti” olarak yazıldıklarını ifade etmesi kelimenin bir 

jenerik terim olarak kullanıldığını pek az şüpheye yer bırakacak şekilde ortaya 

koymaktadır (Atalay, 1919: 2).  

Günümüzde popüler kullanım itibarıyla “Çingene” ve “Kıpti” adlandırmaları peripatetik 

topluluklar için kullanılan jenerik terimler olma özelliklerini çok büyük ölçüde 

sürdürmektedir. “Çingene” adlandırması ancak çok özel durumlarda, bu alanda çalışan 

aktivistler ya da kanaat önderleri tarafından daha ziyade protest bir tonda öz etnik 

kategorizasyon olarak kullanıma sokulabilmektedir (Aksu, 2006). Diğer taraftan bölgesel 

düzeyde kullanılan başka jenerik terimler de vardır ve bu sözcükler zaman zaman 

“Çingene” / “Kıpti” adlandırmaları ile özdeş bir biçimde zaman zaman da daha nüanslı 

olarak günlük iletişimde kullanılabilmektedir. 

 

3. “Abdal” Adlandırması ve Teber Etnik Kategorizasyonu 

Bizans ve Osmanlı imparatorluklarında kullanılan “Çingene” ve “Kıpti” gibi jenerik 

sözcükler yüzlerce yıllık tarihi mirasın sonucunda Balkan, Anadolu ve Mezopotamya 

coğrafyasında büyük bir yaygınlık kazanmış durumdadır. Söz konusu toprak parçalarında 

yaşayan farklı peripatetik toplulukların dışarıdan bakanlar tarafından bu jenerik 

sözcüklerle adlandırılmaları olağan bir durumdur. Diğer taraftan bölgesel düzeyde 

kullanılan “Poşa”, “Abdal”, “Mıtırb” gibi jenerik sözcükler yer yer spesifik olarak etnik 

kategorilerle de çakışabilmektedir.  

Özellikle Orta, Güney ve Doğu Anadolu’da belirgin bir nüfus görünürlüğüne sahip olan 

peripatetik gruplar için sıklıkla “Abdal” adlandırması kullanılmaktadır. Öte yandan bahis 

konusu gruplara mensup bireylerde kendilerini kökleşmiş “Çingene” imajından ve ona 

yüklenen önyargılardan ayırmak amacıyla en azından kamuoyunun bir bölümü için daha 

saygın çağrışımlar yaptıklarını düşündükleri Abdal adlandırmasını kullanmaya 

yönelmektedirler. Bu grupların kamusal alandaki temsilciliği misyonunu uzun yıllar 

sürdürmüş olan Neşet Ertaş'a göre “Çingeneler Türk halk müziği okumaz ki. Çingenelerin 

ayrı bir dünyası var. Onlara Roman denir... Çingene kelimesi bize göre değil. Çingene 

dedikleri Romanlardır ve Romanlar da incesazın pirleridirler. Onların çaldığı hava 

ayrıdır” (Akman, 2006: 153). Çingene adlandırması, kavramın popüler sunumunun 
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genellikle bu etnik küme üzerinden yapılmasıyla ilişkili olarak Romanlarla 

özdeşleştirilmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak “Abdallık” Orta, Doğu ve Güney 

Anadolu’daki bazı peripatetik müzisyen topluluklarının kendilerini meşru bir biçimde 

ifade etmelerinin aracı haline gelecektir: “Çingeneler dediği ince sazcıdır. Onlar Roman 

havaları, oyun havaları çalar, türkü üretmez. Türküyü üretenler bizleriz, bizim ismimizin 

geçmemesine rağmen, türküleri bizler üretiriz. Bize de Bektaşiler derler, Abdallar 

derler” (Akman, 2006: 172). Ozan “Çingeneye” nazaran daha saygın bulduğu “Abdal” 

adlandırmasını benimseme eğiliminde olsa da “Dertli Yoldaş” isimli türküsünde söz 

konusu sözcüğün peripatetik grupları adlandırmak için dışarıdan bakanlarca kullanılan 

jenerik bir terim oluşuna ilişkin farkındalığını açıkça yansıtır: “Zengin isen ya bey derler 

ya paşa, fukara isen ya Abdal derler ya Çingen haşa”.  

 “Abdal” adlandırılmasıyla ilişkilendirilen topluluklar sadece Anadolu coğrafyasında 

değil aynı zamanda Orta Asya’da da yaşamlarını sürdürmektedirler. Doğu Türkistan 

örneğinde “Abdal” adlandırması Uygurlar tarafından peripatetik kökenli Ainu halkı11 için 

kullanılmaktadır. Geleneksel olarak bir “sünnetçiler kastı” olarak tanınan ama 

günümüzde daha farklı ekonomik etkinlikler içerisinde yer alan Ainular için Uygurlar 

tarafından kullanılan “Abdal” adlandırması aynı zamanda “dilenci” anlamına da 

gelmektedir (Minahan, 2014: 14-15).  

Ali Rıza Yalman’ın Abdallarla ilgili notları bu noktada oldukça zihin açıcıdır. Yazar 

görüşme yaptığı “Topal Abdal” adlı kişinin kendisine “Abdal” “soylarını” açıkladığı 

ifade eder. Buna göre Abdallar, “kuyumculuk”, “üfürükçülük” ve “cambazlık” (at alım 

satımı) yapan Tencili Abdalları, bakır kap-kacak yaparak geçinen Kazancı Abdalları, 

avcılık yaparak geçinen Fakçılar, Türkmen boylarına çeşitli hizmetler sunan bağlı Beğdili 

Abdalları, sepet ve küfe yapan Gurbet veya Cesis Abdalları, müzisyenlik yapan 

Karaduman Abdalları şeklinde alt gruplara ayrılmaktadırlar. Kara Duman Abdallarının 

Mısır’dan İbrahim Paşa tarafından gönderilmiş bir müzisyen topluluğunun kalıntıları 

olduğu söylenmektedir (Yalman, 1977: 18). Abdallarla ilgili en önemli güncel 

çalışmalardan birinin yazarı olan Yıldırım, bu tasnife Abdal olarak adlandırılan ve 

Mısır'dan geldikleri söylenen Karaduman Abdalları ve Gurbetlerin Dom kökenli 

olabileceğini söyleyerek farklı bir açıdan yaklaşır (Yıldırım, 2011: 29). Yazarın bu tespiti 

                                                           
11 Aynı adlandırma Japonya’nın en eski yerleşimcileri olan “Ainu” halkı tarafından da kullanılmaktadır 

(Siddle, 1997: 17). Yazın taramasında söz konusu adlandırma benzerliğinin kültürel bir ortaklığa işaret edip 

etmediğine ilişkin herhangi bir değinmeye rastlanılamamıştır.  
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özellikle Karaduman Abdalları için oldukça akla uygundur. Zira “Duman” sözcüğü Dom 

peripatetiklerinin adlandırmaları arasında yer almaktadır (Matras, 2006: 1). Sonuç 

itibarıyla Orta, Güney ve Doğu Anadolu özelinde tıpkı Doğu Türkistan’da olduğu gibi bu 

adlandırmanın jenerik bir terime dönüşerek peripatetik grupları tanımlamak için 

kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Bu coğrafyanın dışında ise “Abdal” adlandırması sınırları oldukça belli spesifik bir anlam 

kazanmaya başlar. İstanbul Kuştepe’ye Adana, Konya, Kayseri, Niğde gibi şehirlerden 

gelip bölgedeki diğer peripatetik topluluklar ve peripatetik kökenli olmayan mahalle 

sakinleri tarafından “Kayserililer” olarak da adlandırılan nüfus kümesi için “Abdal” ve 

“Teber” kimliği temel ayırıcı özellikleridir. Bu kimlikle sadece peripatetik kökenli 

olmayan mahalle sakinlerinden değil bölgedeki diğer peripatetik kökenli topluluk olan 

Romanlardan da ayrılırlar (Yılgür, 2015: 34-35).  

Kuştepe Mahallesi’nde “Kayserililer” olarak tanınan söz konusu topluluğun da bir kolunu 

teşkil ettiği Teberler günümüz Anadolu coğrafyasında ve bu coğrafya ile ilişkili bütün 

metropollerde yaşayan ve dışarıdan bakanlarca “Abdal” olarak adlandırılan grupların 

muhtemelen nüfusça en yoğun olanıdır. Teber adlandırması grubun öz adlandırması 

olmakla birlikte yukarıda görüldüğü üzere yer yer “Abdal” adlandırmasının da 

araçsallaştırıldığı ve benimsendiği görülmektedir (Yıldırım, 2011: 26). Yıldırım, 

Köprülü’nün daha önce yaptığı tespitine katılarak Teber adlandırmasının Arapça “Tabl” 

(davul) sözcüğünden türemiş olabileceğini vurgular (Yıldırım, 2011: 28). Kendilerini 

esas olarak Teber olarak adlandıran ve “Abdal” adlandırmasının asıl taşıyıcıları olan 

grupla ilgili Le Coq’un ulaştığı verileri aktaran Yıldırım söz konusu grubun 20. yüzyıl 

başlarında kendilerine “Davulcu” anlamında “Teberci” dediklerini buna karşılık Türkler 

tarafından “Abdal”, Kürtler tarafından “Gewende” olarak adlandırıldıklarını ifade eder 

(Yıldırım, 2011: 27). Bu aktarım en azından Le Coq’un çalışma yaptığı bölgede “Abdal” 

adlandırmasının yanı sıra “Gewendenin”12 de kendilerine Teber / Teberci adını veren 

peripatetik grupların temel taşıyıcısı oldukları bir jenerik terim olduğunu göstermektedir.  

Yakın zamanda yapılmış kimi dilbilimsel karşılaştırmalar Teber toplulukları ile Orta 

Asya’daki bir dizi peripatetik topluluk arasında tarihsel bir bağ, en azından etkileşim 

                                                           
12 “Gewende” kavramı ile derinlikli bir analiz için daha fazla empirik malzemeye ulaşılmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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olabileceğini işaret etmektedir (Sarıkaya, 2009: 265)13. Dahası Doğu Türkistan’daki 

Ainuların geleneksel meslekleri sünnetçiliğin Anadolu’daki “Abdal” adlandırmasına 

muhatap olan peripatetik grupların geçim yolları arasında yer alması olası bir kültürel 

bağın mevcudiyeti yönünde önemli bir işarettir (Ülkütaşır, 1951: 45-47). “Abdal” 

adlandırmasının muhatabı peripatetik kökenli gruplarla ilgili önemli bir etnografik 

çalışmaya imza atan Erkan, sünnetçiliğin aynı zamanda Kazan Tatarları arasında ve 

Punjab’ın Batı’sında yer alan Pirhain ve Kangra’da “Abdal” olarak adlandırılan 

peripatetik toplulukların geleneksel meslekleri arasında da yer aldığının altını çizer (2008: 

27). Türkiye’de “Abdal” / Teber topluluklarının kamusal alandaki en önemli temsilcisi 

sayılan Neşet Ertaş’ın anılarında sünnetçilikle ilgili çeşitli değinmelere 

rastlanılabilmektedir. Ertaş annesinin ölümünün ardından babasıyla birlikte Yozgat’ın 

Kırıksoku isimli bir “aşiret” köyüne gittiklerini anımsamaktadır. Babasının köyden bir 

kadınla evliliğinin ardından Yozgat, Kayseri, Niğde ve Nevşehir’in köylerinde 

sünnetçilik yapan gruplarla birlikte gezmişlerdir (Akman, 2016: 14).  

“Abdal” olarak adlandırılan farklı coğrafyaların peripatetik grupları arasındaki kültürel 

bağa işaret eden bir diğer geleneksel meslek köçeklik olarak görülebilir. Neşet Ertaş 

babasıyla birlikte gezdiği köylerde köçeklik yaptığını anlatmaktadır (Akman, 2016: 15). 

Yalman Eloğlu’nun kuzeyinde karşılaştığı Komarlı aşireti arasında “yamak” olarak 

bulunan “Köçekli” isimli bir “Abdal kafilesinden” bahsetmektedir. Geleneksel meslekleri 

düğünlerde çalgı çalmak ve halkı eğlendirmek olan grubun erkekleri düğünlerde kadın 

kılığına girerek dans etmektedirler (Yalman, 409-410). Erkan Afganistan’ın Herat 

bölgesinde 18 köy yerleşiminde yaşayan “Garipzadeler” olarak adlandırılmış bir grupla 

ilgili bilgileri paylaşmaktadır. Söz konusu grup dansçılık, müzisyenlik ve sünnetçilik gibi 

faaliyetlerle geçimlerini sağlamakta ve ayrıca yetişkinliğe ulaşmasından önce genç 

erkekler kadın kılığında dans etmektedirler (Erkan, 2011: 233). Ayrıca kırıkçılık, dişçilik, 

kan alma, demircilik ve marangozluk da geleneksel ekonomik faaliyetleri arasında yer  

almaktadır (Erkan, 2008: 29).  

Erkan Afganistan’daki “Garipzade” adlandırması ile Anadolu’da “Abdal” olarak 

tanımlanan gruplardan bazıları arasında rastlanan “Garipler” adlandırması arasındaki 

ortak köke işaret eden potansiyel bir bağın var olabileceğine dikkat çeker (Erkan, 2008: 

                                                           
13 Öte yandan karşılaştırma konusu yapılan grup içi iletişimde kullanılan gizli kelime dağarcıkları oldukça 

az sayıda sözcükten oluşmaktadır ve her durumda genel bir tutarlılık göstermemektedirler. 
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30). “Garip” adlandırması Anadolu “Abdalları” arasında halen kullanılmaktadır: “(Neşet 

Ertaş) Biz bir kelimeden birbirimizi anlardık babamla. Sonunda ne diyeyim dedim. 

‘Oğlum bize garipler derler’ dedi. Orada kaldı, bir kelime yetiyordu. Şimdi benim 

türkülerimin içinde; başında, ortasında, sonunda neresinde olursun olsun bir ‘garip’ 

kelimesi geçer” (Akman, 2006: 107). Yazarın söz konusu bağı kurarken ele aldığı 

argümanlar oldukça akla yatkın gözükmektedir. İran’dan Afganistan’a uzanan geniş bir 

coğrafyada ağırlıklı olarak davul-zurna çalarak müzisyenlik yapan ama sünnetçilik ve 

köçeklik gibi başka faaliyetlerde de ortaklaşan bu grupların bir dönem ortak bir “gelenek 

çevresini” paylaşmış peripatetik gruplar olabileceğini düşünmek mümkündür (Erkan, 

2008, 33). Sonuç itibarıyla Anadolu coğrafyası ve bağlantılı metropollerde “Abdal” 

adlandırmasının esas taşıyıcısı olan Teberci (Davulcu) / Teber grubu yüzlerce yıllık bir 

kültürel ortaklaşmanın coğrafyamızdaki temsilcileri olarak değerlendirilebilir.  

 

4. “Mıtırb” / “Poşa” – Lom / Dom 

“Abdal” adlandırması ile ilgili kısmi çok anlamlılık hali bir ölçüde “Mıtırb”14 sözcüğü 

için de geçerlidir. Arapça çalgıcı anlamına gelen “Mutrib” sözcüğü “Mıtırb” şeklinde ses 

farklılaşmasına uğrayarak Kürt toplulukları arasında ağırlıklı olarak müzisyenlik yapan 

Dom peripatetikleri için kullanılmaya başlanmıştır (Parıltı, 2006: 134). Mezopotamya 

coğrafyasında son derece yaygın bir peripatetik topluluk olan Domlar, Teberlerin Abdal 

adlandırması için olduğu gibi “Mıtırb” adlandırmasının da temel taşıyıcılarıdırlar. 

Hancock'a göre dilbilimsel analizler Domların Romanlardan daha önce Hindistan'dan 

ayrılmış bir topluluk olduğunu ortaya koymaktadır (Hancock, 2006: 77). Matras Orta 

Doğu’da aynı zamanda Duman, Gurbet ve Karaçi adlarıyla da bilinen Domların 

kendilerine ait Domari olarak adlandırılan bir dile sahip oldukların ifade eder (2006: 1). 

Öte yandan günümüzde Ortadoğu'nun farklı bölgelerinde karşılaşılabilen bu Hint kökenli 

peripatetik topluluk dışında “Mıtırb” olarak adlandırılan farklı gruplar da bulunmaktadır. 

Gökçen'in topraksız ve hayvan sürüleri olmayan Kürt aşiretlerinin ayakta kalabilmek için 

“mıtırblık” yaptıklarından söz ediyor oluşu, bu kavramın spesifik bir etnik grubun 

ötesinde zaman zaman içine girilip çıkılan bir sosyal ilişkiler örüntüsüne gönderme 

                                                           
14   Söz konusu sözcük Mıtrip ya da Mırtip gibi farklı şekilllerde telaffuz edilmekte ve yazılabilmektedir. 

Metinde konu ile ilgili yakın dönemde oldukça detaylı bir çalışma yürüten ve yerel dillere hâkim olan Argun 

Çakır’ın kullanımı temel alınarak metinde ilgili ifade “Mıtırb” şeklinde kullanılmıştır (Karataş, 2014).  
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yaptığının altını çizmektedir (Yankın ve Kılıç, 2009). Yine bir gazete haberinde Ağrı'dan 

gelen, aslen Türkmen olduklarını ve kendilerine Heseni denildiğini söyleyen bir 

peripatetik grubun Van'da Mıtrip olarak adlandırıldıklarına ilişkin değinme sözcüğün 

kapsayıcılığının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır (Akkoş, 2010).  

Aynı anda hem özel bir peripatetik topluluğa gönderme yapan hem de farklı peripatetik 

grupları kapsayacak şekilde kullanılabilen bir diğer sözcük olan “Poşa” adlandırmasının 

durumu oldukça tipik gözükmektedir. Orta ve Kuzey Anadolu’da kısmen tarihsel olarak 

Ermenilerle ilişkilenmiş peripatetik topluluklar için kısmen de “Çingene” sözcüğünün 

yerel karşılığı olarak kullanılan “Poşa” adlandırmasının söz konusu kullanım biçimini 

aslen Yozgatlı olup uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan bir kaynak kişi son derece güçlü 

bir biçimde ifade etmektedir: “Poşa. Poşa tabir edilen. Poşa Çingene demek. Aynı 

manaya gelir. Yozgat’ta vardır, Çorum’da vardır. Ve aynı esmer vatandaşlar gibi olurlar. 

Onlar Ermeni Poşasıdır. Yani nasıl burada Sulukule Romenleri. Aynı onlar da. Onlara 

Poşa derler. Anam da derdi. Bizim bir köy vardı. Poşalar vardı orada. Yozgat’ta. Her 

yerde var. Tokat’ın Poşası var. Sivas’ın var. Kayseri’nin var. Yozgat’ın var. … Neyse 

orada anam derdi Poşa. Oradan bilirim. Ana derdim, Poşa ne demek? Olum Çingene 

derdi. Bunlar maşa yaparmış. Böyle sepet maşa. Böyle işlerle uğraşırlarmış”15.  

“Poşa” adlandırmasının yaygın bir biçimde kullanıldığı bölgelerde önemli bir nüfus grubu 

oluşturan Lomlar grup içi özel iletişimde Ermenice başta olmak üzere Kafkas dilleri ve 

Hint-Aryan kökenli özel bir kelime dağarcığından yararlanmaktadırlar (Matras, 2006: 1). 

Söz konusu tarihsel coğrafyanın dışında “Poşa” adlandırması jenerik terim özelliğinden 

soyutlanarak ayırıcı bir biçimde Lomlara gönderme yapmaya başlamaktadır. Geleneksel 

meslekleri içerisinde elekçiliğin özel bir ağırlığa sahip olduğu Lomların İstanbul’da köklü 

bir tarihi bulunmaktadır. Bizans kaynaklarında “Gadzivelos” olarak anılan elekçi 

peripatetikler kolaylıkla Lomlarla ilişkilendirilebilir. Zira sonraki yüzyıllara ait muhtelif 

kaynaklarda Topkapı surları civarında yaşayan elekçi “Ermeni Poşalardan” 

bahsedilmektedir. 17. yüzyıl İstanbul tarihçisi Eremya Çelebi Kömürciyan Topkapı’nın 

iç ve dış taraflarında Ermeni “Poşaların” yaşadığını anlatmaktadır. Erkekleri elek yapan, 

                                                           
15 Kaynak Kişi: AS. 1935 Doğumlu. Yozgat Ermenisi. Emekli Servis şoförü. Kaynak kişi ile bir yerel tarih 

çalışması kapsamında tanışılıp kendisiyle görüşme yapılmıştır. Görüşme tarihi: 25.2.2017. Söz konusu 

araştırma İstanbul Kumkapı-Kadırga civarında yürütülmüştür. Peripatetik kökenli topluluklara da ev 

sahipliği yapan Kumkapı Teneke Mahallesi’nin kurucu nüfusuna ilişkin arşiv belgelerini destekleyici 

nitelikte sözlü tanıklıklara ulaşılmasını amaçlayan araştırmanın sonuçları kısa süre içerisinde 

yayınlanacaktır.  
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kadınları da bu elekleri satmak için şehri dolaşan “Poşalar” Kömürciyan’a göre zaman 

içerisinde kısmen Müslüman olmuşlardır. Yazarın “Poşa” sözcüğünü kullanırken bahse 

konu topluluğu diğer peripatetik gruplarla kıyaslıyor oluşu sözcüğün jenerik terim olarak 

değil özel olarak İstanbullu Lomlar için kullanıldığını düşündürmektedir (1988, 21). 

“Poşa” adlandırması, “Abdal” adlandırması gibi, daha köklü ve yaygın bir jenerik terim 

olarak “Çingene” sözcüğünün çağrıştırdığı klişeleri grup temsilinden yalıtmaya imkân 

verdiği ölçüde yer yer öz etnik kategorizasyon olarak kullanılabilmektedir. Bu noktada 

genellikle Poşa kimliği, “Çingene” adlandırmasının gönderme yaptığı çağrışımlardan 

tamamen ayrı, muhtelif bir öz üzerinden kurulmuş bir etnik aidiyet olarak sunulmaktadır. 

Söz konusu yaklaşım özellikle “Poşa” adlandırmasına muhatap olan peripatetik kökenli 

Müslümanlar arasında yaygın olarak gözükmektedir. Bozkurt’a göre Çankırı Ali Bey 

Mahallesi’nde yaşayan ve kendilerini Poşa olarak tanımlayan mahalle sakinlerine göre 

Poşalar Orta Asya kökenli bir topluluktur. Ankara İsmet Paşa Mahallesi’nde yaşayanlar 

ise Poşa kimliğini kuran kökensel özü varsayımsal bir “Arabistanlılık” olarak ifade 

ederler (2006: 330-331). Diğer taraftan “Poşa” adlandırmasının bütünüyle 

benimsenmediği ve genel olarak jenerik terimlere gösterilen karşı çıkışın bu sözcük için 

de geçerli olduğunun altı çizilmelidir. Önal’ın Artvin’de karşılaştığı bir “Poşa”, söz 

konusu adlandırma ile olarak “Poşa diye bir şey yoktur; biz Türklerin göçer koluyuz. 

Farklı yazarsanız sizi mahkemeye veririm” ifadelerini kullanarak yadsıma eğiliminin 

genel kodlarını yansıtır (Önal, 2008: 46).  

Peripatetik gruplar için kullanılan bölgesel jenerik terimler olan “Mıtırb” ve “Poşa” 

sözcüklerinin yer yer özelleşmiş bir biçimde gönderme yaptığı Lomlar ve Domlar, 

dillerindeki çekirdek kelime dağarcığının işaret ettiği üzere Hint kökenli peripatetik 

gruplardır. Matras bu grupların Hindistan'daki Dom kastı ile ilişkili olarak ele alınması 

gerektiğini vurgular. Birden fazla farklı peripatetik etnik topluluğu bünyesinde barındıran 

Dom kastı, filolojik ve kültürel olarak homojen bir grup oluşturmaz ama sosyal bir 

bütünlük sergiler (Matras, 2011: 257). Yine Matras'a göre Dom, Lom ve son olarak 

Roman (Rom) gruplarının isimleri bu kast adlandırmasının içinde bulundukları  

bölgelerdeki dillerin etkisiyle ses değişimine uğraması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu 

durum, söz konusu grupların, peripatetik olmayanları adlandırmak için kullandıkları 

(Romanlar Gaco, Lomlar Kaça, Domlar Kazza) sözcüklerinin benzerliğinde kendisini 

açık bir biçimde ortaya koymaktadır (Matras, 2004: 15).  
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5. Küçük Gruplar 

“Mıtırb”, “Poşa”, “Abdal” gibi bölgesel jenerik terimler tıpkı kökleşmiş “Çingene” ve 

“Kıpti” adlandırmaları gibi, zaman zaman temel taşıyıcıları olan Teber, Lom ve Dom 

gruplarının dışında kalan ya da bu ana kümelerle bağı erken dönemlerde kopmuş grupları 

tasnif etmek için de kullanılabilmektedir. Bu bölümde ana grupların dışında kalan küçük 

peripatetik kümelerin öz adlandırmaları ve diğer gruplarla olan ilişkileri ele alınacak, 

eldeki sınırlı bilgiler çerçevesinde genel bir değerlendirme yapılmasına gayret 

gösterilecektir.  

Geygel peripatetikleri Anadolu coğrafyasının farklı noktalarına yayılmış durumdadır.  

Caferoğlu Tokat’taki Geygellerin geleneksel mesleklerinin demircilik olduğunu ve köy 

köy dolaşarak ürettikleri malzemeyi sattıklarını anlatmaktadır (1994: XX). Aksüt bu 

durumun Geygellerin geneli için geçerli olduğunu ve farklı bölgelerde temas ettiği 

Geygel toplumu temsilcilerinin geleneksel mesleklerini demircilik olarak açıkladıklarını 

ifade eder (Aksüt, 2007: 26). Bu grubun gizli kelime dağarcığını inceleyen Caferoğlu 

Dinar (1943), Eskişehir (1950), Tokat (1994) bölgelerinden derlemeler yapar. Görüldüğü 

kadarıyla farklı bölgelerdeki Geygel gruplarının gizli kelime dağarcıkları belirgin bir 

biçimde birbirinden farklılaşmıştır. Dinar bölgesindeki Geygellerin kelime dağarcıkları 

büyük ölçüde Roman peripatetiklerinin dili olan Romanes sözcüklerin anlam 

kaymalarıyla kullanılmasını örneklemektedir. Bu noktadan hareketle Lewis Geygelleri 

Romanlarla bağlantılı bir topluluk olarak ele alma eğilimindedir (Lewis, 1955: 215). 

Buna karşılık Caferoğlu’nun Tokat Geygellerinden derlediği gizli kelime dağarcığı 

örnekleri Türkçe sözcüklerin anlam kaymasına uğratılması ile türetilmiş gibi 

görünmektedir (1994: XX-XXI). Diğer taraftan Eskişehir’de yaşayan Geygellerin gizli 

kelime dağarcığında yer alan pat (tüfenk) sözcüğü (Caferoğlu, 1950: 17) ile Tokat 

Geygellerinin kullandığı patlanguç (Caferoğlu, 1994: XXI) aynı türetme mantığının 

izlerini taşır. Eskişehir Geygellerinin gizli kelime dağarcığında yer alan cıvır (kız), yeken 

(para), guynu (fena), gerez (iyi) sözcükleri (Caferoğlu, 1950: 17), Teber topluluğunun 

gizli kelime dağarcığı ile ilişkilidir (Yıldırım, 2011: guynu-128, gerez-110, cıvır-64, 

yeken-227). Gizli kelime dağarcıklarında bu çeşitlenme Geygellere özgü değildir. 

Kendilerine ait bağımsız bir dile sahip olmayan ve özel iletişim için gizli kelime 

dağarcıkları kullanan peripatetik toplulukların dil yapılarında geniş ölçekli bir tutarlılığın 

ortaya çıkması nadir görülen bir durumdur. Matras Batı Avrupa’daki Yenisch 
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peripatetiklerinin gizli kelime dağarcıklarında da büyük ölçüde benzer bir çeşitlenmenin 

var olduğunu ortaya koymaktadır (Matras, 2004: 243).  

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Gallangıçuşağı aşireti ile ilgili bilgiler onların 

büyük ölçüde peripatetik konsepti çerçevesinde ele alınabilecek bir topluluk olduğunu 

ima etmektedir (Yılgür, 2014). Ne var ki bu grupla ilgili veriler çeşitli kaynaklardaki 

değinmelerden ibarettir ve daha derinlikli araştırmalarla teyit edilmeleri gerekmektedir. 

Bu aşiretin Tohma havzasında yaşayan Çobanuşağı, Gurduşağı, Bayramuşağı gibi 

“aşiretlerden” farklı olarak kendilerine ait sabit bir yerleri bulunmamaktadır (Cengiz, 

1987: 124). İlgili kaynaklarda grubun Balkanlar ve Kafkasya'ya kadar uzanan geniş bir 

göç güzergahına sahip olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır (Cengiz, 1987: 

124). Geleneksel meslekleri çerçilik ve göz doktorluğudur (Baş ve Yaşar ve Akgündüz, 

2002: 631). Kendilerine Hazeyn ya da Zengili adını veren bu grubun gizli dilleri Arapça 

başta olmak üzere çeşitli dil ve gizli kelime dağarcıklarından derlenmiştir (Gülseren, 

2001). Gizli kelime dağarcığında yer alan sözcükler etimolojik açıdan incelendiğinde 

kaynağın büyük ölçüde yerel diller ve etkileşim coğrafyası içerisindeki diğer peripatetik 

grupların dilleri ya da gizli kelime dağarcıkları olduğu anlaşılmaktadır (Yılgür, 2014: 94). 

Gallangıçuşağı aşireti ile ilgili yapılacak çalışmaların hem bu topluluğun diğer peripatetik 

gruplarla ilişkilerine hem de çoğunluk nüfus tarafından hangi jenerik terimler kullanılarak 

tasnif edildiğine odaklanması meselenin daha sistematik bir biçimde tartışılmasına imkân 

verecektir. 

Belirgin bir öz adlandırma gibi grup kimliğinin temel öğelerinden yoksun olan veya söz 

konusu öğeleri komşu toplulukların algı dünyasına yerleştirmeyi başaramamış peripatetik 

gruplarla ilgili etnografik ve tarihsel bilgiler yukarıdaki örneklere kıyaslandığında çok 

daha sınırlı durumdadır. Çeşitli kaynaklardaki değinmeler ve bir dizi etnografik 

çalışmada bu gruplarla ilgili verilen bilgiler onların peripatetik konsepti çerçevesinde 

değerlendirilmesinin makul olacağını göstermektedir. Yine de burada sadece iki örneğine 

yer verilecek olan söz konusu topluluklarla ilgili nihai bir değerlendirme her halükârda 

ileri çalışmaların konusudur.   

Konya Larende'de yaşayan ve hakkında çok az bilgi bulunan bir grup ilçe sakinlerinin 

Şivlilik adetinin uygulanmasında son derece önemli bir role sahiptir. 1970’lere kadar 

orijinal biçimini koruyan bu gelenek kapsamında çocuklar Regaip Kandili’nden birkaç 

gün önce çocuklar trampet ve kaval çalarak oyunlar oynarlar (Işık, 2011: 306). 
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Şenliklerde kullanılan trampet Konya dış surunun Larende Kapısı'nın az güneyindeki 

Uluğ Bey Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri tarafından yapılmaktadır. Aynı 

zamanda davul da imal eden bu kişiler Ramazan gecelerinde davul çalmaktadır (Işık, 

2013: 154). Söz konusu mahalle sakinlerinin beyaz tenli, çilli ve kızıl saçlı oldukları, 

kendilerine ait bir jargonları olduğu ifade edilmektedir. Elekçilik, kalburculuk, demircilik 

yapmaktadırlar. Ayrıca Selçuklu döneminde para karşılığı ölü ağlayıcılığı (sığıtçılık -

sıgıtçılık) yaptıkları söylenmektedir (Işık, 2013: 25). Yazılı kaynaklardaki değinmelerden 

elde edilen bu bilgilerin gözden geçirilmesi ve sahada yürütülebilecek etnografik 

çalışmalar söz konusu grubun farklı peripatetik gruplarla ilişkilerini ya da özgün grup 

kimliğini ortaya koyabilecektir.  

Öz etnik kategorizasyon ve dışarıdan adlandırma biçiminin belirsiz olduğu bir diğer 

muhtemel peripatetik kökenli topluluk Kayseri Develi’deki Sindelhöyük sepetçileridir. 

Yerleşim çeşitli bitkilerle birlikte kamış yetişen Sultansazlığı’nın yakınlarında 

kurulmuştur (Sevgili, 2016: 6). Günümüzde bölge sakinleri ağırlıklı olarak kamış işçiliği 

yapsalar da geleneksel meslekleri kındıra bitkisinden imal ettikleri sepet ve evlerde 

halıların altına serilmek amacıyla kullanılan hasırlardır (Sevgili, 2016: 52). Geleneksel 

olarak bölge sakinleri arasında sepetçilik en yaygın ekonomik faaliyettir. Üretilen sepetler 

eşeklere yüklenmekte ve köylerde sepetler genellikle gıda maddeleri karşılığında 

satılmaktadır (Sevgili, 2016: 53). Peripatetik toplumsal organizasyon ve mekânsal 

hareketlilik formlarına oldukça uygun düşen bu çalışma ilişkisi yerini zamanla bölgede 

üretilen sepetlerin tüketiciye tüccarlar üzerinden taşınmasına bırakacaktır (Sevgili, 2016: 

54). Mevcut kaynaklardan hareketle grubun öz etnik kategorizasyonu ve komşu 

topluluklar tarafından nasıl adlandırıldığı hakkında net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. 

Sindelhöyük sepetçileri ile ilgili olarak gelecekte yürütülecek yeni çalışmalar meselenin 

söz konusu boyutlarının daha derinlikli bir şekilde anlaşılmasına katkı sunabilir. 

  

Sonuç  

Peripatetik topluluklar geçimlerini temel olarak çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumu 

üzerinden karşılarlar. Zira toprak ya da büyük hayvan sürüleri gibi prekapitalist üretim 

araçlarından büyük ölçüde yoksundurlar. Peripatetik topluluklar komşu topluluklara göre 

daha yüksek bir mekânsal hareketlilik seviyesine sahiptirler. Zira zanaat ürünü ve 



Egemen YILGÜR; Türkiye’de Peripatetik Topluluklar: Jenerik Terimler ve Öz Etnik Kategorizasyon 

Biçimleri 

19 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

hizmetlerin sunumu için müşteri topluluklarının yaşadığı yerleşim birimleri arasında 

mevsimlik göçler gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Her mevsimlik göç, peripatetik 

topluluklarla peripatetik olmayanlar arasında karşılaşmalar anlamına gelmektedir. Bu 

çalışmanın öncelikli konusu olan dışarıdan bakanların peripatetik toplulukları 

adlandırmakta kullandıkları jenerik terimler söz konusu karşılaşma süreçlerinin 

bakiyesidir. 

Peripatetik toplulukları adlandırmakta kullanılan jenerik terimler öncelikle küçük 

yerelliklerde üretilip zamanla geniş coğrafyalara yayılabilmektedir. Kimi durumlarda 

herhangi bir peripatetik topluluğun öz adlandırması anlam genişlemesine uğrayarak 

jenerik terim haline gelebilmekte, kimi durumlarda ise jenerik terimler spesifik olarak 

herhangi bir peripatetik grupla özdeşleşebilmektedir. Diğer taraftan peripatetik toplukları 

adlandırmak için dışarıdan bakanlar tarafından kullanılan jenerik terimler genellikle 

önyargılarla yüklenmiş ve yer yer hakaret anlamı taşıyan sözcüklerdir. Özel şartlara bağlı 

olarak bir jenerik terimin yerine diğerinin tercihi söz konusu olsa da peripatetik 

topluluklara mensup bireylerin doğal eğilimi söz konusu jenerik terimlerle adlandırılmayı 

reddetme yönünde olmaktadır.  

Balkan, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında peripatetik grupları adlandırmak için 

kullanılan terimler oldukça köklü bir maziye sahiptirler. Bizans İmparatorluğu 

döneminde belirgin bir yaygınlığa sahip olan “Atsingani” ve özellikle de “Egipti” 

sözcükleri tereddüde pek az yer verecek şekilde jenerik terimleri örnekler. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde ve günümüzde peripatetik grupları adlandırmak için kullanılan 

“Kıpti” sözcüğünün Bizans-Osmanlı devamlılığını yansıttığını söylemek mümkündür. 

Her ne kadar peripatetik grupları adlandırmak için kullanılan diğer jenerik sözcük olan 

“Çingenenin” de “Atsinganiden” türediği yakın zamanlara kadar kabul gören bir düşünce 

olsa da kelimenin “yoksul” anlamına gelen Turani “çığan” kelimesinden türediği 

yönündeki alternatif teoriler de güç kazanma eğilimindedirler.  

“Abdal”, “Poşa” ve “Mıtırb” sözcükleri Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının 

muhtelif noktalarında kullanılmakta olan yerel jenerik sözcüklerdir. Bu ifadelerin her biri 

yaygın oldukları coğrafyalarda öncelikli olarak bölgenin en kalabalık peripatetik 

topluluğuna dönük olarak kullanılmaktaysa da bölgede yaşayan tüm diğer peripatetik 

kümeler de adlandırmanın konusu olurlar. Orta ve Doğu Anadolu’da “Abdal” 

adlandırmasının temel taşıyıcıları Teberler, Kuzey Anadolu’da Poşa adlandırmasının 
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temel taşıyıcıları Lomlardır. “Mıtırb” sözcüğü Mezopotamya’da öncelikli olarak 

Domların tasnifinde kullanılmaktadır. Bahis konusu bölgelerin dışındaysa yerel jenerik 

terimler büyük ölçüde temel taşıyıcıları olan peripatetik gruplarla özdeşleşmektedir. 

Örneklemek gerekirse İstanbul’un en kalabalık geç-peripatetik yerleşimlerinden olan 

Kuştepe’de “Abdal” adlandırması Teberlerin Roman peripatetiklerinden farklılığını işaret 

etmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan yerel jenerik adlandırmalar, 

peripatetik gruplara mensup bireylerce köklü “Çingene” adlandırmasına yüklenmiş 

önyargıların hışmına uğramaktan kurtulmanın bir aracı olarak görüldüğü ölçüde öz etnik 

kategorizasyonlar olarak benimsenebilmektedir.  

Gallangıçuşağı, Larendeli trampetçiler, Sindelhöyük sepetçileri ve Geygeller gibi göreli 

küçük peripatetik topluluklar hakkında eldeki tarihsel ve etnografik bilgiler büyük ölçüde 

sınırlı olduğundan söz konusu grupların gerek öz etnik kategorizasyonları gerekse de 

muhatabı bulundukları yerel jenerik terimler hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak 

mümkün olamamaktadır. Gelecekte yeni çalışmalar yapıldıkça bu eksiklik 

giderilebilecektir. Diğer taraftan peripatetik gruplara odaklanmış etnografik ve tarihsel 

çalışmaların sayısı arttıkça Balkan, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında yaşamakta 

olan yeni peripatetik grupların varlığından haberdar olunması da olasılık dahilindedir.   

Peripatetik grupların adlandırılma meselesi sadece etimolojik ya da etnografik bir durum 

olmanın ötesinde doğrudan doğruya söz konusu grupların toplumsal tabakalaşma 

içerisindeki konumları ile bağlantılıdır. Jenerik terimlere yüklenen önyargı ve klişeler 

peripatetik grupların toplumsal tabakalaşma içerisindeki konumlarının çapraşık bir 

şekilde kolektif algılar dünyasına yansıması olarak görülebilir. Peripatetik gruplar ve bu 

gruplara mensup bireyler jenerik terimleri yadsıma ya da manipüle ederek benimseme 

stratejileriyle toplumsal tabakalaşma içerisindeki verili konumlarını zorlamakta, maddi 

gerçekliğin yansıması ama aynı zamanda yeniden üreticisi olan algılama ve adlandırma 

biçimleriyle oynayarak maddi gerçekliği dönüştürmeye gayret göstermektedirler. Bu 

çalışmada söz konusu etkileşimsel sürecin nesneleri olan peripatetik gruplar için 

kullanılan jenerik terimler ve bu grupların geliştirdiği öz etnik kategorilerin Türkiye 

coğrafyasındaki somut görünümlerinin ortaya konulmasına gayret gösterilmiştir.  

 

 



Egemen YILGÜR; Türkiye’de Peripatetik Topluluklar: Jenerik Terimler ve Öz Etnik Kategorizasyon 

Biçimleri 

21 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

Kaynakça 

Agacanov, S. G., (2010). Oğuzlar, İstanbul: Selenge. 

Akkoş, M., (2010). “Biz Kökleri Ağrıdan Gelen Heseni Aşiretine Mensubuz”, Yüksekova 

Haber, 11 Ağustos.  

Akman, H., (2006). Gönül Dağında Bir Garip: Neşet Ertaş Kitabı, İstanbul: Türkiye İş 

Bankası Yayınları.   

Aksu, Mu., (2006). Türkiye’de Çingene Olmak. İstanbul: Kesit Yayınları. 

Aksüt, A., (2007). “Kısaca Geygeller ve Yaşayan İki Ozan”, Serçeşme, 26, 26-28. 

Atalay, B., (1919) “Abdallar ve Tahtacılar”, Zaman, 239, 2. 

Baş, Y., Öztürk, S., Akgündüz, A., (2002). Darende Tarihi, İstanbul: Es-seyyid Osman 

Hulusi Efendi Vakfı. 

Berland, J. C., (1983). “Peripatetic Strategies in South Asia: Skills as a Capital among 

Nomadic Artisans and Entertainers”, Nomadic Peoples, 13, 17-34. 

Berland, J. C., (1986). “Peripatetic Communities: An Introduction”, Nomadic Peoples, 

21-22, 1-6. 

Berland, J. C., (1987). “Kanjar Social Organization”, Rao, A., (der.) The Other Nomads 

Peripatetic Minorities in Cross Cultural Perspective içinde, Köln: Böhlau. 

Bozkurt, T., (2006). “Poşalar Örneğinde Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi”, 

Anadolu’dan Etnik Manzaralar Artakalanlar, İstanbul: E Yayınları, 283-350. 

Caferoğlu, A., (1943) Anadolu Ağızlarından Toplamalar, Ankara: Burhaneddin 

Yayınevi.  

Caferoğlu, A., (1946). “Kırşehir Vilayetinin Bugünkü Etnik Teşekkülüne Dair Notlar”, 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2(1-2), 79-96. 

Caferoğlu, A., (1950). “Eskişehir Ağızları Üzerine Bir Deneme”, Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi, 4(1-2). 



Egemen YILGÜR; Türkiye’de Peripatetik Topluluklar: Jenerik Terimler ve Öz Etnik Kategorizasyon 

Biçimleri 

22 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

Caferoğlu, A., (1994). Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Derlemeler, Ankara: Türk Dil 

Kurumu Yayınları.  

Cengiz, M. A., (1987). Tarihi-Kültürü ve Sosyal Hayatı ile Tohma Havzası, Malatya: 

Cengiz Kitabevi. 

Erkan, S., (2008). “Kırşehir Yöresi Halk Müzik Geleneğinde Abdallar”, Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Erkan, S., (2011). “Köçek Tipinin Uluslararası Kökeni Üzerine Bir Deneme”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 18(1), 223-240. 

Groome, F. H., (1899). Gypsy Folk-Tales, London: Hurst and Blackett, Limited. 

Gülseren, C., (2001). Darende'nin Gizli Dili: Hazeynce, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 159-164. 

Hancock, I., (2006). “On Romani Origins and Identity-Questions for Discussion”, Marsh, 

A., Strand, E., (der.) Gypsies and the Problem of Identities Contextual, Constructed and 

Contested içinde, İstanbul: Swedish Research Institute. 

Haykır, T,. (2010). “Besim Atalay’ın Niğde Maarif Müdürüyken Kaleme Aldığı Bir Yazı 

Dizisi”, Akpınar, 25, http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/tayfun_ 

haykir_besim_atalay.pdf., 14.4.2017. 

Işık, A., (2011). “Konya’da Namaz ve Şivlilik”, Akademik Sayfalar, 11(20), 305-312. 

Işık, A., (2013). “Şivlilik Adı ve Kökeni Üzerine”, Akademik Sayfalar, 13(16), 254-256. 

Karataş, “Domlar…”, Tiroj, 7, 68-70. 

Kasaba, R., (2012). Bir Konar Göçer İmparatorluk, İstanbul: Kitap Yayınevi.  

Kömürciyan, E. Ç. (1988). XVII. Asırda İstanbul Tarihi. İstanbul: Eren.  

Lewis, G., (1955). “The Secret Language of the Geygelli Yürüks”, Zeki Velidi Togan’a 

Armağan içinde, İstanbul: Maarif, 214-226. 

Mahr, A. C., (1943). “The Gipsy at the Cruxification of Christ”, The Ohio Journal of 

Science, 43(1), 17-21. 

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/tayfun_%20haykir_besim_atalay.pdf
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/tayfun_%20haykir_besim_atalay.pdf


Egemen YILGÜR; Türkiye’de Peripatetik Topluluklar: Jenerik Terimler ve Öz Etnik Kategorizasyon 

Biçimleri 

23 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

Marushiakova, E., Popov, V., (2001). Gypsies in the Ottoman Empire, Hertfordshire: 

University of Hertfordshire Press.  

Matras, Y., (2004). Romani: A Linguistic Introduction, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Matras, Y., (2006). “Gypsy Arabic”, Encyclopedia of Arabic Language and Linguistic, 

2, 216-222 (1-13), http://romani.humanities.manchester.ac.uk/downloads/2/Matras_ 

Gypsy_Arabic.pdf, Erişim Tarihi: 13.4.2017. 

Matras, Y., (2011). “Romani”, Kortmann, B., Auwera, J., (der.) The Languages and 

Linguistics of Europe içinde, Berlin: De Gruyter Mouton, 257-268. 

Meyer, F., (2004). “Biography and Identity in Damascus: A Syrian Nawar Chief”, 

Berland, J. C., Rao, A., (der.) Customary Strangers: New Perspectives on Peripatetic 

Peoples in the Middle East, Africa and Asia içinde, Westport: Praeger, 71-92.  

Minahan, J., (2014). Ethnic Groups of North, East, and Central Asia, California: ABC-

Clio. 

Oikonomides, N., (2002). “The Role of the Byzantine State in the Economy”, Laiou, 

Angeliki E., (der.) The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the 

Fifteenth Century, Washington: Dumbarton OAKS.  

Önal, Ü., (2008). “Ardanuç Poşaları”, Bizim Ahıska, 4(10), 46-47.   

Parıltı, A., (2006). Dengbejler Sözün Yazgısı, İstanbul: İthaki. 

Rao, A., (1986). “Roles, Status and Niches: A Comparison of Peripatetic and Pastoral 

Woman in Afghanistan”, Nomadic Peoples, 21/22, 153-177. 

Rao, A., (1987). “The Concept of Peripatetics: An Introduction”, Rao, A., (der.) The 

Other Nomads Peripatetic Minorities in Cross Cultural Perspective içinde, Köln: Böhlau, 

1-34. 

Rao, A., (1995). “Marginality and Language Use: The Example of Peripatetics in 

Afghanistan”, Journal of Gypsy Lore Society 5, 5(2), 69-96. 

Rao, A., (2004). “Strangers and Liminal Beings: Some Thoughts on Peripatetics, Insiders, 

http://romani.humanities.manchester.ac.uk/downloads/2/Matras_Gypsy_Arabic.pdf
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/downloads/2/Matras_Gypsy_Arabic.pdf


Egemen YILGÜR; Türkiye’de Peripatetik Topluluklar: Jenerik Terimler ve Öz Etnik Kategorizasyon 

Biçimleri 

24 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

and Outsiders in Southwest Asia”, Berland, J. C., Rao, A., (der.) Customary Strangers: 

New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa and Asia içinde, 

Westport: Praeger, 269-298. 

Roux, J. P. (1987). “The Tahtacı of Anatolia”, Rao, A., (der.) The Other Nomads 

Peripatetic Minorities in Cross Cultural Perspective içinde, Köln: Böhlau, 229-246.  

Sarıkaya, M., (2009). Gizli Dil, Abdal / Teber / Geygelli Kimliği, Pultar, G., (der.) 

Kimlikler Lütfen Türkiye Cumhuriyeti’nde Kültürel Kimlik Arayışı ve Temsili içinde, 

Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 255-272. 

Sevgili, S., (2016). “Bir Sosyolojik Etnografya Araştırması: Sindelhöyük Kasabasında 

Kamış Üretimi Odağında Etkileşim Örüntüsü”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri. 

Siddle, R., (1997). “Ainu: Japan’s Indigineous People”, Weiner M., (der.) Japan’s 

Minorities The Illusion of Homogeneity içinde, London-Newyork: Routledge. 

Soulis, G. C., (1961). “The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late 

Middle Ages”, Dumbarton Oaks Papers, 15, 141-165. 

Ülkütaşır, Ş. M., (1951). “Abdallar”, Etnoğrafya Folklor Sözlük Taslağı, Halk Bilgisi 

Haberleri, 5, 45-47. 

Yalman, A. R., (1977). Cenupta Türkmen Oymakları I, Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları.  

Yalman, A. R., (1977). Cenupta Türkmen Oymakları II, Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 

Yankın, B., Kılıç, M. F., (2009). “Ezidiler... Amed Gökçen'le Söyleşi”, Kültürel Çoğulcu 

Gündem,http://www.daplatform.com/news.php?nid=9295&PHPSESSID=6c23c158b36

6...; Erişim Tarihi: 04.11.2013. 

Yıldırım, F., (2011). Abdal Gizli Dili, Adana: Karahan Kitabevi.  

Yıldız, H., (2007). “Türkçe’de Çingeneler İçin Kullanılan Kelimeler ve Bunların 

Etimolojileri”, Dil Araştırmaları Dergisi, 1(1), 61-82.  

http://www.daplatform.com/news.php?nid=9295&PHPSESSID=6c23c158b366...
http://www.daplatform.com/news.php?nid=9295&PHPSESSID=6c23c158b366...


Egemen YILGÜR; Türkiye’de Peripatetik Topluluklar: Jenerik Terimler ve Öz Etnik Kategorizasyon 

Biçimleri 

25 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

Yılgür, E., (2014). “Peripatetik Konsepti Çerçevesinde Gallangıç Uşağı Aşireti”, Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 91-95. 

Yılgür, E., (2015). “Kuştepe Mahallesi’nde Geç-Peripatetik Gruplar: Katmanlar, 

Etkileşim ve Bütünleşme”, SAV-Katkı, 1(1), 25-44. 

Yılgür, E., (2016). Roman Tütün İşçileri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adviye Damla ÜNLÜ; Avrupa Birliği Genişlemesinin Teorizasyonu: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri 

Örneği 

 

26 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

 

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİNİN TEORİZASYONU: ORTA VE DOĞU 

AVRUPA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 

 

Arş. Gör. Adviye Damla ÜNLÜ 

 

Özet 

Sosyal Bilimler alanında gerçeğin tek bir gelenek, tek bir teori ile bütüncül bir biçimde açıklanabilmesi 

oldukça güçtür. Araştırmacılar tarafından ele alınan olgu, birçok farklı teori ile değerlendirilir, elde edilen 

sonuçlar karşılaştırılır, ulaşılan bulgular olgunun hangi açılardan ele alındığına bağlı olarak açıklama gücü 

en yüksek olan teorinin belirlenmesini sağlar. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’nin 

Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile genişlemesinin neorealizm ve sistemik inşacılık teorileri ile analizini 

yapmaktır. Çalışmanın sonucunda, teoriler arasındaki farklılıklar temel alınarak, söz konusu teorilerin 

genişleme olgusunu açıklayıcı gücü değerlendirilmekte, Avrupa Birliği’nin genişleme politikasına ilişkin 

teorik bir çerçeve çizilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Genişleme, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Neorealizm, Sistemik 

İnşacılık. 

 

THEORIZATION OF EUROPEAN UNION ENLARGEMENT: THE CASE OF CENTRAL AND 

EASTERN EUROPEAN COUNTRIES 

Abstract 

It is very difficult to describe a fact in an integrated manner by a single theory, a single tradition in Social 

Sciences field. Facts tackled by researchers are considered within different theories, results acquired are 

compared, the reached findings determine which theory has the highest explanatory power depending on 

the point of view from which facts are tackled. From this point of view, the aim of this study is to analyze 

the enlargement of the European Union throughout the Central and Eastern European Countries within the 

theories of neorealism and systemic constructivism. Grounding on the differences between the theories, 

aforementioned theories’ explanatory power upon the enlargement phenomenon are considered, theoretical 

framework with regard to the EU’s enlargement policy is drawn. 

Keywords: European Union, Enlargement, Eastern and Central European Countries, Neorealism, Systemic 

Constructivism. 
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Giriş 

Neorealizm ve sistemik inşacılık teorileri temel analiz birimleri olarak devletleri ele alan 

ve uluslararası yapıya vurgu yapan teorilerdir. Teoriler arasındaki ortak noktalar Avrupa 

Birliği’nin (AB) Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (ODAÜ) ile genişleme sürecinin 

analizinde ele alınmalarının temel sebebidir. AB’nin ODAÜ genişlemesini Soğuk Savaş 

dönemindeki devletler sistemi ve uluslararası yapı göz ardı ederek analiz etmek oldukça 

zordur. Bunun yanı sıra hem Avrupa Birliği’nin genişleme süreçlerinin tarihsel analizi 

hem de resmi genişleme prosedürü, genişleme politikasının üye devletler tekelinde 

olduğunu yansıtmaktadır. Bu açılardan Avrupa Birliği genişleme politikası, yapıya ve 

devletlerin söz konusu yapı içerisindeki maddi/maddi olmayan çıkarlarına, eylemlerine 

ve/veya kimliklerine öncelik veren teoriler ile analiz edilmektedir. 

Neorealizm, uluslararası sistemin analizinde devletleri temel analiz birimi olarak ele 

almaktadır. “Piyasanın durumu incelenirken firmaların içine, firma yöneticilerine 

bakılmadığı gibi uluslararası sistem incelenirken de devletlerin iç politikalarına, devlet 

yöneticilerine bakılmamalıdır” (Waltz, 1979: 94). Bunun yanı sıra devletler işlevsel 

olarak aynı ve rasyonel aktörlerdir. “Uluslararası sistemde devletler arasındaki farklar 

işlevleri ile değil güç ve yetenekleri ile ilgilidir (Waltz, 1979: 96).” Uluslararası sistemin 

yapısı bir hükümet, merkez otorite veya bir hukuk düzeninin bulunmaması anlamına 

gelen anarşi olarak tanımlanmaktadır (Donnelly, 2012: 620). Uluslararası sistemde 

devletin işlevleri ve sistemin anarşi özelliği sabittir. Bu durumda devletlerin eylemlerinin 

belirleyicisi devletler sistemindeki güç dağılımıdır. Devletler için kendi kazançlarının 

miktarı ve niteliği güvenliklerini sağlamak için yeterli değildir, diğer devletlerin 

kazançları ve söz konusu kazançların askeri ve ekonomik yeteneklerine olan katkısı 

devletler için bir tehdit haline gelmektedir (Waltz, 1979: 105). Uluslararası sistemin 

anarşik yapısının oluşturduğu güvensizlik ortamı devletler arasında savaş ve çatışmalara 

neden olmaktadır (Hyde-Price, 2006: 220). Devletler, anarşik yapıda nasıl hayatta 

kalacaklarına (survival) yönelik stratejik olarak düşünmektedirler (Mearsheimer, 2001: 

39). Devletler hayatta kalma amaçlarına yönelik, güçlü devletin karşısında yer alarak 

muhtemel riski azaltmak için dengeleme (balancing) veya güçlü devletlerin yanında yer 

alarak kazancını arttırmak ve muhtemel kayıplarını azaltmak için arkasına takılma 

(bandwagoning) gibi stratejiler uygulamaktadırlar (Donnelly, 2005: 35-36).  
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Neorealizm gibi devletleri temel analiz birimi olarak ele alan ve uluslararası yapıya vurgu 

yapan bir diğer önemli teori sistemik inşacılıktır. Ancak sistemik inşacılık, uluslararası 

sistemin yapısının maddi olduğu kadar sosyal olduğu, sosyal yapıların ve aktörlerin 

birbirlerini karşılıklı olarak inşa ettikleri, maddi olmayan yapıların aktörlerin kimliklerini, 

kimliklerinin çıkarlarını ve çıkarlarının da eylemlerini belirlediği, aktörlerin tam anlamı 

ile rasyonel olmadıkları ve aktörlerin eylemlerinin uygunluk mantığına göre 

şekillendikleri gibi neorealizmden farklı argümanlara sahiptir. Neorealizmde uluslararası 

sistemin anarşi özelliği sabitken, sistemik inşacılıkta “anarşi boş bir araçtır ve içsel bir 

mantığı yoktur. Anarşiler sadece onların içine ne koyarsak o yapıların bir bileşeni olarak 

bir mantık kazanırlar” (Wendt, 1999: 247).  

Sistemik inşacılığın en önemli temsilcilerinden Alexander Wendt, anarşinin devletler 

arasındaki farklı rol ilişkilerine dayanan-düşman, rakip ve dost-en azından üç ayrı kültüre 

– Hobbes’çu, Locke’çu ve Kant’çı – sahip olduğu önerisini getirmektedir (1999: 247). 

Wendt’e göre anarşi değişmez nitelikte değildir ve birlikte tanımlandığı kültürler arası 

geçiş mümkündür. Anarşik yapının değişebileceğini öngören Wendt, öngörüsüne devlet 

kimliklerinin, devletler arası etkileşim sonucunda değişebileceği düşüncesi ile 

ulaşmaktadır. Bir devletin kendisini nasıl tanımladığı, etkileşim içerisinde olduğu diğer 

devletlerin onu nasıl tanımladığı ile yakından ilgilidir. Söz konusu süreç kolektif kimlik 

oluşumu sürecidir. Kimlik oluşumu sistemik inşacılığın temelinde yer alan ve devletlerin 

çıkar ve eylemlerinin, devletler sisteminin analizi için oldukça önemli bir kavramdır.  

 

1. ODAÜ Genişlemesine Neorealist Bakış 

Neorealizm, AB’nin oluşumunu iki kutuplu yapının sağladığı istikrarlı yapıya bağladığı 

gibi, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve söz konusu yapının dağılması ile birlikte AB üye 

devletleri arasındaki uzlaşının bozulacağını, varlık amacının ortadan kalkacağını ve 

nihayetinde AB’nin dağılacağını öngörmüştür. AB’nin genişleme kararı bu noktada önem 

kazanmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi sonucunda, AB’nin daha önce SSCB’nin 

uydusu konumunda olan ODAÜ’ler ile genişleme kararı alması neorealist görüşe bir 

meydan okuma olarak değerlendirilebilir. Diğer bir yandan da neorealizm çerçevesinde 

genişleme, üye devletlerin yeni uluslararası düzenden kaynaklanan dış tehditleri önleme 

aracı olarak ve üye devletlerin bireysel çıkarlarının maksimizasyonunun bir aracı olarak 

değerlendirilebilmektedir. 
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1.1. Dış Tehditleri Önleme Aracı Olarak Genişleme 

Soğuk Savaş’ın son yıllarında oluşmaya başlayan güç düzeninde, AB’ye yönelik dış 

tehditler üye devletlerin hayatta kalma stratejilerini belirlemiştir. Artan ABD gücü ve 

muhtemel Rusya tehdidine karşı dengeleme politikası izlenmiş, Balkanlardaki 

istikrarsızlığın Birlik içerisine yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmış ve genişleme 

söz konusu politikaların önemli bir aracı olmuştur.  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte ABD’nin uluslararası sistemde en güçlü devlet 

olarak ortaya çıkması birçok neorealistin AB’nin ABD’yi dengelemesi beklentisi 

içerisine girmesine neden olmuştur (Collard-Wexler, 2006: 425). Söz konusu görüşe göre 

genişleme sonucunda AB başta ABD olmak üzere Çin ve Hindistan gibi güçler ile rekabet 

edebilecek bir süper-devlet, büyük güç haline gelecektir. 

SSCB’nin halefi olarak görülen Rusya’nın varlığı ise AB üye devletleri için Avrupa’ya 

yönelik bir başka tehdit olarak algılanmıştır. SSCB’nin dağılması ve uydu devletlerini 

kaybetmesi ile birlikte devamı niteliğinde kalan Rusya görece zayıf bir güç olmasına 

rağmen sahip olduğu askeri gücü,  doğal kaynakları ve gücünü kullanma potansiyeli ile 

Avrupa güvenliği için önemli bir tehdit haline gelmiştir (O’Brennan, 2005: 158). Avrupa 

kıtasında barış ve istikrarın sağlanması ve devamlılığı için Rusya’nın dengelenmesi 

düşüncesi üye devletler için genişlemenin gerçekleşmesini zorunlu kılmıştır. 

Genişlemenin gerçekleşmemesi durumunda söz konusu devletlerin hayatta kalma ve 

güvenliklerini sağlama amaçları ile Rusya’nın etkisi altına girme ve arkasına takılma 

ihtimali, Rusya’dan kaynaklanan bir tehdit sonucu genişlemenin gerçekleşmesini 

sağlayan bir etken olmuştur. 

SSCB’nin dağılması ile birlikte Balkanlar bölgesinde yaşanan gelişmeler AB’nin Avrupa 

kıtasının korunmasına yönelik eylemlerde bulunmasını beraberinde getirmiştir. Skålnes’e 

göre genişleme kararının alınmasında büyük jeopolitik olaylar etkili olmuş, bu olaylar 

devletlerin genişleme sürecindeki tercih ve politikalarını belirlemiştir. Skålnes, büyük 

jeopolitik olaylar olarak Yugoslavya ve Kosova krizlerini ele alarak, genişlemeye yönelik 

önemli kararların alınmasında bu krizlerin etkili olduğunu savunmaktadır (2005: 213-

235). Balkanlardaki istikrarsızlığın AB içerisine yayılması ihtimali, Birlik üyesi 

devletlerin genişlemeyi istikrarsızlığı önlemenin bir aracı olarak kullanmalarına sebep 

olmuştur. 
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1.2. Bireysel Devlet Çıkarlarının Maksimizasyonu Aracı Olarak Genişleme 

Berlin Duvarı’nın çöküşüne dek Doğu ve Batı Avrupa arasında Soğuk Savaş nedeniyle 

oluşmuş, keskin çizgilerle belirlenmiş jeopolitik bölünme var olmuştur (Friis ve Murphy, 

1999: 218). Söz konusu sınırların belirsizleşmesi ile birlikte ODAÜ’lerde yaşanan ve 

yaşanması muhtemel olan istikrarsızlığın Batı Avrupa’ya yayılacağı ve kıtada 

istikrarsızlığa sebep olacağı düşünülmüştür. ODAÜ’ler ile genişlemenin gerçekleşmesi 

ile bu tehditlere karşı güvenliğin sağlanabileceği düşüncesi hâkim olmuştur. Bu noktada 

üye devletlerin güvenliklerine yönelik çıkarları ile genişlemeye yaklaşımlarının analizi 

için devletlerin coğrafi konumları önemli bir göstergedir. “Yunanistan ve İtalya haricinde 

ODAÜ’ler ile sınırları olan ülkeler genişlemeyi desteklemiş, İngiltere dışında daha uzak 

olan ülkeler ise genişlemeye olumsuz yaklaşmışlardır” (Schimmelfennig, 2005: 144).  

Üye devletlerin genişlemeye yönelik destek ve tepkilerinin bir diğer belirleyicisi Birlik 

içerisinde oluşacak yeni güç dağılımı olmuştur. Fransa’nın genişlemeye verdiği tepki, 

Birlik içerisindeki yeni güç dağılımının kendisi için oluşturacağı güvenlik tehdidinden 

kaynaklanmıştır. Almanya’nın birleşmesi Birlik içerisindeki güç dağılımında değişikliğe 

sebep olmuştur. Söz konusu yapısal değişiklik ve yeni güç dağılımı, 1945’ten sonra 

kurulan Almanya-Fransa ittifakının istikrarının bozulacağı düşüncesinin oluşmasını 

beraberinde getirmiştir. Neorealizmin argümanlarına göre büyük bir güç diğer tüm 

güçleri potansiyel düşman olarak algılamaktadır. Genişleme, Almanya ve Fransa gibi 

büyük Avrupa güçleri arasındaki ilişkinin geleceğini belirleyecek bir durum haline 

gelmiştir. 

Almanya’nın birleşmesinin Fransa gibi diğer güçlü üye devletler üzerinde oluşturduğu 

endişenin yanı sıra ODAÜ’lere coğrafi olarak yakın bir konumda bulunan ve söz konusu 

ülkeler ile tarihsel ve ekonomik bağları bulunan Almanya’nın ODAÜ’ler ile genişlemenin 

gerçekleşmesi durumunda daha da güçleneceği endişesi de oluşmuştur. AB’nin 

ODAÜ’leri içine alacak şekilde genişlemesi ve zamanla tüm devletlerin daha fazla refah 

elde etmeleri durumunda, Almanya tüm devletler içerisinde mevcut olan güçlü durumunu 

daha da ileri götürerek, işbirliğinden en fazla kazanç elde eden ülke olacaktır.  Fransa ve 

SSCB gibi ülkeler de bu durumundan çok daha fazla endişe duyacaklardır (Mearsheimer, 

1990: 47-48). Genişlemenin gerçekleşmesi ile Almanya’nın diğer devletler için tehdit 

oluşturmaktan ziyade Avrupa bütünleşmesini desteklemeye devam etmedi neorealizmin 

argümanlarını yanlışlayan gelişmelerden bir diğeri olmuştur. 
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2. ODAÜ Genişlemesine Sistemik İnşacı Bakış 

Üye devletlerin genişleme sürecindeki tutumları AB içerisindeki kolektif kimlik oluşumu 

ile yakından ilgilidir. “Genişleme en başından beri Avrupa kimliği ve Avrupa’nın kendini 

anlaması konularının kalbinde yer almıştır” (Fierke ve Wiener, 2012: 122). William 

Wallace’a göre “genişlemenin en temel problemi bir Avrupa Devletini tanımlayacak 

kriterleri bulmak veya Avrupa’nın nerede sona erdiğini belirlemektir” (Sjursen, 2002: 

501). Daha sonra kimlerin Avrupalı olduğu ve hangi değerlerin Avrupa’yı tanımladığı 

kararı verilebilecektir.  

 

2.1. AB Kimliğinin Yansıması Olarak Genişleme 

İnşacılara göre, Avrupa devletlerinin kolektif kimliklerini oluşturan unsurları olmadan 

genişleme olgusu tam anlamıyla anlaşılamamakta ve anlaşılmamalıdır. Avrupa ülkeleri 

arasında oluşan paylaşılan anlayışı; ortak kültürel gelenekler ile ilgili düşünceler, tarihsel 

deneyimler ve Batı’nın anayasal ve siyasi ilkeleri gibi unsurlar oluşturmaktadır. Diğer bir 

görüşe göre ise Avrupa’nın kolektif kimlik inşası yalnızca ortak tarihsel ve dinsel 

deneyimlere değil bunun yanı sıra Avrupa’nın ‘öteki’nin temsiline dayanmaktadır” (Risse 

vd., 1999: 154). Avrupa’nın kendisini “öteki” üzerinden tanımlamasında ODAÜ’ler söz 

konusu ‘öteki’yi temsil etmemiştir. Bu sebeple ODAÜ’lerin komünist rejimden 

ayrılmalarından sonra yüzlerini Batı’ya çevirmeleri “Avrupa’ya Dönüş” kavramı ile 

tanımlanmaktadır. İnşacılar, ODAÜ’lerin Avrupa’ya dönüşlerini tarihsel bağlardan 

kaynaklanan doğal bir katılım hakkı olarak değerlendirmektedir (O’Brennan, 2006: 159).  

Soğuk Savaş döneminde Avrupa Birliği kimliği Avrupa normlarının gelişimini 

sağlamıştır. Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından ise söz konusu normlar, Kopenhag 

kriterlerinin16 de gösterdiği üzere komünist rejimden geçisin tanımlayıcı unsurları haline 

gelmiştir (Manners, 2002: 243). İnşacılık perspektifinden Kopenhag kriterleri Avrupa 

kimliğinin bir temsili ve Avrupa kimliğini oluşturan norm ve değerlerinin yansıması 

                                                           
16 1993 Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesinin “Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile İlişkiler” başlığı altında 

yer alan, “Aday ülkeler demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan Haklarını, azınlıklara saygı gösterilmesi 

ve korunmasını, işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını ve Birlik içinde piyasa güçleri ve rekabetçi baskı 

ile baş edebilecek kapasiteyi garanti eden kurumların istikrarını sağlamış olmalıdır. Üyelik, aday ülkenin 

siyasal, ekonomik ve parasal birliğin hedeflerine katılma da dâhil olmak üzere üyelik yükümlülüğünü 

üstlenme yeteneğine sahip olmasını da öngörür” ifadeleri, takip eden yıllarda “Kopenhag Kriterleri” olarak 

anılmıştır (Avrupa Konseyi, 1993). 
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olarak ele alınmaktadır. Avrupa’nın kolektif kimliğini yansıtan ve Kopenhag kriterleri ile 

işaret edilen Avrupa siyasi düzeninin anayasal değerleri genişleme sürecinde anahtar 

unsurlardır.  

 

2.2. Üye Devletlerin Kimliksel ve Kültürel Niteliklerinin Yansıması Olarak 

Genişleme 

Devletler arasında kolektif kimlik oluşumu devletlerin yalnızca birbirlerinin 

beklentilerini değil birbirlerinin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmaları sonucunu 

doğurmaktadır. AB üye devletlerinin Birlik içerisindeki kimlik oluşumları benzer bir 

sonuç doğurmuştur. Almanya ve Fransa’nın Birlik içerisindeki kolektif kimlikleri 

genişleme politikasında önemli bir yere sahiptir.  

Bismarck’ın Prusya liderliğini kaybetmesinden (1890) Nazi Almanya’sının yenilgisine 

(1945) kadar olan dönemde Avrupa’da “Mitteleuropa” kavramı etkili olmuştur”. 

Mitteleuropa kavramı anti-semitism ve faşizmi yaratmıştır ve İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında Sovyet komünizmi tarafından değil milliyetçi sosyalizm tarafından yok 

edilmiştir (Delanty, 1995: 106). Almanya’nın yayılmacı politikalara dayanan geçmişi ve 

geçmişe yönelik suçluluk duygusu, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde Batı 

Almanya’nın kimliğinin, Batı Avrupa düzeni içerisinde şekillenmesinin önemli bir 

nedenidir (Berenskoetter ve Giegerich, 2010: 427). Batı Avrupa devletleri arasındaki 

etkileşim, işbirliği ve sosyal öğrenme süreci ile oluşan düzen, Almanya’nın çok taraflılık 

ve bütünleşme kavramları üzerinde bir kimlik geliştirmesini sağlamıştır.  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte güçlenen Almanya’nın tek taraflı politikalar 

izleyeceği ve kimlik değişimini tecrübe edebileceği düşünülmüştür. Ancak Almanya, 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile gerek Birlik içerisinde gerekse küresel anlamda bir süper 

güç olma amacına yönelik eylemlerde bulunmamıştır. Almanya Şansölyesi Helmut 

Schmidt resmi olarak “Avrupa barışının geleceğinin Almanya’nın Fransa ve Polonya ile 

olan işbirliğine dayandığını” deklare etmiştir (Zaborowski, 2006: 115). Almanya bir 

taraftan bütünleşmeye verdiği desteği sürdürmüş diğer bir taraftan da tarihsel ve kültürel 

bağları bulunan ODAÜ’lerin üyeliklerini desteklemiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kimliği AB içerisinde inşa edilen ülkelerden birisi de 

Fransa’dır. İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan Soğuk Savaş’ın sonuna kadar olan 



Adviye Damla ÜNLÜ; Avrupa Birliği Genişlemesinin Teorizasyonu: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri 

Örneği 

 

33 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

dönemde Fransa’nın Avrupa ülkelerinin bütünleşmesi ve bunun yanı sıra Avrupa’nın 

ABD’den otonom olmasının sağlanması gibi bir ideale sahip olduğu bilinmektedir. 

Avrupacı-Transatlantikçi ayrışmasında Fransa, Avrupacı ülkelerin başında gelmektedir. 

Soğuk Savaş sonrası Batı Blok’unda ortaya çıkan sorumluluk paylaşımında ABD 

karşısında ODAÜ’lerin sorumluluğunu üstlenen AB’nin bu sorumluluğun gereklerini 

yerine getirmesi Birliğin uluslararası sistemdeki siyasi kimliğinin güçlenmesi anlamına 

gelecektir. Fransa’nın ulusal çıkarlarından çok Birliği güçlendirme amacı Birliğin tarihsel 

gelişimi incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir. 

ODAÜ’ler ile genişlemeye verilen destek düz bir çizgi ile derecelendirilirse çizginin en 

çok destek veren ülkeleri yansıtan bölümünün ucunda Almanya, en az destek veren 

ülkeleri yansıtan bölümünün ucunda Fransa yer alacaktır. Genel görüş Fransa’nın 

genişlemeye karşı olduğu şeklinde olsa da genişleme kararının oybirliği ile alındığı  

düşünüldüğünde Fransa’nın genişlemeye karşı olmasından çok Fransa’nın genişlemeye 

en az destek veren ülkelerden olduğu tezi daha anlamlı olmaktadır. Fransa daha önce 

İngiltere’nin üyeliğini iki kez veto etmiş bir ülke olarak bir kez daha genişleme kararının 

alınamamasını sağlama hakkına sahipken genişlemeye onay vermesi Fransa’nın 

genişlemeye karşı olmadığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. Fransa’nın genişlemenin 

gerçekleşmesi için kurumsal reform yapılmasını bir ön koşul olarak öne sürmesi de 

Fransa’nın genişlemeyi engelleme girişimi olarak değerlendirilmektedir. Florence 

Deloche’ye göre ise kurumsal reformun Fransa’nın ulusal ekonomik ve siyasi çıkarlarına 

maliyeti fazla olacaktır (Sjursen ve Romsloe, 2006: 143). Kurucu ülkelerinden birisi 

olduğu AB’yi ve uzun bir zaman diliminde oluşan AB değer ve normlarını korumak 

Fransa’nın önceliklerinden olmuştur. Almanya ve Fransa, genişleme sürecinde farklı 

motivasyonlarla olsa da aynı yönde karar vermişlerdir. Genişleme, ülkelerin bireysel 

çıkarlarından ziyade Avrupa kimliğinin korunmasını da içeren Avrupa çıkarlarını koruma 

yönünde karar alınan bir politika alanı olarak ön plana çıkmıştır. 

 

Sonuç 

Neorealizmin anarşik yapıda devletlerden beklediği, verili olarak kabul edilen kendi 

çıkarlarına göre hareket etmeleridir. Anarşik yapı devletlerin çıkarlarını belli bir kalıp 

dâhilinde belirlemektedir. Bu kalıp devletlerin otomatik olarak güvenliklerini sağlamaya, 
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göreli kazançlarını arttırmaya ve kendi kendine yardım sisteminde hayatta kalmaya 

yönelik eylemlerde bulunmasına neden olmaktadır. Genişleme, Avrupa devletlerine 

yönelik dış tehditleri önlemenin bir aracı olarak tanımlandığında üye devletlerin bu yönde 

eylemlerde bulunması anlam kazanmaktadır. Ancak diğer bir açıdan genişleme Birlik için 

yeni dış tehditlerin oluşmasına sebep olmuştur. Rusya’nın dışarıda kalması, Birlik 

içerisine giren ODAÜ’lerin ABD yanlısı askeri ve siyasi politikalar izlemeleri söz konusu 

tehditlerin başında gelmektedir. Neorealizm yeni dış tehditlerin oluşumuna rağmen neden 

genişleme kararının alındığına yönelik bir analize yeterli açıklamayı getirememektedir. 

Bu noktada devletlerin bireysel çıkarları genişlemenin neorealist bakış açısı ile analizi 

için incelenmiştir.  

Neorealizme göre rasyonel olan aktörler, eylemleri ile kendi çıkarlarını sağlamayı ve 

diğer aktörlerle ilişkilerinde pozisyonlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar (Piedrafita 

ve Torreblanca, 2004: 3) Genişleme kararının oy birliği ile alındığı düşünüldüğünde AB 

üye devletlerinin tümünün sonuç mantığına uygun olarak eylemlerde bulunduklarını 

söylemek mümkün gözükmemektedir. Almanya’nın genişleme ile birlikte güçlenmesi 

ihtimali diğer devletlerin genişlemeye engel olacak şekilde eylemlerde bulunmalarını 

gerektirmiştir. Ancak devletler bu yönde eylemlerde bulunmamıştır ve genişleme,  

oybirliği ile alınan karar sonucu gerçekleşmiştir. Genişleme kararının alındığı süreçte 

genişlemeye verilen destek ve olumsuz tepki ile neorealizmin temel argümanları 

uyumludur. Ancak genişlemeden olumsuz etkilenmesi muhtemel ve kararın alındığı 

süreçte olumsuz tepki veren ülkelerin genişleme kararını onaylaması noktasında 

neorealizmin argümanları ile bir açıklama oluşturulamamaktadır. 

ODAÜ’lere yönelik genişleme kararı resmi olarak 1993 Kopenhag Zirvesi’nde alınmıştır. 

Ancak SSCB’nin dağılmasından 1993 Kopenhag Zirvesine kadar olan sürede 

genişlemenin sinyalleri resmi olmasa da verilmiştir. Bu durum inşacılığın argümanlarını 

destekler niteliktedir. Genişleme kararı, çıkarlarını maksimize etmek isteyen devletlerin 

pazarlıkları sonucunda bir anda alınmamıştır, karar hep aynı sonu işaret eden bir sürecin 

sonunda resmi olarak açıklanmıştır. Tarihsel süreçte oluşan kültürel unsurlara, değerlere 

ve normlara dayalı “Avrupalı” kimliği çıkarları belirlemiştir. Bunun yanı sıra üye 

devletlerin kolektif kimlikleri Avrupa bütünleşmesine ve birbirlerine karşı olan 

sorumluluklarını belirlemiş ve genişlemenin gerçekleşmesinde etkili olmuştur.  
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AB’nin ODAÜ genişlemesi, uluslararası yapıya vurgu yapan ve devlet-merkezli olan iki 

önemli uluslararası ilişkiler teorisiyle değerlendirildiğinde iki teorinin de genişleme 

kararının alınmasına yönelik devlet tercihlerine ışık tutan açıklamaları olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Ulaşılan sonuç teorilerin ortak noktalarının genişleme politikasının 

teorizasyonu için güçlü bir çerçeve çizdiği, teorilerin farklılıklarının ise genişleme 

politikasına hangi açılardan bakıldığına yönelik açıklamalar getirdikleri olmuştur. 

Gerçeğe ulaşmak, söz konusu karşılaştırmaların ve bakış açılarının çoğaltılması ile 

birlikte mümkün gözükmektedir. Bununla birlikte genişleme politikası özelinde gerçeğe 

ulaşıldığında genişleme politikası içerisindeki üye devletler ve aday devletler 

öngörülebilir ve tutarlı bir sistem içerisinde etkileşim halinde olabileceklerdir.  
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA RUSYA’YA 

OLAN BAĞIMLILIĞI 

 

Zafer YALÇIN 

 

Özet 

Enerji, ülkelerin ekonomik kalkınmalarının sürdürülebilir olması için önemli bir unsurdur. Enerji 

kaynaklarının kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, ülkeler için hayati bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 

sürdürülebilir enerji ilişkileri, enerji arzının güven altına alınması ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi 

amacıyla etkin enerji politikalarının oluşturulması, devletler için öncelik haline gelmiştir. 

ABD’den sonra Dünya’nın en büyük ikinci enerji tüketicisi konumunda olan Avrupa Birliği, ihtiyaç 

duyduğu enerjinin %53’ünü dış kaynaklardan temin etmek zorunda olan bir topluluktur. İhtiyaç duyulan 

bu enerji kaynaklarından ham petrolün %30,4’ünü, doğalgazın %37,5’ini ve katı yakıtların %29’unu 

Rusya’dan elde etmek durumundadır. Bu nedenle Avrupa Birliği, enerjide Rusya’ya olan bağımlılığını 

azaltmak veya dengelemek konusunda etkin bir enerji politikasına ihtiyaç duymaktadır. 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin enerji politikasının tarihsel aşamalarına ve AB’nin enerji politikalarının 

temel prensiplerine değinilerek, AB’nin enerjide Rusya’ya olan bağımlılığı, AB’nin enerji politikası 

bağlamında gelecek stratejileri ve AB enerji politikasının geleceğinde Rusya’nın yeri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Politikaları, Avrupa Birliği, Rusya  

 

DEPENDENCY ON RUSSIA IN THE CONTEXT OF EU’S ENERGY POLICIES 

Abstract 

Energy is an important fact for countries to provide sustainable development. The continuous energy supply 

means vital importance for the countries. In this context, the countries give primacy to create efficient 

energy policies in order to provide sustainable energy relations and energy supply security, and to diversify 

the energy resources. 

The European Union, which is the second largest energy consumer in the world after the United States, is 

a community that must supply 53% of the energy it needs from external sources. It is necessary to obtain 

30.4% of crude oil, 37.5% of natural gas and 29% of solid fuels of these energy sources from Russia. This 
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situation requires an effective energy policy to reduce or balance the European Union's dependency on 

Russia for energy. 

This study will examine the EU's dependency on energy to Russia, the future strategies of the EU with the 

context of energy policy, and Russia's role in the future of EU energy policy by referring to the basic 

principles of the EU's Energy Policies and the historical stages of the European Union's energy policy. 

Key Words: Energy, Energy Policies, European Union, Russia 

 

Giriş 

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarının devamı için enerji kaynaklarının kesintisiz temini, 

hayati bir önem taşımaktadır. İleri seviyede endüstrileşen ülkelerin, sanayi üretiminin 

kesintisiz şekilde devam etmesi için enerji transferinin sağlanması temel bir unsurdur. Bu 

doğrultuda sürdürülebilir enerji ilişkileri, enerji arzının güven altına alınması ve enerji 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi, devletlerin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. 

Avrupa Birliği’nin oluşumundan bu yana enerji ihtiyacının artması ile doğru orantılı 

olarak enerji, politikaları da değişim ve gelişim göstermiştir. 20.Yüzyılda meydana gelen 

bölgesel ve küresel gelişmeler (1973 Petrol Krizi vb.), ileri bir sanayi toplumu olan 

Avrupa’yı ortak bir enerji politikasına yöneltmiştir. 1970’li yıllardan günümüze kadar 

Avrupa Birliği enerji politikaları, enerji-arz güvenliğini sağlamak, elektrik ve doğalgaz 

piyasalarında tamamı birbirine entegre edilmiş bir iç enerji piyasası oluşturmak, enerjinin 

etkin kullanımının sağlanması, çevrenin enerji kullanımından dolayı kirletilmesinin 

önüne geçilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gibi 

prensipler etrafında şekillenmiştir. 

Dünya enerji piyasasında önemli bir konumu olan Avrupa Birliği, dünya enerji ithalatı 

açısından birinci, enerji tüketimi konusunda ise ABD’den sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Enerji ihtiyacının yarısını dış kaynaklardan elde etmek zorunda olan Avrupa 

Birliği, toplam enerji ihtiyacının %84’ünü ve doğalgazın ise %64’ünü ithal etmektedir. 

Eurostats 2015 yılı verilerine göre; Avrupa Birliği ithal ettiği bu enerji kaynaklarından 

ham petrolün %30,4’ünü, doğalgazın %37,5’ini ve katı yakıtların %29’unu Rusya’dan 

elde etmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği, enerji güvenliğinin sağlanması için 

kapsamlı bir enerji politikası oluşturarak, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak 

amacıyla, enerji tedarik noktalarını çeşitlendirme ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, 
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toplam enerji tüketimi içerisindeki payını artırma hedefi belirlemiştir. Bu bağlamda 

Eurostats 2015 yılı verilerine göre Avrupa Birliği (28) içerisinde, yenilenebilir enerji 

kaynakları tüketiminin, toplam enerji tüketimi içerisindeki oranı %12,5’e yükselmiştir. 

Avrupa Birliği 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji tüketiminin, toplam enerji tüketimi 

içerisindeki payını %20’ye çıkarmayı hedeflemektedir. 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin enerji politikasının tarihsel sürecine değinilerek, 

tarihten günümüze enerji politikasının temel argümanları,  Avrupa Birliği’nin temel enerji 

kaynakları, AB enerji politikasının araçları, AB Enerji politikası ve çevre ilişkisi, enerjide 

AB’nin Rusya’ya olan bağımlılığı ve Rusya-AB ilişkilerinde enerjinin önemi ve AB 

enerji politikasının geleceğinde Rusya’nın durumu değerlendirilecektir. 

 

1. Kavram Olarak Enerji Politikası 

Enerji, toplumsal gelişimlerin en önemli unsurları arasında ilk sırada gelmektedir. Enerji 

kaynakları ve buna bağlı üretilen ürünler, ülkelerdeki en önemli yaşamsal girdilerdir. Bu 

sebeple, ülkelerde enerji alanının yönetimlerini üstlenenler, toplumun ve ekonominin 

gereksinim duyduğu enerjiyi kesintisiz, güvenilir, zamanında, temiz ve ucuz yollardan 

temin etmek ve gerek en uygun fiyatlarla sağlayabilmek, gerek enerji- arz güvenliği 

açısından bu kaynakları çeşitlendirmek zorundadırlar.  

Enerji politikası; genel olarak teknoloji, ekonomi ve enerji ile ilgili kararların alındığı 

kurumsal yapıdan oluşmakta ve kısa dönemde arz-talep yönetimi, uzun dönemde ise 

planlama faaliyetlerini içeren etkinlikler bütünüdür (Bayraç, 2009: 118). Enerji 

kaynaklarının kıt olması ve giderek azalması, dünya coğrafyasında eşit dağılmamış 

olması; ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde enerji politikalarının üretilmesini zorunlu 

hale getirmektedir. Fosil enerji kaynaklarının aşırı kullanımı dolayısıyla oluşan sera etkisi 

ve iklim değişiklikleri, gelecek nesilleri tehdit etmesi, dolayısıyla küresel anlamda enerji 

politikalarının üretilmesi, uluslararası sistem için zorunluluk olmuştur. 

Enerji piyasalarında denge oluşması, enerji arzı ve talebine bağlıdır. Enerji talebini 

belirleyen faktörler; ekonomik büyüme, yaşam tarzı, toplumun kalkınmışlık düzeyi, 

teknolojik gelişim ve enerji fiyatları olmaktadır. Enerji arzının belirlenmesinde ise; 

rezervler, üretim ve yatırım maliyetleri, dönüşüm teknolojileri ile ülkeler ve bölgeler arası 
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ekonomik ve siyasal ilişkiler, ele alınması gereken başlıca faktörler arasında yer 

almaktadır. Enerji-arz güvenliği, mevcut enerjinin kaynağından çıkarılarak; üretimi, 

iletimi ve tüketimi faaliyetleri kapsamında, enerji arzı ve talebinin, yeterli miktarda ve 

kaliteli olarak, makul maliyet/fiyatlarla, kesintisiz ve çevreye duyarlı biçimde 

gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, enerji-arz güvenliğinin dört 

boyutu vardır: Elde edilebilirlik (availability), ulaşılabilirlik (accessibility), üretilebilirlik 

veya ekonomik olma (affordability) ve kabul edilebilirlik veya sürdürülebilirlik 

(acceptability) (Erdal, 2011: 1). Ülkelerin enerji üreticisi ya da tüketicisi olma durumuna 

göre, enerji güvenliği kavramı değişmektedir. İhtiyacından daha az enerji kaynağı ürettiği 

için, dışarıdan enerji ithal etmek zorunda olan ülkeler açısından “enerji-arz güvenliği” ne 

kadar önemli ise, ihtiyacından fazla üretim yaparak dışarıya ihraç eden ülkeler için de 

“enerji-talep güvenliği” o kadar önemlidir. Bu açıdan enerji güvenliği; uluslararası bir 

konu olmasının yanı sıra, üretici ve tüketicilerin karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı 

olduklarını da göstermektedir (Bayraç, 2009: 119).  

70’li yıllarda yaşanan petrol krizleri nedeniyle gelişmiş ülkeler, çeşitli alternatifler 

üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Bu çalışmaların en önemlisi, yenilenebilir enerji 

kaynaklarıdır. Fakat petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını 

olumsuz yönde etkilemiştir. 

Güneş, rüzgar ve jeotermal başta olmak üzere tüm yenilenebilir kaynaklara, gerek temiz 

yakıt olmaları ve gerekse yenilenebilir olmaları nedeniyle, geleceğin enerji kaynakları 

olarak bakılmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar, henüz diğer konvansiyonel kaynaklarla 

ekonomik olarak rekabet edecek teknolojilere sahip olmasalar da, başta AB olmak üzere, 

hem temiz enerjinin teşvik edilmesi, hem de kaynak çeşitliliği açısından, enerji 

politikalarında giderek ön plana çıkmaktadırlar. 

 

2. AB Ortak Enerji Politikalarının Tarihsel Süreci 

II. Dünya Savaşı sonrasında, Fransa ile Almanya'nın, birbirleri arasında birçok siyasal 

soruna neden olan kömür ve demir-çelik kaynaklarının, devletler üstü bir otoritenin 

yönetimine devredilmesi ve bu sayede gerek uluslararası güvenlik, gerekse ekonomik 

büyüme açısından kilit bir konumda bulunan kömür ve demir-çelik kaynaklarındaki 

çıkarların ortak bir hale getirilerek, Avrupa'da yeni bir çatışmanın veya savaşın önlenmesi 
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anlayışı hakim olmuştur. Bu anlayış ile Schuman Planı esas alınarak Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğu (AKÇT), 18 Nisan 1951’de Paris Anlaşması ile kurulmuştur (Ülger, 

2015: 34). Böylece günümüze kadar süregelen, Avrupa’da ekonomik ve siyasal 

bütünleşmesinin temeli atılmıştır. Ardından 1958 yılında, Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur. O zamandan 

günümüze bütünleşme hareketleri bağlamında, enerji alanındaki bu işbirliği, işlevselci 

kuramda belirtilen ‘’Dallanma’’ teorisi ile örtüşerek, bir alandaki bütünleşmenin diğer 

alanlara da yayılması şeklinde sürmüş, ekonomik bütünleşmeye paralel bir biçimde, diğer 

alanlardaki bütünleşme de kademeli olarak gelişmiştir. 

 Enerjide ortak politikalar, kömür ve atom enerjisiyle ilgili olarak, Avrupa 

bütünleşmesinin başından itibaren gündemde olmuştur. 1970’lerdeki petrol krizleri, ortak 

enerji politikasının önemini daha da artırmıştır (Bayraktutan, 2013: 99). 1973’te yaşanan 

birinci petrol krizi sonrası Avrupa Konseyi, eylül 1974’te kabul ettiği “Yeni Enerji 

Politikası Stratejisi” programı ile enerji tüketiminin imkanlar ölçüsünde azaltılmasını, arz 

güvenliğinin arttırılmasını ve enerji üretim ve tüketiminde çevrenin korunması öngören 

bir politika benimsemiştir (T.C. AB Bakanlığı, 2017).  

1980’li yıllarda enerji arzı güvenliği konusunun yanında, çevre konusu da gündeme 

gelmiştir. Üretim ve tüketim faaliyetleri esnasındaki işlemlerin çevreye karşı büyük 

zararlar oluşturduğu genel anlamda kabul görmüştür ve bununla ilgili enerji 

etkinliklerinin çevreye zarar vermeden nasıl sürdürülebileceği konusunda arayışlar 

başlamıştır. Ayrıca 1980’lerin sonlarında AB, içerisindeki parçalanmış enerji 

piyasalarının birleştirilerek, bir iç enerji pazarı oluşturulması fikrini ortaya çıkarmıştır. 

1970’lerde meydana gelen petrol krizleri ile birlikte dış bağımlılığın azaltılması ve yerli 

üretimin artırılması konusundaki teşviklerin sonucu olarak, 1980-90 arası dönemde dışa 

bağımlılık oranında %10’luk bir azalma meydana gelmiştir.  

1990’ların ilk yıllarında SSCB’nin dağılması sonrasında AB, kendi enerji güvenliğini 

sağlamak amacıyla bazı politikalar geliştirmeye başladı. Bu bağlamda, 1991 yılında 

Avrupa Enerji Şartı anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre, enerji arzı güvenliğinin 

artırılması , enerji üretimi, çevirimi, taşınması, depolanması, dağıtımı, iletimi ve 

kullanımındaki verimliliğin en yüksek seviyeye ulaştırılması, güvenliğin güçlendirilmesi 

ve çevresel sorunların en aza indirilmesi, yatırımların teşviki ve korunması, enerji 

ticaretinin serbestleştirilmesi, uluslararası ve ulusal sermaye piyasalarına erişme 
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amaçlanmıştır.1998 yılında yürürlüğe giren bu anlaşmaya, AB ülkeleri ile birlikte 38 ülke 

daha taraf olmuştur. Bu dönemde, TACIS 1991( BDT devletlerine Teknik Yardım), 

TRACECA 1993 (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru), INOGATE 1995 ve 

SEEERF (Güneydoğu Avrupa Enerji Düzenleyici Forumu) adında programlar ile enerji 

arzı güvenliğinin sağlanması ve enerji kaynaklarının Avrupa’ya güvenli ulaşması için 

çalışmalar yürütülmüştür (Demir, 2003).  

1995 yılında ‘’Avrupa Birliği İçin Bir Enerji Politikası’’ başlıklı ‘’Beyaz Kitap’’ 

yayımlanarak, ortak enerji politikasının ilke ve hedefleri belirtilmiştir. Bu kitapta 

hedefler, başlıca üç ana başlıkta açıklanmıştır. Bunlar: 

• Enerji pazarının işleyişinin sağlanması 

• Birlik’te enerji arz güvenliğinin sağlanması 

• Enerji verimliliğinin, enerji tasarrufunun ve yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının   

geliştirilmesinin desteklenmesi 

• Enerji ağlarının birbiriyle bağlantısının desteklenmesidir (T.C Başbakanlık Avrupa 

Birliği Genel Sekreterliği [TC. ABGS], 2011: 81).  

1999 yılında AB Komisyonu Ortak Analiz Projesini uygulamaya koymuştur. Projenin 

amaçları arasında, elektrik ve doğalgaz piyasalarının liberalleştirilmesi, KYOTO 

protokolüne uyum sağlanması ve enerji üretimi ve tüketimi konusunda verimliliğin 

artırılması belirtilmiştir. 

2000 yılında ise Avrupa Birliği’nin enerji arzı güvenliğini konu alan ‘’Yeşil Kitap’’ 

yayınlanmıştır. Bu kitapta, sanayinin daha rekabetçi hale getirilmesi ve çevreye zarar 

veren gazların emisyonunun azaltılması konusu üzerinde durulmuştur. Bu yaklaşım 

doğrultusunda, elektrik ve doğalgaz alanındaki enerji kaynaklarının serbestleştirilmesine 

yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

2006 yılında meydana gelen Ukrayna ve Rusya doğalgaz krizleri, Avrupa Birliği’ne enerji 

arzı güvenliği konusundaki eksiklerini ve sıkıntılarını hatırlattı. Avrupa Komisyonu, bu 

kriz sonrasında Avrupa Birliği’nin enerji politikasının yeniden tanımlanması gerektiğini 

belirtmiştir. Bu kriz, Avrupa Birliği’ne enerji politikası anlamında ortak hareket etmenin 
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önemini ortaya koymuştur. Günümüze kadar Avrupa Enerji Politikaları bu doğrultuda 

süregelmiştir. 

 

3. AB’nin Enerji Politikasını Şekillendiren Temel Prensipler  

Avrupa Birliği, enerji politikasının temellerini, doğalgaz ve elektrik sektörlerinde 

rekabetçi, tamamı entegre olmuş ve açık bir enerji iç pazarının oluşturulması, küresel 

iklim değişikliğiyle mücadele edebilir ve çevreci bir enerji politikası, enerji arzı 

güvenliğinin oluşturulması ve enerji verimliğinin artırılması gibi argümanlara 

dayandırmaktadır. 

 

3.1. Avrupa Birliği Enerji İç Pazarının Oluşturulması 

Avrupa Birliği, enerji iç pazarının ilk adımı Paris Anlaşması ile kurulan Avrupa Kömür 

ve Çelik Topluluğu ile atmıştır. Bu anlaşmayla birlikte, üye devletler arasındaki kömür 

ticaretinde sınırlandırmalar kaldırılmıştır. Bu durum, enerji ticaretinde rekabetçi bir 

pazara imkân sağlamıştır.  

Doğalgaz ve elektrik enerjileri sektöründe iç pazar kurulması hedefi, 1980’lerden itibaren 

gündeme gelmiştir. Doğalgaz ve elektrik enerjileri sektörlerinde iç pazarın kurulması için 

sektörlerin liberalizasyonu ve etkili bir talep yönetiminin sağlanması gerekmekteydi. 

Doğalgaz ve elektrik enerjileri sektörlerinde serbestleşme hareketi, ilk olarak 1996 

Elektrik Direktifi ve 1998 Doğalgaz Direktifi ile başlamıştır.  Komisyon tarafından 

uygulanan bu direktiflerde; taşıma, distribüsyon ve üretim gibi faaliyetlerin birbirinden 

ayrıştırılması ve piyasaların rekabetçi hale getirilmesi üzerinde duruluyordu. Bu 

direktifler, 2000 yılı sonrasında güncellenmiş ve rekabetçi enerji piyasasının sağlanması 

üzerinde yoğunlaşılarak, üye ülkelere elektrik ve doğalgaz enerjisi sektörlerinin rekabetçi 

bir hale getirilmesi için 2007 yılına kadar süre tanınmıştır. Doğalgaz ve elektrik 

sektörlerindeki bu serbestleşme ve rekabet, daha düşük maliyette enerji teminini mümkün 

kılmıştır. 

Elektrik ve doğalgaz ağlarının entegre edilmesi, enerji sektöründe tek pazarının 

oluşturulmasında ve işletilmesinde çok önemli bir husustur. 2004 yılındaki Avrupa Birliği 
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beşinci genişleme hareketiyle, birliğe dahil olan ülkelerin birçoğunun eski doğu bloğu 

ülkeleri olması ve enerji sektörlerinin yapısının eski ve farklı olması dolayısıyla, enerji 

tek pazarının oluşturulması konusunda problemlerle karşılaşılmıştır. Bu doğrultuda 

Avrupa Birliği, Trans Avrupa Enerji Ağları (Trans European Energy Networks) adıyla 

bir program oluşturulmuştur. Bu program ile Avrupa Birliği üye devletlerinin, doğalgaz 

ve elektrik sektörlerini entegre etmenin yanında Avrupa Birliğine komşu olan, Balkan 

ülkelerinin, Kuzey Afrika ülkelerinin, Rusya’nın, Ortadoğu ülkelerinin ve Orta Asya 

ülkelerinin doğalgaz ve elektrik sektörlerini bir enerji ağı çerçevesinde entegrasyonunu 

sağlamayı arzulamaktadır. 

Avrupa Birliği, enerji pazarları entegrasyonunu sağlamak amacıyla birçok program ve 

projeler oluşturmuştur. Bunlar; INOGATE Programı (Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve 

Doğal Gaz Taşımacılığı): Hazar Bölgesinden, Avrupa enerji pazarlarına petrol ve 

doğalgaz transferinin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir programdır. EURO-MED 

Projesi (Avrupa Akdeniz Enerji Ortaklığı): Akdeniz ülkelerinin enerji sektörlerinin 

restorasyonunun yapılması ve Avrupa Enerji Piyasasıyla entegrasyonunun sağlanması 

için oluşturulan bir projedir, SEEERF ( Güneydoğu Avrupa Enerji Düzenleme Forumu): 

Güneydoğu Avrupa’da tam entegre edilmiş bir doğalgaz ve elektrik sektörünün 

oluşturulması ve Avrupa Birliği iç pazarıyla uyumlaştırılması amacıyla oluşturulmuş bir 

programdır. (Yorkan, 2009: 32).   

Avrupa Birliği Enerji İç piyasasının oluşturulma süreci, üye ülkelerin enerji piyasasına 

müdahale düzeylerinin farklılığı, ağlardaki altyapı eksiklikleri dolayısıyla bazı engellerle 

karşı karşıyadır. Bu anlamda bölgesel ve Avrupa Birliği üye devletlerini kapsayan 

projelerin önemi ortadadır.  

 

3.2. Enerji Arzı Güvenliği 

28 üyeye ulaşan Avrupa Birliği’nde enerji ihtiyacı günden güne artmaktadır. Mevcut 

vaziyette toplam enerji ihtiyacının yarısına tekabül eden, bir kısmını dış kaynaklardan 

tedarik eden Avrupa Birliği’nin yapılan projeksiyonlarda 2030 yılında toplam enerji 

ihtiyacının %70’lik bir kısmını dış kaynaklardan elde etmek zorunda kalacağı 

öngörülmektedir (Yorkan, 2009:33). Bu durum, Avrupa Birliği’nin enerji arzı 

güvenliğini, enerji politikalarının en önemli konusu haline getirmektedir. 
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Avrupa Birliği’nin enerji arzı güvenliği problemi, ilk olarak 1970’li yıllarda meydana 

gelen iki petrol krizi döneminde ortaya çıkmıştır. Daha sonraları ise SSCB’nin dağılması 

ile ortaya çıkan yeni devletler, Ortadoğu ülkelerindeki istikrarsızlıklar, iç savaşlar ve 

artan terörizm konuları, Çin-Hindistan gibi gelişen sanayilerin küresel enerji ticareti 

üzerindeki baskıları artırması, Avrupa Birliği’nin enerji-arz güvenliğini etkileyen önemli 

gelişmeler olmuştur. Ayrıca 2006-2009 yıllarındaki Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz 

nedeniyle Avrupa Birliği’nin doğu üyelerinin doğalgazında yaklaşık dörtte bir oranında 

kesintiler meydana gelmesi, Avrupa Birliği’nin enerji konusunda Rusya’ya olan 

bağımlılığını ortaya koymuş ve Birliği enerji tedarikçilerini çeşitlendirerek Rusya’ya olan 

bağımlılığın azaltılmasını sağlamaya yöneltmiştir. Fakat Rusya, hali hazırda Avrupa 

Birliği’nin en büyük enerji tedarikçisi konumunu korumaktadır. 2014 yılındaki Rusya’nın 

Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusuna dolaylı yoldan müdahalesi karşısında 

Avrupa Birliği ülkelerinin ve başını ABD ile birlikte AB ülkelerinin çektiği NATO’nun 

kuvvetli bir şekilde karşı duramaması, Rusya’ya olan bağımlılığın açık bir göstergesi 

olmuştur. 

Avrupa Birliği, daha önce değinilen enerji arzı güvenliği konusundaki tüm risk ve 

tehditlere karşı Birlik içi ve uluslararası programlar oluşturarak, transit ülkelerle ilişkileri 

geliştirerek, çeşitli güzergâhlarda boru hatları oluşturarak, transit ülkeleri siyasi, teknik 

ve altyapı konularında destekleyerek, araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak, enerji arz 

güvenliğini garanti altına almaya çalışmaktadır. 

 

3.3. Çevrenin Korunması 

Avrupa Birliği’nin enerji politikalarında çevre, büyük bir öneme sahiptir. Sera etkisi 

yaratan ve küresel iklim değişikliklerine neden olan CO2 gazı, en çok fosil yakıtlar 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği, fosil yakıtlardan kademeli 

olarak vazgeçmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimini artırmayı ve enerji 

verimliliğini artırarak gereksiz enerji kullanımını en aza indirmeyi ve böylece çevreyi 

korumayı hedeflemektedir. 

Kyoto protokolüne taraf olan Avrupa Birliği, CO2 emisyonlarını %20 oranında 

düşürmeyi ve 2020’ye kadar enerji verimliliğinde %20 artış göstermeyi, amaçlamaktadır. 



Zafer YALÇIN; Avrupa Birliği’nin Enerji Politikaları Bağlamında Rusya’ya Olan Bağımlılığı 

 

47 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kullanımı içerisinde %12 artırmayı, 

elektrik üretimindeki payını da %22,1’e çıkarmayı hedeflemektedir (Yorkan, 2009: 35). 

Avrupa Birliği, yeterli seviyede kömür yataklarına sahip olmasına rağmen, CO2 

emisyonlarını azaltmak amacıyla daha az CO2 salınımı yapan doğalgazı kullanmayı 

tercih etmektedir. Bu anlamda Avrupa Birliği’nin, gelecek yıllarda doğalgaza olan 

bağımlılığının giderek artması beklenmektedir.  Bu doğrultuda, Birliğin en büyük 

doğalgaz tedarikçisi olan Rusya ile ilişkiler biraz daha önem kazanacaktır. 

Avrupa Birliği, çevreyi korumak amacıyla petrol ve doğalgazın, tankerlerin yerine boru 

hatlarıyla taşınmasını hedeflemektedir.  Ayrıca birçok Avrupa ülkesi, atıkların geri 

dönüşümüyle enerji üreterek, ihtiyacının bir kısmını karşılayabilmekte ve çevresel 

atıkların geri dönüşümünü sağlayarak hem çevreyi korumuş hem de enerji üreterek değer 

elde etmiş olmaktadır. 

 

4. AB Enerji Politikaları Bağlamında 2030 Hedefleri 

Avrupa Birliği’nin ileri sanayisi ve 740 milyonluk nüfusu için gerekli olan enerji ihtiyacı, 

günden güne artacak olan bir gerçekliktir. Bu bağlamda Avrupa Birliği, enerji 

politikalarını etkin ve sürdürülebilir bir biçimde yürütmek zorundadır. Avrupa 

Komisyonu bu bağlamda çeşitli projeksiyonlar ile AB’nin kısa ve orta vadede enerji 

ihtiyaçlarını ortaya koyarak, geleceğin enerji stratejilerini oluşturmayı hedeflemektedir.  

Avrupa Birliği, halihazırda toplam enerji kaynakları bakımından %53 oranında dışa 

bağımlı bir topluluktur. Bu bağımlılığın gelecek 10 yılda artarak süreceği beklenmektedir. 

2014 yılında oluşturulan Avrupa Enerji Güvenliği Strateji Belgesi’nde belirtildiği üzere, 

2030 yılında Avrupa Birliği’nin doğalgaz kaynaklarıda dışa bağımlılığı %73’e, petrol 

kaynaklarında dışa bağımlılığı %90’a, katı yakıtlardaki dışa bağımlılığı %49’a 

yükselecektir (European Energy Security Strategy, 2014: 93). 

Artan enerji bağımlılığına paralel olarak Avrupa Birliği’nin en büyük enerji tedarikçisi 

olan Rusya’ya bağımlılığın artması beklenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda 

Avrupa Birliği, Enerji Politikaları bağlamında 2030 yılı hedeflerini yenilenebilir enerji 

kaynaklarının, toplam enerji tüketimi içerisindeki payının artırılması, enerjinin etkin 

kullanımının sağlanması, enerji tasarruf sistemlerinin geliştirilmesi çerçevesinde 
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oluştururarak, artan ihtiyacın çeşitli tedarik noktalarından karşılanması amacıyla 

çalışmalar yürütülülerek, Rusya’ya olan enerji bağımlılığının hafifletilmesi 

öngörülmektedir. 

 

5. AB’nin Yapımı Planlanan ve Mevcut Olan Boru Hatları 

Avrupa Birliği, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak, enerji temininde 

tedarikçilerini çoğaltmak, Avrupa’nın güneyinden bir enerji koridoru oluşturarak, enerji 

arzı güvenliğini temin etmek, Avrupa’ya ulaşan enerji hatlarını çeşitlendirmek ve enerji 

pazarına yeni kaynaklar sunmak amacı ile çeşitli boru hattı projeleri üzerinde çalışmış ve 

çalışmaktadır. Bu projelerin en önemlileri olarak Batı Nabucco ve Trans-Adriyatik Boru 

Hattı Projeleri göze çarpmaktadır. 

Nabucco Projesi, Avrupa Birliği tarihindeki en büyük boru hattı projesi olmasının 

yanında, birçok ekonomik ve politik sorunlarla karşı karşıya kalması ve Türkiye ile 

Azerbaycan arasında Trans Anadolu Boru Hattı projesinin yapımına karar verilmesi 

dolayısıyla gerçekleşememiştir. Bu durum Avrupa Birliği’ni, Rus Doğalgazına olan 

bağımlılığının azaltılmasında, Batı Nabucco ve Trans Adriyatik Boru Hattı Projeleri gibi 

farklı alternatiflere yöneltmiştir. 

Bu bölümde Avrupa Birliği’nin, Rusya ile olan boru hatlarına ve Rusya’ya alternatif 

olarak düşünülen diğer enerji tedarikçi ülkeler ile yapılan boru hatlarına değinilecektir.  

 

5.1. Kuzey Akım Boru Hattı Projesi 

Kuzey Akım Boru Hattı Projesi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 

Almanya Cumhurbaşkanı Gerhard Shröeder’in, 2006 yılında imzalamasıyla yapımına 

başlanmış olan bir projedir. Proje,  oluşum aşamasında yapılan çalışmalar ile Baltık 

Denizi’ne komşu olan Finlandiya, İsveç, Danimarka, Rusya ve Almanya’nın onayının 

yanı sıra Polonya ,Letonya , Estonya ve Litvanya’nın planlama aşamasına dahil 

edilmesiyle birlikte proje hayata geçirilmiştir (Nord Stream, 2017).   
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Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile yıllık 55 milyar metreküp doğalgazın, 

Avrupa Birliği’ne aktarılması amaçlanmıştır. Toplam 1224 kilometre uzunluğunda 

planlanan boru hattı, yan yana iki boru olarak döşenmesi öngörülmüştür (Nord Stream, 

2017a).   Avrupa Birliği enerji arzında önemli bir yeri olan bu projenin amacı, Rus gazının 

transit ülkeler olmaksızın AB ile bağlantısının direkt olarak sağlanmasıdır. Bu sayede 

transit ülkelerde yaşanan ekonomik, coğrafik ve politik sıkıntıların, Avrupa Birliği’nin 

enerji arzı güvenliğini tehlikeye atmasını önlemek istenmiştir. 

Kuzey Akım Projesi, Avrupa Birliği ve Rusya açısından iki önemli sonuç doğurmuştur. 

Birincisi, AB açısından 2006 ve 2009 yıllarında Ukrayna-Rusya arasında yaşanan krizler 

esnasında yaşanan enerji sıkıntıları gibi durumlarla karşılaşmanın önüne geçilmesi 

sağlanmıştır. İkincisi, Kuzey Akım Boru Hattı ile Avrupa’nın Rus gazına daha fazla 

bağımlı hale gelmesi, bu durumun Rusya’ya enerji fiyatlarını istediği gibi belirleme ve 

politik anlamda bir koz olarak kullanma fırsatı vermesi sonucu doğurmuştur. 

 

5.2. Yamal-Avrupa Boru Hattı 

Ekim 1994’de yapımına başlanan Yamal-Avrupa boru hattı, 2 bin kilometre uzunluğa 

sahiptir ve Rusya-Belarus-Polonya-Almanya üzerinden geçmektedir. Yamal-Avrupa 

Boru Hattı’nın yıllık kapasitesi 33 milyar metre küptür. Boru hattı 1994 yılında, Alman-

Rus anonim şirketi WINGAS, Almanya’da Yamal-Avrupa Boru Hattı’nın inşasına 

başlamıştır ve boru hattı projesini daha sonra Polonya, Belarus ve Rusya’ya 

genişletmiştir. Yapımına 1994 yılında başlanmış, 2006 yılında tam kapasiteye ulaşarak 

faaliyetine başlamıştır. Yıllık transfer kapasitesi 33 milyar metreküp olacak şekilde inşa 

edilmiştir. Ayrıca Rusya ve AB’yi birbirine bağlayan ilk boru hattı projesi olması 

açısından öneme sahiptir (Uluatam, 2010: 63). 

 

5.3. Ukrayna Boru Hatları 

Brotherhood, Soyuz ve Northern Lights boru hatlarından oluşan Ukrayna Boru Hatları, 

Slovakya’ya bağlanarak Rusya doğalgazını, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne 

ulaştırmaktadır (Uluatam, 2010: 64). 
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Brotherhood Boru Hattı; Rusya’nın Batı Sibirya doğalgaz kaynaklarını , Soyuz Boru 

Hattı; Kazakistan ve Türkmenistan’dan alınan doğalgazı , Nothern Lights Boru Hattı ise 

Yamal Yarımadasındaki gazı, Belarus üzerinden Ukrayna’ya ulaştırmaktadır. Bu üç boru 

hattının, AB’ye ulaştırdığı doğalgaz miktarı toplamda 130 milyar metreküptür (Uluatam, 

2010: 65). 

 

5.4. Türk Akımı 

Türkiye’yi devre dışı bırakan Güney Akım Projesi’nin yerini alan Türk Akımı projesi, 

Rus gazının, Anapa Limanı’ndan Karadeniz’e bağlanıp, buradan İpsala’ya kadar 

ulaştırılmasını öngörmektedir. Türk Akımı projesi ile Rus gazını Türkiye’ye ulaştırılarak, 

Avrupa Birliği’nin güneydoğusundan bir gaz koridoru açılması amaçlanmaktadır. 

Birbirine paralel iki boru şeklinde planlanan boru hattının 900 kilometresi Karadeniz’in 

altından, 2200 metre derinlikten geçirilmesi öngörülmektedir. Yıllık kapasitesinin 31.5 

milyar metreküp olması öngörülmektedir (TurkStream, 2017).  

 

5.5. Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP ) 

Türkiye ile Azebaycan arasında yapımı planlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 

Projesi ile Şah Deniz 2 ve Hazar Denizi’nin güneyinde üretilen gazın; Gürcistan 

üzerinden geçerek Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştırması hedeflenmektedir 

(TANAP, 2016).  Haziran 2012’de imzalanan TANAP Projesi’nin, 2018 yılında teslim 

edilmesi beklenmektedir. TANAP kapsamında 2020 yılında, 16 milyar metreküplük bir 

doğalgaz akışı beklenmektedir. Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi ile Balkanlar ve İtalya 

üzerinden Avrupa’ya doğalgazın taşınması mümkün olacaktır. 

 

5.6. Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) 

Avrupa Enerji Arzı açısından büyük bir öneme sahip olan, Hazar doğalgazını Avrupa’ya 

taşıması planlanan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi Nabucco, batının önemli 

bir alternatifi olarak görülmektedir. Başlangıç noktası Yunanistan-Türkiye sınırı olan 

Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin; Yunanistan’dan Arnavutluk’a 
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ulaştırılması, buradan Adriyatik denizinden geçirilerek İtalya ağına bağlanması 

öngörülmektedir. Arnavutluk’tan İtalya’ya olan bağlantının 520 km olması 

öngörülmüştür (Uluatam, 2010: 67). Başlangıç noktasına kadar ise Türkiye ve 

Yunanistan’ın mevcut altyapısının kullanılması planlanmaktadır. TANAP Projesi ile 

Yunanistan sınırına getirilen Şah Deniz Sahası doğalgazı, bu boru hattı ile İtalya’ya 

ulaştırılmış olacaktır.  

 

5.7. Batı Nabucco Boru Hattı Projesi 

Nabucco Batı Avrupa Boru Hattı Projesi, daha önce yapımı Şah Denizi doğalgazının, 

Türkiye üzerinden Avusturya’ya kadar taşınmasını planlayan Nabucco Boru Hattı 

projesinin, batıda Türk sınırı sonrası için uyarlanmış bir versiyonudur. Nabucco Boru 

Hattı Projesi’nin politik ve ekonomik nedenlerle gerçekleşmesinin mümkün olmaması ve 

Türkiye ile Azerbaycan arasında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinin yapımına 

karar verilmesi ile birlikte Nabucco Projesi, Batı Nabucco Boru Hattı Projesi olarak 

revize edilmiştir. Batı Nabucco Projesi, TANAP Projesi ile getirilen gazın Orta 

Avrupa’ya ulaştırılmasını öngörmektedir. Türkiye-Bulgaristan sınırı yakınlarından 

başlayarak, geçiş ülkelerindeki istasyonlar aracılığıyla Bulgaristan, Romanya ve 

Macaristan üzerinden Avusturya'ya doğalgaz taşıyacak olan Nabucco Batı Doğalgaz 

Boru Hattı Projesi’nin, 1.300 km uzunluğunda olması planlanmaktadır. Nabucco Batı 

Avrupa Boru Hattı Projesi, yıllık 23 milyar metreküplük bir kapasiteyle faaliyet vermesi 

planlanmıştır (Euractiv, 2015). 

 

6. Enerji Politikaları Bağlamında AB-Rusya İlişkileri 

Avrupa Birliği enerji ihtiyacının en önemli tedarikçisi konumunda olan Rusya, Avrupa 

Birliği’nin en geniş genişleme hareketi olan, beşinci genişleme hareketi ile birçok eski 

doğu bloğu ülkesi, Avrupa Birliği’ne dahil oldu. 28 üyeli Avrupa Birliği’nin toplam 

birincil enerji tüketimini %40 petrol, %25 doğalgaz ,%17 Kömür, %12 nükleer enerji 

oluşturmaktadır. Eurostats 2015 yılı verilerine göre; Avrupa Birliği, ithal ettiği bu enerji 

kaynaklarından ham petrolün %30,4’ünü, doğalgazın %37,5’ini ve katı yakıtların 

%29’unu Rusya’dan elde etmektedir (Eurostats, 2015). 
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Rusya, sahip olduğu 60 milyar varil petrol ve 150 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle 

Dünya’da, petrol ihracatında Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sırada, doğalgaz 

ihracatında ise birinci sırada yer almaktadır. ( Sevim, 2015:189) Rusya ile Avrupa Birliği 

arasında enerji konusunda karşılıklı bir bağımlılık söz konusudur. Avrupa Birliği’nin, 

enerji tedariği açısından Rusya’ya bağımlı olmasıyla doğru orantılı olarak, Rusya’nın da 

enerji satmak amacıyla Avrupa Birliği’nin enerji pazarına ihtiyacı vardır. Rusya’nın 

toplam enerji ihracatı içerisinde, Avrupa Birliği’ne satılan petrolün oranı %53, doğalgazın 

oranı ise %36’dır. 

Rusya ve Avrupa arasında kurulan enerji alanındaki işbirliği ve ortaklığın ilk adımı 1994 

yılında imzalanan ve 1997 yılında yürürlüğe giren Rusya-AB Stratejik Ortaklık ve 

İşbirliği Anlaşmasıdır. Stratejik Ortaklık ve İşbirliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 

birlikte siyasi diyalog gelişmiş ve bunun en önemli somut adımı 1998 yılında yürürlüğe 

giren Enerji Şartı Anlaşması olmuştur. Enerji Şartı Anlaşması; yabancı yatırımcının 

korunması, enerji ticaretinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılması, enerji 

kaynaklarının taşınmasının serbestleştirilmesi, enerji etkinliğinin artırılması ve enerji 

konularındaki anlaşmazlıkların çözülmesi gibi maddeleri içermesiyle, enerji alanında 

yasal bir çerçeve oluşturmuştur. Bu anlaşmanın öncülük etmesiyle, Rusya ile Avrupa 

Birliği arasında 2000 yılında ikili enerji diyaloğu konusunda zirve başlatılmıştır. AB-

Rusya Zirvesi ile her altı aylık sürede toplantı düzenlemeyi, stratejik enerji ortaklığı 

kurmanın gerekliliğini, enerji-arz güvenliğinin hukuksal çerçevede sağlanması, enerji 

boru hatlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması, nükleer enerji konularında güvenliğin 

artırılması, enerji kullanımına bağlı olarak çevre standartlarının yükseltilmesi, Rusya’da 

enerji sektöründeki yabancı yatırımcıların önünün açılması konularında kararlar kabul  

edilmiştir. 

 

7. Avrupa Birliği Rusya Enerji Diyaloğu  

AB ve Rusya arasında imzalanan Enerji Şartı Anlaşmasının Rusya tarafından kabul 

edilmemesi, ilişkilerde güvensizlik ortaya çıkarmıştır. 2000 yılına gelindiğinde Avrupa 

Birliği ve Rusya arasında yeni bir diyalog sürecinin başlatılması kabul görmüştür. 2000 

yılında Paris’te yapılan zirveyle başlatılan Enerji Diyaloğu’nun ilk olumlu örneği, AB-

Rusya Enerji Teknoloji Merkezi’nin kurulmasıdır. Bu teknoloji merkezi, iki taraf arasında 
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enerji teknolojisinin paylaşımı ve teknoloji alanındaki yatırımların yapılmasını 

desteklemektir. 

Avrupa Birliği; enerji arzı güvenliğinin sağlanması, enerji kaynaklarının transferinin 

güvenli ve kolay bir şekilde yapılmasını önemli bulması nedeniyle, enerji yollarının 

çeşitlendirilmesini bir öncelik olarak görmekteydi. Bu bağlamda Rusya ve AB arasında 

başlatılan Enerji Diyaloğu’nun en önemli amacı olarak, enerji piyasalarının 

serbestleştirilmesi ve birbirine bağlanması, Avrupa ve Rusya’yı enerji sektörü yoluyla bir 

araya getirmek, karşılıklı bağımlılık bağlamında ortak çıkarlar üzerinde buluşmak ve 

çıkarların ortak hale getirilmesinin yönetilmesi olarak görülmekteydi. Ayrıca AB- Rusya 

Enerji Diyaloğu ile Kuzey–Trans Avrupa Gaz Boru Hattı, Yamal-Avrupa Gaz Boru Hattı 

ve Druzhba-Adria Petrol Boru Hattı gibi projeler başlatılarak işbirliği artırılmıştır. 2006 

ve 2009 yıllarında yaşanan Ukrayna-Rusya krizleri nedeniyle, Rusya’dan Avrupa 

Birliği’ne yapılan enerji sevkiyatının kesintiye uğraması nedeniyle Avrupa Birliği, Rusya 

ile olan enerji nakil hatlarında transit ülkeleri mümkün olduğu kadar devre dışı bırakarak, 

Rusya ile doğrudan bağlantının sağlanması konusunda bir politika izlemeye başlamıştır.  

 

8. AB Enerji Politikasının Geleceği ve Rusya 

Avrupa Birliği’nin enerji politikasının geleceği ve Birliğin siyasal bütünleşmesindeki 

başarı, Rusya’nın yanında diğer ileri sanayilere sahip küresel güçler olan ABD, Çin, 

Hindistan’ın enerji bölgelerinde izlediği stratejiler, petrol kaynaklarının yoğun olarak 

bulunduğu Ortadoğu ülkelerindeki siyasal gelişmeler gibi etkenlere bağlı olacaktır. 

Avrupa Komisyonu, gerekli ve etkili önlemler alınmaması halinde Avrupa Birliği’nin, 

enerji ithalatına bağımlılığının petrol ve doğalgaz sektörlerinde 2030’larda  %70’lere 

çıkacağını belirtmiştir. Küresel enerji talebinin artması, Avrupa’daki enerji rezervlerinin 

azalması ve kıtlığı, fosil yakıtların kullanımının çevre koşulları nedeniyle azaltılması 

amacıyla, Avrupa Enerji Politikası’nda bir revizyon gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

Ukrayna-Rusya krizleri esnasında meydana gelen enerji kesintisi sorunu, enerjideki dışa 

bağımlılığı ortaya koymuştur ve bu doğrultuda alternatif enerji yolları ve alternatif enerji 

kaynaklarının önemi, Avrupa Birliği enerji politikası açısından bugünkü gibi gelecekte 

de önemli bir konu olması beklenmektedir. Küresel enerji denkleminin uluslararası 

politikaları şekillendirdiği günümüzde, enerji arzı güvenliği konusu, Avrupa Birliği için 
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hayati önem taşımaya devam edecektir.  Bu doğrultuda Avrupa Birliği, enerji tedarikçisi 

bölgelerle olan enerji nakil hatları inşası (TANAP vb. projeler)  ve enerji tedarikçisi 

ülkeler ile olan işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda 

gelecekte de aktif olması zorunluluk arz etmektedir. 

Türkiye’nin Kafkasya, Hazar Denizi Bölgesi, Ortadoğu ve İran gibi enerji tedarikçisi 

ülkelerin ve bölgelerin komşusu olması nedeniyle, Avrupa Birliği Enerji Politikası’nın 

geleceğinde önemini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye üzerinden 

yapılacak olan enerji transfer hatları ve enerji alanındaki işbirliği bağlamında Türkiye-

AB ilişkileri, enerji tedarikçisi ülkelerin de dahiliyle, üç taraflı bir şekilde ele alınması 

gerekmektedir. 

Avrupa Birliği’nin küresel çevre anlaşmalarına taraf olması nedeniyle bulunan 

taahhütlerinin yerine getirilmesi, AB Enerji Politikası’nın geleceğinde varlığını 

sürdürecektir. 2015 Paris Küresel İklim Zirvesi ile verilen CO2 emisyonlarının 

düşürülmesi,  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, fosil enerji 

kaynaklarının kullanımının azaltılması gibi taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla 

hareket edilmesi beklenmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği çevre politikaları bağlamında 

CO2 emisyonu, kömür ve petrolden daha az olan doğalgazın, Birlik içerisindeki toplam 

enerji tüketimindeki payının artması beklenmektedir. Bu durum, Avrupa Birliği’nin en 

büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya’ya bağımlılığını artıracak bir unsur olarak göze 

çarpmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, 2020 yılı 

stratejilerinde yer alan yenilenebilir enerji kaynakları tüketiminin, toplam enerji tüketimi 

içerisindeki payının artırılması hedefi doğrultusunda yaptığı çalışmalar sonucunda, 

Eurostats 2015 verilerine göre yenilenebilir enerji kaynakları tüketiminin, toplam ener ji 

tüketimi içerisindeki payı %12,5 seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca Enerji Politikaları 

bağlamında 2030 yılı stratejileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji 

tüketimi içerisindeki payının artırılması, enerjinin etkin kullanımının sağlanması, enerji 

tasarruf sistemlerinin geliştirilmesi çerçevesinde oluşturmuştur. 

Avrupa Birliği’nin enerji politikası doğrultusunda, siyasal anlamda buhran yaşayan 

Ortadoğu ülkeleri ile kuracağı ilişkiler, enerji politikasının geleceğinde Rusya’ya olan 

enerji bağımlılığının azaltılması veya Rusya’nın kısmi enerji tekeline son verilmesi 
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anlamında ayrı bir öneme sahiptir. Arap Baharı adı verilen bölgesel, siyasal ve sosyal 

gelişmelerin yakından takip edilmesi ve gelecekteki politik adımların doğru bir şekilde 

atılması gerekmektedir. Söz konusu ülkelerde, enerji konusunda altyapının restore 

edilmesi, eğitim ve teknolojik anlamdaki ihtiyaçların giderilmesi yoluyla enerji arzı 

güvenliğinin tesis edilmesi gerekmektedir.  

 

 Sonuç 

Toplumsal ve küresel gelişmenin en önemli unsuru olan enerji, bölgesel ve küresel 

ilişkilerin, uluslararası politikanın ana enstrümanlarından bir tanesidir. Günümüzde artan 

küresel nüfus, sanayi atılımlarını artıran ülkeler, ileri derecede sanayileşmiş devletler 

nedeniyle enerji ihtiyacı büyük ölçüde artmıştır. Bu doğrultuda, enerji kaynaklarının 

bölgelerde ve ülkelerde eşit dağılmamış olması nedeniyle enerji politikalarının, 

uluslararası alanda işbirliği ve diyalog üzerine temellendirilmesi kaçınılmaz bir gerçektir.  

 Avrupa’da, Fransa ve Almanya arasında birçok soruna neden olan Essen kömür 

kaynaklarının yönetimi konusu, 2. Dünya Savaşı’nın ardından kömür kaynaklarına ortak 

bir yönetim modeli getirilerek, olası çatışma ve anlaşmazlıkların artık sonlandırılması 

anlayışı hakim olmuştur. Bu doğrultuda Schumann Planı esas alınarak, 1951 yılında 

yapılan Paris Anlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturulmuştur.  Enerji 

politikaları çerçevesinde atılan bu adım, Avrupa Bütünleşmesi’nin temeli olmuş ve diğer 

tüm alanlardaki bütünleşmelere kaynaklık etmiştir.1958 yılında, Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurularak, enerji politikaları 

alanındaki ortaklık ve işbirliği farklı bir boyuta taşınmıştır. 

Enerjide ortak politikalar, kömür ve atom enerjisiyle ilgili olarak, Avrupa 

Bütünleşmesi’nin başından itibaren gündemde olmuştur. 1970’lerdeki petrol krizleri, 

ortak enerji politikasının önemini daha da artıran gelişmeler olmuştur. 1973’te yaşanan 

birinci petrol krizi sonrası Avrupa Konseyi, Eylül 1974’te kabul ettiği “Yeni Enerji 

Politikası Stratejisi” programı ile gereksiz enerji tüketiminin azaltılmasını, arz 

güvenliğinin arttırılmasını ve enerji üretim ve tüketiminde çevrenin korunması öngören 

bir politika benimsemiştir. 
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Genel anlamda ileri bir sanayi toplumu olan Avrupa Birliği’nin enerji politikası, Avrupa 

Birliği Enerji İç Pazarının oluşturulması, Enerji Arzı Güvenliği, Çevrenin Korunması gibi 

prensipler etrafında şekillenmiştir. Bu doğrultuda uygulanan programlar kısmen başarılı 

olsa da, günümüzde Avrupa Birliği içerisinde tam anlamda ortak bir hareket kabiliyeti 

oluşturulamayan alan, AB Enerji Politikalarıdır. Birçok Doğu ve Kuzey Avrupa ülkesinin 

soğuk savaş dönemi boyunca ve soğuk savaş sonrası dönemde Rusya ile sorunlar 

yaşaması ve öbür taraftan Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı olan enerji bağımlılığı, ortak 

enerji politikası anlamında işleri birbirine düğümleyen unsurlar olmuştur. Günümüzde 

Avrupa Birliği’nin enerji politikası doğrultusunda Rusya, Türkiye ve Orta Asya ülkeleri 

ile kurulacak işbirliği ve stratejik ortaklıkların yanında,  siyasal anlamda buhran yaşayan 

Ortadoğu ülkeleri ile kuracağı ilişkiler, enerji politikasının geleceğinde önemli bir unsur 

olacaktır. Arap Baharı adı verilen bölgesel siyasal ve sosyal gelişmelerin yakından takip 

edilmesi ve gelecekteki politik adımların doğru bir şekilde atılması, sürdürülebilir enerji 

akışı açısından hayati bir önem taşımaktadır. Enerji tüketiminin artması ile yaşanan çevre 

sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla, uluslararası bir mücadele verilmesi 

gerekmektedir. Avrupa Birliği, fosil enerji tüketiminin yarattığı sorunlar karşısındaki 

mücadeleye öncülük etmektedir. Avrupa Birliği, 1997 yılındaki Amsterdam Anlaşması 

ile Birliğin gelişim vizyonunun, sürdürülebilir gelişme ve çevrenin korunması ilkelerine 

bağlı olarak şekillendirilmesi düşüncesi ortaya konması, Avrupa Birliği’nin çevre 

sorunlarına karşı verdiği önemi göstermektedir. 1990’lı yıllardan günümüze kadar 

oluşturduğu programlar ile fosil enerji kaynakları kullanımının düşürülerek CO2 

salınımını azaltmayı, yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik 

etmiş ve etmektedir. Avrupa Birliği, Paris’te yapılan 21. BM İklim Değişikliği 

Zirvesi’nde, sera gazı emisyonlarının azaltılarak küresel sıcaklık artışının 1,5 ile 2 derece 

arasında kontrol edilmesini, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi konusundaki ulusal 

programların 5 yılda bir kontrol edilmesi, çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin 

desteklenmesi, fosil yakıtların kullanımının azaltılması gibi kararları desteklemiştir. 

Avrupa Birliği’nin bu zirvede alınan kararları desteklemesi, enerji politikaları ve çevre 

politikalarının eşgüdüm halinde yürütülmesini zorunlu kılmıştır. Bu durum, Avrupa 

Birliği ortak enerji ve çevre politikalarını geliştirecek, Birliğin ortak politikalar 

bağlamında bütünleşmesini destekleyecek bir adım olacağı düşünülmektedir. Fakat öte 

yandan Avrupa Birliği’nin taraf olduğu iklim zirvesi etrafında şekillenen çevre 

politikaları bağlamında CO2 emisyonu, kömür ve petrolden daha az olan doğalgazın, 

Birlik içerisindeki toplam enerji tüketimindeki payının artması beklenmektedir. Bu 
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durum, Avrupa Birliği’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya’ya bağımlılığını 

artıracak bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Avrupa Birliği, söz konusu enerji 

bağımlılığının hafifletilmesi amacıyla 2020 ve 2030 enerji stratejilerinde belirtildiği 

üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılmasını teşvik ederek, toplam enerji 

tüketimi içerisindeki payını maksimum düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.  

Sonuç olarak Avrupa Birliği’nin, Rusya’ya olan enerji bağımlılığının sona erdirilmesi 

mümkün görülmemekle birlikte bu bağımlılığın hafifletilebilmesi, enerji tedarikçilerini 

çeşitlendirebilmesine, enerji tasarruf sistemlerinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının artırılmasına bağlı olarak değişkenlik gösterecek bir husus olarak göze 

çarpmaktadır. 
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AMERİKAN FİRST AMENDMENT MEVZUATINA GÖRE İFADE 

ÖZGÜRLÜĞÜ VE TEMSİL EŞİTLİĞİ MODELLERİ: KAMUSAL 

TAŞIYICILIK VE KAMU EMANETÇİLİĞİ 

 

Can Türe 

 

Özet 

Bu çalışma, Amerikan iletişim sektörünün hukuksal altyapısını oluşturan en önemli üç sistemden ikisi olan 

Kamusal Taşıyıcılık ve Kamu Emanetçiliği sistemlerini ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. 

Telekomünikasyon sektöründe uygulanan Kamusal Taşıyıcılık ile elektro-manyetik yayıncılara uygulanan 

Kamu Emanetçiliği regülasyonları yirminci yüzyılın tamamında, tümüyle özel sermayenin hüküm sürdüğü 

bu sektörlere yön vermiş ve oluşturdukları kurumlar ve mekanizmalarla bu sektörlerin kamu yararına ve 

daha demokratik kullanımını teminat altına almıştır. Bu çalışmada ayrıca Amerikan Anayasası’nın Birinci 

Ek Maddesi kapsamında uygulanan bu hukuksal sistemlerin, ABD’de ifade özgürlüğü, kişisel iletişimin 

gizliliği, enformasyon güvenliği, kamusal alana erişimde eşitlik gibi hakların sağlanmasının temel 

enstrümanları olarak işlev gördüğü tezi savunulmaktadır. Diğer yandan, Kamusal Taşıyıcılık ve Kamu 

Emanetçiliği sistemleri arasındaki benzerlikler incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kamusal Taşıyıcılık, Kamu Emanetçiliği, İletişim Hukuku, Amerikan Anayasası, 

Birinci Değişiklik Maddesi, İfade Özgürlüğü, Enformasyon Güvenliği, Erişim Eşitliği, Kamusal Fayda  

 

THE MODELS OF FREEDOM OF EXPRESSION AND REPRESENTATION EQUALITY IN 

THE AMERICAN FIRST AMENDMENT: COMMON CARRIAGE AND PUBLIC 

TRUSTEESHIP 

Abstract  

This paper elaborately and comparatively deals with two of the most significant regulation systems, 

Common Carriage and Public Trusteeship, which constitute the legal foundation of the US communication 

industry. Throughout twentieth century, Common Carriage, exercised in telecommunications, and Public 

Trusteeship, enforced over broadcasters, have shaped these predominantly private sectors. They ensured 

public interest and democratic conduct in the sector through mechanisms and bodies established. The paper 
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suggests that above mentioned legal systems have been the main instruments in securing the rights of free 

speech, privacy of interpersonal communication, information security and equal access to public sphere. 

Besides, it looks into the parallelisms between Common Carriage and Public Trusteeship applications. 

 

Giriş: Birinci Ek Madde ve Amerika'da İfade Özgürlüğü  

19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa merkezli olarak yaşanan siyasi ve toplumsal 

gelişmeler sonucunda şekillenen modern devlet anlayışı, günümüzde sürekli dönüşüm 

halindedir.  Bu dönüşümde, 20. yüzyıl dinamikleri ve küreselleşme birinci derecede etkili 

olmaktadır. Devletin bu dönüşümden en çok etkilenen işlevlerinden biri de, kuşkusuz, 

kamu hizmetleridir. Özelleştirmeler ve deregülasyon yoluyla 1980’li yıllardan bugüne 

kadar sürekli zayıflayan kamu hizmetleri, hizmet alıcılar olarak vatandaşlar için refah 

kaybına neden olmakta ve eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım, haberleşme, enformasyon 

güvenliği, enerji güvenliği, temel ihtiyaçların karşılanması, gıda güvenliği, altyapı gibi 

hizmetler her geçen gün daha fazla özel sektör tarafından sağlanmaktadır.  

Amerikan Anayasası’nın Birinci Ek maddesi, 15 Aralık 1791 yılında kabul edilen 10 

maddelik Haklar Bildirgesi’nin (The Bill of Rights)  ilk maddesi olarak anayasaya dahil 

olmuştur. Madde, dini ibadetleri yasaklayıcı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, halkın 

barış içinde toplanma hakkı ve şikayet konusu olan bir durumun düzeltilmesi amacıyla 

yönetime dilekçe hakkını kısıtlayıcı yasa yapılamayacağına hükmetmektedir (The United 

States Constitution, 2009: 154). Neredeyse ABD tarihi boyunca ifade özgürlüğü, siyasi 

müzakere kültürünün sağlanması, politik eşitlik, bilinçli vatandaşlık, demokratik diyalog, 

fikir çeşitliliği, kültürel çoğulculuk gibi, demokratik kültürün oluşumundaki en önemli 

şartların sağlanması ve korunmasında vazgeçilmez bir rol oynamış, bu ilkelere anayasa 

güvencesi sağlamıştır (Advisory Committee on Public Internet Obligations of Digital 

Television Broadcasters, 1998: 20-21). 

Birinci Ek Madde’nin garanti altına aldığı ifade özgürlüğü, olmaması halinde 

gazetecilerin, akademisyenlerin ve diğer kanaat önderlerinin güncel bilgiyi arama ve 

yaymaya dair hayati görevlerini yerine getiremeyecekleri, herhangi özgür bir toplumun 

olmazsa olmaz haklarından biri olarak tanımlanmaktadır (Danesi, 2009: 128). Farklı 

görüşlerin ve çıkar gruplarının medya organlarında eşit temsil edilmesi de bu kesimlerin 
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ifade özgürlüğünü garanti altına almakta, dolayısıyla sosyal çeşitliliğin korunmasına 

yardımcı olmaktadır.   

20. yüzyılda ifade özgürlüğü ve temsil eşitliğinin sigortası görevini gören Kamusal 

Taşıyıcı (Common Carrier) statüsü; devletin asgari hizmet alanlarının belirginleşmeye 

başladığı bir dönemde ortaya çıkmış olan, ekonomik ve hukuki bir statüdür.  Devlet 

aygıtının hem örgütlenme hem işlevsel anlamda şekillenmeye başladığı bir dönemde 

Anglo-Sakson ülkelerde ortaya çıkan Kamusal Taşıyıcılık sistemi, yüzyıllarca kamu 

hizmeti ve özel girişim arasında bir köprü görevi görmüştür. Özel şirketlerin, 

vatandaşlarda herhangi bir refah kaybına yol açmaksızın kamu hizmetlerini üstlenmesine 

olanak tanıyan sistem, şirketlerin ölçek ve kapsam ekonomilerinin avantajlarından 

yararlanarak, karlılıklarını sürdürmesini sağlarken çeşitli alanlardaki kamusal çıkarı da 

mümkün olan en yüksek seviyede dikkate almaktadır. Sistem özel girişimlerin, tekel 

imtiyazlarından yararlanmasına olanak tanırken, getirdiği kısıtlamalar da, hizmet 

alıcıların yüksek kalitede hizmet, makul ücretlendirme, evrensel hizmet gibi 

avantajlardan yararlanmasını garanti altına almaktadır.  

Kamusal Taşıyıcılık regülasyonu, elektrik, gaz, demir yolları, telekomünikasyon 

sistemleri gibi doğal tekel kabul edilen (Gabler Komplakt-Lexikon Wirtschaft, 2010: 

314) sektörlerde uygulanabilir. Genel olarak bir sektörde doğal tekel durumunun ortaya 

çıkması için üç şart gereklidir: Öncelikle, (1) arz - talep mekanizmasının üzerinde ağ 

etkilerinin ve dolayısıyla dışsallıkların varlığı, (2) tek bir tedarikçi firmanın birçok 

firmanın rekabetinden daha etkin olabileceği ölçek ekonomilerinin varlığı ve son olarak 

(3) birden çok türde ürünün, tek bir firma tarafından çok firmanın üretebileceğinden daha 

düşük bir maliyetle üretilebilmesi durumu olan kapsam ekonomisinin varlığıdır 

(Northrup, 2003: 347). Bu doğal tekel şartlarının mevcut olduğu ya da imtiyaz sisteminin 

uygulandığı sektörlerde, Kamusal Taşıyıcılar, imtiyazına sahip oldukları tekel hakkını 

kamu çıkarlarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün şartları ve 

kapsamı ise bağımsız idari otoriteler tarafından belirlenmektedir. Böylelikle ilgili 

sektörler yarı-kamusal bir nitelik kazanmaktadır. Brands ve Leo (1996), 1935 tarihli 

Karayolu Taşıyıcıları Yasası’nda bu yarı-kamusal statüye dayanılarak, verilen hizmetin 

niteliklerine dair çeşitli standartlar getirildiğini belirtmektedir.   

Farklı çalışmalarda yapılan tanımlamalarda Kamusal Taşıyıcılık regülasyonunun çeşitli 

sektörlerdeki kullanımlarına yönelik olarak farklı yönlerine dikkat çekilmektedir: Bir 
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malın taşımasının yasayla zorunlu kılınmış olması (Garner, 1999: 205), birbirinden 

bağımsız hizmet verenler arasında entegrasyon (Interstate Commerce Act, 1887, blm. 1), 

makul oranda talep üzerine zorunlu hizmet yükümlülüğü, adil ve orantılı fiyat 

uygulamaları, ayrımcı hizmet ve fahiş fiyat uygulamalarının kabul edilemezliği 

(Crawford, 2009) ve evrensel hizmet (Noam, 1994, böl.1, parag.2) gibi Kamusal 

Taşıyıcılık özellikleri, uygulamanın yasal temelini oluşturan çeşitli metinler ve 

akademisyenlerin konu üzerine çalışmalarında yer almıştır.  Sisteme karakterini 

kazandıran tüm bu tanımların bir meta-analizi yapıldığında ulaşılabilen en genel tanım 

ise şöyledir:  

“Kamusal taşıyıcı, devletin sağladığı altyapı niteliğini haiz hizmetleri 

kamusal sorumluluk anlayışı içerisinde ve devletin yasama ve ilgili 

düzenleme organlarının regülasyonu altında, tüm kamuya sağlayan 

özel sermayeli hizmet taşıyıcılarıdır. Özel taşıyıcılarının aksine, tüm 

kamuya hizmet verip, bu hizmetlerin sağlanmasında ayrımcılığa 

başvuramaz ve evrensel hizmet anlayışından ayrılamazlar. Güvenlik ve 

hizmet kalitesine yönelik her türlü önlemi almakla ve eksiksiz 

uygulamakla ve ayrıca hizmet verdikleri sektörün yarattığı tüm 

dışsallıkları ortadan kaldırmakla ya da makul seviyeye indirmekle 

yükümlüdürler. Devletin düzenleyici organlarının denetimi altında 

hizmet verir ve kendisine dayatılan ilke ve standartlardan saptıklarında 

yaptırıma tabidirler. Diğer yandan, hizmet verdikleri sektörde tekel ya 

da sınırlı tekel konumlarında bulunarak ölçek ve kapsam 

ekonomilerinin maliyet ve kar imkanlarından yararlanırlar. 

Uygulamanın yer aldığı sektörlerin hemen hepsinin kitlesel sektörler 

olması nedeniyle, bir kamusal taşıyıcı, kamuya karşı sorumlu olduğu 

yükümlülüklerin ve o sektörün yarattığı dışsallıkların yüksek maliyetini 

üstlenmek zorunda kalırken, tüm piyasaya hizmet veren tek ya da sınırlı 

sayıdaki firmadan biri olarak çok yüksek kar oranına sahip olur. Bu kar 

oranı, tekel gücü kötüye kullanılarak yüksek fiyat uygulamalarıyla 

değil, tekel durumunun yüksek sürüm olanakları sayesinde gerçekleşir. 

Bu anlamda kamusal taşıyıcılık özel sektör, devlet, sermaye sınıfı ve 

hukuk arasındaki ekonomi-politik bir denge mekanizmasına dayanan 

bir kamusal hizmet anlayışıdır” (Türe, 2014: 116). 
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Mevcut literatür, Amerikan mevzuatı ve mahkeme kararlarından yararlanan bu çalışma, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde telekomünikasyon ve kitle iletişim sektörünü düzenleyen 

üç hukuksal sistemden ikisinin, Kamusal Taşıyıcılık (telekomünikasyon) ve Kamu 

Emanetçiliği (elektromanyetik yayıncılık) sistemlerinin, bu sektörlerdeki kamu yararının 

ve ifade özgürlüğü, evrensel hizmet, temsil eşitliği ve ağ tarafsızlığı gibi ilkelerin garanti 

altına alınmasındaki rollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

 

1. Kamusal Taşıyıcılık’ın Tarihsel Gelişimi 

Kökeni 17. Yüzyılın sonlarına kadar uzanan Kamusal Taşıyıcılık regülasyonu, bu ve 

sonraki dönemlerde, genel ekonomik faaliyetlerin bekası için yaşamsal nitelik taşıyan 

sektörler olarak tanımlanan altyapı sektöründeki aktörlerin “Kamusal Taşıyıcı” 

sayılmasıyla ortaya çıkmıştır. Dönemin nalbantları, hancıları ve nakliyecileri bu 

kapsamda tutulmuş ve Kamusal Taşıyıcılık’ın ilk örneklerini oluşturan regülasyonlara 

tabi tutulmuştur. Örneğin 1701 yılında İngiliz mahkemesi, üzerine kamu hizmeti alan 

kişinin kamusal sorumluluk taşıdığına ve sorumluluğa aykırı hareket ettiğinde hakkında 

dava açılacağına hükmetmiştir (Noam, 1994, böl.2, parag.4). Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ise vapurlar, fırıncılar, at sürücüleri, değirmenciler, iskele memurları, 

hancılar ve daha birçok meslek grubu Kamusal Taşıyıcı sayılmıştır (Munn v. Illinois, 

1877). 

Kamusal Taşıyıcılık regülasyonunun modern uygulamaları ise 19. yüzyıl ortalarında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, demiryollarının gelişimi ve telgraf teknolojisinin 

kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır.  Bu yıllardan itibaren demiryolu ve telgraf 

sektöründe faaliyet gösteren aktörler eyalet meclislerindeki yasalarla Kamusal Taşıyıcı 

sayılmıştır. 1887 yılında kurulan ve demiryolu sektörünü düzenleyen Eyaletlerarası 

Ticaret Komisyonu ile 1934 yılında kurulan Federal İletişim Komisyonu gibi bağımsız 

idari otoritelerle birlikte Kamusal Taşıyıcılık sistemi daha yerleşik bir uygulama haline 

gelmiştir. Daha önce yargı kararlarının yanı sıra federal ve eyalet yasamaları yoluyla 

gerçekleştirilen Kamusal Taşıyıcılık uygulamaları, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın 

başlarında bağımsız idari otoriteler tarafından ve mahkemelerce yaygın olarak 

denetlenmiştir.  Kamusal Taşıyıcı terimi de literatüre ilk kez bu dönemde girmiştir.  
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2. Tarihsel Bir Perspektifle ABD Telekomünikasyon ve Medya Sektörü 

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nde iletişim sektörünün faaliyetleri Amerikan 

Anayasası’nın Birinci Değişiklik maddesine (First Amendment) dayanılarak 

denetlenmektedir. Birinci Değişiklik hukuku olarak anılan bu sistem çeşitli iletişim 

mecralarında farklı hukuksal uygulamaların doğmasına yol açmıştır.  Sektör temel olarak 

üç temel hukuksal gelenek üzerinden düzenlenmektedir: Yazılı basın, Kamusal 

Taşıyıcılık (telefon ve telgraf) ve Kamu Emanetçiliği (elektromanyetik yayıncılık). 

Birinci Değişiklik maddesinin mecraların özel niteliklerine göre yorumları, bu hukuksal 

geleneklerin de ortaya çıkışına neden olmuştur.  

1840’lı yıllarda kullanılmaya başlayan telgraf teknolojisi, kendi hukuksal 

düzenlemelerini de beraberinde getirmiştir. 1910 yılında yürürlüğe giren Mann-Elkins 

yasası, telgraf ve ardından ortaya çıkan telefon teknolojisini 1877 yılında kabul edilen 

Eyaletlerarası Ticaret Yasası kapsamına almıştır. Bu düzenleyici yasa ve 1927’deki 

Radyo Yasası haricinde, ABD’deki elektromanyetik iletişim araçlarının hiçbiri 1934’te 

yürürlüğe giren İletişim Yasası’na kadar hukuksal bir temele sahip olmamıştır. Mevcut 

yasaların yetersiz kalması üzerine hazırlanan bu geniş kapsamlı İletişim Yasası, ilk 

haliyle yaklaşık 60 yıl boyunca yürürlükte kalmış ve 1996 yılında önemli değişikliklere 

uğramıştır. İletişim Yasası günümüzde hala yürürlüğünü korumaktadır. Yasa radyo ve 

televizyon yayınlarının üzerinden gerçekleştirildiği frekansların, sayılarının sınırlı olması 

nedeniyle toplumda yaşayan herkese ait olduğuna hükmeder (Kaya, 1985: 141).  

Bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki televizyon, telefon, radyo, kablolu TV, internet, 

uydu gibi birçok teknoloji, 1934 tarihli İletişim Yasası’nın 1996’daki tadil edilmiş haliyle 

faaliyet göstermektedir. 1934 kanunuyla kurulmuş olan düzenleyici idari organ Federal 

İletişim Komisyonu (FCC) tüm bu sektörlerin tek elden düzenlenmesi ve 

denetlenmesinden sorumludur.  

 

3. Telekomünikasyon ve Telgraf Sistemlerinde Kamusal Taşıyıcılık 

Telefon, telgraf, faks, gibi Kamusal Taşıyıcılık’ın ve elektronik ve elektromanyetik 

yayıncılık gibi Kamu Emanetçiliği regülasyonlarının uygulandığı alanlarındaki tüm 

faaliyetler Federal İletişim Komisyonu tarafından denetlenmektedir (Brenner, 1996: 6-7). 
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Kamusal Taşıyıcılık 19. Yüzyılın ilk yarısından bu yana telefon ve telgraf iletişiminin 

düzenlenmesinde merkezi bir konumda yer almıştır. 1934 yılında tüm ağları tek bir yasal 

çerçevede toplayan İletişim Yasası’nın ilgili maddesi Kamusal Taşıyıcı kavramının 

sınırlarını şöyle çizmektedir:  

“‘Kamusal Taşıyıcı’ ya da “Taşıyıcı” terimi, bu yasaya tabi olmayan 

kamusal taşıyıcılara atıfta bulunulan yerler haricinde, emanetçi/kiralık 

kamusal taşıyıcı olarak eyaletlerarası ya da dış kablolu/kablosuz 

iletişimle uğraşan ya da eyaletlerarası ya da dış kablosuz enerji 

iletimiyle uğraşan herhangi bir kişiyi tanımlar. Fakat radyo 

yayıncılığıyla uğraşan bir kişi sadece bu faaliyeti yürütmekle kamusal 

taşıyıcı sayılmaz” (Communications Act, 1934, blm. 2, mad. 10). 

Görüldüğü gibi, çerçeve madde kablolu ve kablosuz kişilerarası iletişimi Kamusal 

Taşıyıcılık statüsüne alırken, yasanın çıktığı dönemde, yazılı basın dışındaki en önemli 

kitle iletişim aracı olan radyoyu Kamusal Taşıyıcılık kapsamına almamış ve bu 

yükümlülüklerden bağışık tutmuştur. Buna göre, günümüzdeki elektronik ve 

elektromanyetik kitle iletişim araçları da Kamusal Taşıyıcı statüsünde bulunmamaktadır. 

Brenner (1996: 45-46) yasanın Kamusal Taşıyıcılık tanımının beş önemli özelliğini öne 

çıkarmaktadır: Kişinin iletişim faaliyetleriyle uğraşması, kamusal bir hizmeti yerine 

getirmesi, bir mesaj aktarımını yerine getirmesi dolayısıyla taşıyıcı durumunda olması, 

emanetçi durumunda olması ve yayıncılık yapmaması. Buna göre, kişilerin Kamusal 

Taşıyıcı sayılabilmeleri için öncelikle kablolu ya da kablosuz yollarla iletişim sektöründe 

faaliyet göstermelerini gerektirmektedir. Yasa’nın 203 (d) maddesinin, radyo dalgalarıyla 

enerji iletiminin söz konusu olduğu ve buna benzer tüm faaliyetlerin Kamusal Taşıyıcılık 

statüsünde olduğuna hükmetmesine rağmen, regülasyonun editoryal bağımsızlığı ve 

basın özgürlüğünü sekteye uğratabileceği endişeleriyle Kamusal Taşıyıcılık 

regülasyonunun yayıncılık yapan kişilere uygulanamayacağına hükmedilmiştir. Yasa 

ayrıca, Kamusal Taşıyıcılara, hizmetlerini talep eden herkese ayrımcılıktan uzak bir kamu 

hizmeti sağlama ve, kamusal hava spektrumunu kullanmaları nedeniyle, kar amacı 

gütmeme zorunluluğu getirmektedir.  

İletişim Yasası’nın 2. Başlık’ı büyük ölçüde Kamusal Taşıyıcıların faaliyetlerini 

düzenlemektedir. Örneğin 201 (a) maddesi, Kamusal Taşıyıcılar için belirli entegrasyon 

şartları getirmektedir. Tanımında her ne kadar Kamusal Taşıyıcılar, uzun mesafe ve 
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eyaletlerarası iletişim sağlayan kişiler olarak belirtilmiş olsa da, ilgili madde, dış 

şebekelerde olduğu kadar yerel hizmet veren şirketlere de eyaletlerarası ağlarla 

arabağlantı yükümlülükleri getirmektedir. Arabağlantı yükümlülüğü Komisyon’un 

alacağı kamu çıkarı kararlarına bağlı olarak uygulanır. Komisyon özellikle 1930’larda 

diğer ağlarla arabağlantı zorunluluğunu yoğun olarak uygulamıştır. 1970’li yıllarda ise, 

entegrasyon uygulamaları yeni ortaya çıkan teknolojiler arasında gerçekleştirilmiştir 

(Brands ve Leo, 1996: 110). 

Sektörde hizmet veren özel sermayeli firmalara getirdiği, kamusal çıkarları koruma ve 

hizmet sağlayıcılar arası entegrasyon yükümlülüklerinin yanı sıra Kamusal Taşıyıcılık 

regülasyonunun bir diğer avantajı ise, hizmet fiyatlarının eşitlikçi ve makul düzeylerde 

tutulmasına yönelik denetimdir. Yasanın, fiyat yükümlülüklerini düzenleyen 201 (b) 

maddesi fiyat uygulamalarına yönelik şu şartı getirmektedir: “Bu tür iletişim hizmetleriyle 

bağlantılı tüm fiyatlama, uygulama, tasnif ve düzenlemeler adil ve makul olmalıdır.” 

(Communications Act, 1934, blm. 2, mad. 201b) Fiyat yükümlülüklerinin denetimleri, 

Kamusal Taşıyıcı firmaların fiyat tarifelerini düzenli olarak Komisyon’a iletmesiyle 

gerçekleştirilmektedir. Buna rağmen yasa maddesindeki “adil” ve “makul” tanımları, 

fazla belirsiz olmaları ve Komisyon tarafından farklı şekillerde yorumlanabilmeleri 

nedeniyle önemli bir tartışma konusu durumundadır (Brands ve Leo, 1996: 111). 

Madde 202 (a) ise, ayrımcılığa karşı Kamusal Taşıyıcıların yükümlülüklerini 

belirlemektedir. Komisyon bu maddeyi, eşit hizmet alan kişilere eşit fiyat uygulanması 

olarak yorumlamaktadır ve bazı durumlarda Komisyon tarafından onaylanan fiyat 

oranları da, hizmet alanlar arasında ayrım gözetildiğinde 202 (a) maddesinin ihlali 

sayılabilmektedir. Diğer yandan farklı tüketici gruplarına farklı fiyat uygulaması ise 

Komisyon tarafından kabul gören bir uygulamadır. Buna rağmen Komisyon aşırı 

derecede kişiselleştirilmiş ve sınırlı şartlara sahip tarifeleri Kamusal Taşıyıcılık 

ilkelerinin ihlali saymaktadır. Geçmişte çeşitli firmaların fiyat tarifeleri, bu nedenle 

Komisyon tarafından veto edilmiştir (örneğin, Noam, 1994, böl.2 parag.15). 

Yukarıda sayılanlara ek olarak, Kamusal Taşıyıcılar ile ilgili bir diğer hizmet standardı 

da, taşımacılık geleneğinden gelen prensip olan, ileti güvenliğidir. İletmek üzere 

vatandaşlardan telefon ve telgraf iletileri teslim alan Kamusal Taşıyıcılar, aldıkları 

iletileri, içeriğine müdahale etmeksizin ya da içeriğin gizliliğini tehlikeye düşürmeksizin 

alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, iletişim özgürlüğü, gizliliği ve 
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güvenliğini hukuksal garanti altına almaktadır. Noam (1994, böl.3, başl.6, parag.1), 

Kamusal Taşıyıcılar’a getirilen sansür yasağı ve ifade özgürlüğü arasındaki ilişkiyi şöyle 

belirlemektedir: 

 “Amerikan Anayasası’nda, Birinci Değişiklik’teki ifade özgürlüğü 

teminatı hükümetten gelecek kısıtlamalara karşı işler, buna rağmen 

özel kişilerden gelecek kısıtlamaları sadece dolaylı olarak ele alır. Özel 

telekomünikasyon taşıyıcıları için, Kamusal Taşıyıcılık ifade özgürlüğü 

uygulamalarının temelidir; çünkü muhteva ve kullanım bitaraflığı 

sağlar. Bu nedenle, taşıyıcılar içerik konusunda seçici ya da sansürcü 

olamazlar.” 

Telekomünikasyon şirketlerinin, ülke çapındaki ortak tesisatı ve ülkenin toprak alanını 

kullanarak yerine getirdikleri faaliyetler kamusal hizmet sayılmış ve sağladıkları 

hizmetleri kötüye kullanmaları, akamete uğratmaları veya ayrımcı bir şekilde ifa etmeleri 

Kamusal Taşıyıcılık regülasyonu çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu firmaların çoğu tekel 

ya da sınırlı tekel konumunda bulunduklarından bu konumlarını kötüye kullanmaları 

Kamusal Taşıyıcılık ilkelerine aykırıdır. Çeşitli mahkeme kararları, kötüye kullanım ve 

ayrımcı uygulamalar nedeniyle hizmet sağlayıcıların uygulamaları için iptal kararları 

vermiştir. Örneğin; telefonda kumar oynadığı gerekçesiyle, bir abonesine sağladığı 

hizmeti kesen bir telefon şirketi hakkında mahkeme, hizmetin kamusallığına vurgu 

yaparak, illegal kullanıma dair bir delilin yokluğunda şirketin verdiği hizmeti kesmeye 

yetkili olmadığına hükmetmiştir. Polisin telefon tesisatı kurulmasını veto ettiği bir başka 

vakada ise, mahkeme kamu kuruluşları ve kamusal taşıyıcıların ahlaki değerlerin 

sansürcüsü olamayacağı kararına varmıştır (Noam, 1994, böl.3, başl.6, parag.2). Yargı, 

Kamusal Taşıyıcılık ilkelerini sadece taşıyıcı ya da özel kişilerden gelen kısıtlamalara 

karşı değil bizzat yasamadan gelen tehditlere karşı da savunmuştur. 1988 yılında Kongre, 

müstehcen ve uygunsuz telefon mesajlarının engellenmesine dair bir yasayı kabul 

etmiştir. Mahkeme bu kısıtlayıcı yasaya kısmi iptal kararı vermiş, bir yıl sonra ise Kongre 

mahkemenin kararı doğrultusunda ilgili yasa maddesini tekrar ele almıştır (Brenner, 

1996: 57). 

Fakat son otuz yılda ortaya çıkan yeni teknolojiler, iletişim araçlarının hukuksal 

altyapılarına ait temel kavramların kökten sorgulanmasına yol açmıştır. Kısıtlılık ve tekel 

olgularının anahtar kavramlar olduğu bir dönemden, kanal sayısının sınırsıza yaklaştığı 
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bir döneme geçilmesi, geniş bant sistemler ve fiber optik ağlar sayesinde teknik 

sınırlılıkların büyük ölçüde azalmasıyla eski sorunların büyük bölümü ortadan kalkmıştır.  

 

4. Elektromanyetik Yayıncılık ve Kamu Emanetçiliği 

İletişim Yasası’nın yürürlüğe girdiği dönemde başat kitle iletişim aracı olan radyo 

yayıncılığı Kamusal Taşıyıcı sayılmamış ve yayıncılık işiyle uğraşanlar regülasyonun 

dışında bırakılmıştır. Hem 1927 Radyo Yasası hem de İletişim Yasası’nın yapıldığı 

dönemlerde yayıncılığın rekabetçi ticari baskıları ve demokratik bir toplum için gerekli 

olan standartları arasındaki çelişkiler önemli bir tartışma konusu durumunda 

bulunmaktaydı (Advisory Committee on... 1998: 18). Böyle olmakla birlikte, yayıncıların 

yönetildiği Kamu Emanetçiliği (Public Trusteeship) sisteminin, Kamusal Taşıyıcılık 

regülasyonunun getirdiği şartlarla olan önemli benzerliği şöyle tespit edilmiştir:  

“1934 tarihli Telekomünikasyon Yasası, kamusal taşıyıcıları 

tanımladığı ve sınırlarını çizdiği 3. “Tanımlar” maddesinin 10. 

bendinin sonuna eklenen bir cümleyle, yayıncıları – o dönemde sadece 

radyo yayıncıları – kamusal taşıyıcı kapsamının dışında tutmuştur. 

Böylece “radyo yayıncıları, sadece bu faaliyetlerinden dolayı kamusal 

taşıyıcı sayılmazlar”  Fakat elektronik yayıncılara uygulanan rejim, 

faaliyet şartlarının önemli benzerlikler taşıması nedeniyle, telefon, 

telgraf ve posta taşıyıcısı olan firmalara uygulanan rejimle – kamusal 

taşıyıcılık – önemli benzerlikler göstermektedir. Hem kamusal 

taşıyıcılar hem de kamu emanetçileri, tam ya da sınırlı tekel şartlarında 

faaliyet göstermektedir. İki taşıyıcı grubunun faaliyetleri de büyük 

başlangıç yatırımları gerektirmektedir ve iki grup da kamusal alan ve 

malları kullanmaktadır. Yayıncılar kitle ekonomisine yönelik üretim 

yaparken, kamusal taşıyıcılar ona benzer bir iktisadi yasaya sahip olan 

şebeke ekonomisinin işletmecisi durumundadır. Tüm benzerlikler, 

FCC’nin kamusal taşıyıcı ve kamu emanetçilerine, yasanın tersini 

söylemesine rağmen benzer regülasyon yöntemleri uygulamasına yol 

açmıştır” (Türe, 2014: 131). 



Can TÜRE; Amerikan First Amendment Mevzuatına Göre İfade Özgürlüğü ve Temsil Eşitliği Modelleri: 

Kamusal Taşıyıcılık ve Kamu Emanetçiliği 

70 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

Horwitz de, elektronik yayıncılık regülasyonu amacının, programların toplumun tüm 

katmanlarına açık tutulması olduğunu belirtmiş ve bu anlamda Kamusal Taşıyıcılık ve 

Kamu Emanetçiliği arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştir (Horwitz, 1991: 30). Bir başka 

çalışma ise (Advisory Committee on Public Internet Obligations of Digital Television 

Broadcasters, 1998, blm. 2, s. 18), Kamu Emanetçiliği ve Kamusal Taşıyıcılar arasındaki 

benzerliği, çeşitli çıkar gruplarının, yayın lisansını ifade özgürlüklerine yöneltilen bir 

tehdit olarak kabul etmesine dayandırmaktadır:  

“Bazı gruplar, özellikle, politikacılar, eğitimciler, emek aktivistleri ve 

dini gruplar, yayınların lisansa bağlandığı bir sistemde, ifade 

özgürlüğü çıkarlarının dostça olmayan lisans sahipleri ve özellikle 

ticari çıkarlar tarafından ortadan kaldırılacağından korkmaktaydı. Bu 

nedenle (başka çözüm siyasalarının yanı sıra) bir Kamusal Taşıyıcılık 

rejimi arayışına girmişlerdi. Kamusal Taşıyıcılık sistemi, tüm 

yayıncıların, yayın süresi almak isteyen herkese izin vermesini şart 

koşarak, ayrımcılıktan uzak erişimi garanti altına alacaktı.” 

Kamusal Taşıyıcılık regülasyonunun dönemin radyo yayıncıları için öngörülmemiş 

olmasının nedeni, Birinci Değişiklik maddesinin “Kongre’nin ifade özgürlüğünü 

kısıtlayamayacağına” dair açık hükmü olmuştur. Diğer yandan, yazılı basına tanınan 

geniş özgürlük alanının elektromanyetik yayıncılık için öngörülmemiş olması da bu yeni 

teknolojinin teknik yetersizliklerinden ve buna uygulanamaz olmasından ileri gelmiştir 

(Pool, 1983: 108). 

1927 yılında kurulan Federal Radyo Komisyonu Kamu Emanetçiliği modelini şöyle 

tanımlamıştır:  

“Bir kanal yönetiminin vicdanı ve kanaati herhalde kendi kararı olsa 

da kanalın kendisi sanki kamuya aitmiş gibi yönetilmek zorundadır. 

Kanal bir topluluğun üyelerine aitmiş ve şu tavsiyeyle ortadaki en iyi 

kişiye devredilmişçesine:  ‘Kanalı bizim çıkarımıza göre yönet’” 

(Advisory Committee on…, 1998: 19). 

1934 İletişim Yasası da, aynı yıl kurulan Federal İletişim Komisyonu’na (FCC), yeni 

yayın lisansı başvurularını kamu yararı açısından denetleme yetkisi vermiştir. FCC, 

yayınların denetlenmesi konusunda da geniş yetkilerle donatılmıştır. Örneğin, Komisyon, 
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lisansların yenilenmesinde lisans sahibinin önceki yayınlarını denetleme, kınama, faaliyet 

kısıtlama ve lisans iptali gibi yaptırımları uygulama gibi yetkiler verilmiştir. Ayrıca 1952 

yılındaki yasa değişikliğiyle FCC’ye belirli bir yayın tipinin ve faaliyetin durdurulmasını 

isteme hakkı tanınmıştır. Bu geniş yetkiler, bizzat Amerikan Yüksek Mahkemesi 

tarafından ifade özgürlüğünün ihlali sayılmamış ve Birinci Değişiklik maddesi 

kapsamında görülmüştür (Kaya, 1985: 141-142). Kamu emanetçiliği sisteminin temel 

çıkış noktası, elektromanyetik yayıncılığın kamuya ait bir mülkiyet, yani hava spektrumu 

kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Teorik olarak, sınırlı bir nitelik arz eden enerji taşıyıcı 

hava tayfı yayıncıya kazanç sağlaması için emanet edilmektedir.  İletişim Yasası’ndan 7 

yıl önce, 1927 yılında yürürlüğe giren Federal Radyo Kanunu, (1) radyo kanallarının 

kamu mülkiyeti olduğunu, (2) lisanslama yoluyla bu kanalları kullanarak faaliyet 

gösterenlerin bu mülkiyetin kiracıları olduğunu ve (3) sadece kamu yararına hizmet 

verebileceklerini hükme bağlamıştır (Sarmaşık, 1993: 49). Bu gelenek, İletişim Yasası’na 

da genel hatlarıyla taşınmış ve radyodan sonra doğan - televizyon gibi- elektromanyetik 

yayın mecraları da kamu hizmeti kapsamına alınmıştır.  

Kamu Emanetçiliği standartlarının en çok uygulandığı alanlar altı temel yayıncılık alanını 

kapsamıştır: Program çeşitliliği, siyasi söylem, yerellik, çocuklara yönelik eğitim 

yayıncılığı, engelli vatandaşların erişimi ve adil istihdam olanağı. Federal Radyo 

Komisyonu, kanallara toplumdaki tüm önemli grupların zevklerine, ihtiyaçlarına, 

isteklerine hitap eden, dini, eğitsel, enformatif içerikli, kamuoyuna mal olmuş konuların 

ve kamusal önem taşıyan konuların ele alındığı, piyasa haberleri, meteoroloji, haberler 

gibi konuları işleyen yayınların yapılmasını öngörmüştür. Model ayrıca, yayıncılığın bir  

siyasi arena olması için de yayıncılara belirli kurallar getirmiştir. Örneğin bir kanal, bir 

siyasi adaya ayırdığı sürenin aynısını rakip adaylara da ayırmak zorundadır. (Equal Time 

Rule) FCC’nin getirdiği bir diğer kural da cevap hakkında ilişkindir. Yayınlarında bir 

adayın desteklenmesi ya da eleştirilmesi üzerine, yayıncı diğer adayların ofislerini 

durumdan haberdar etmek ve 24 saat içerisinde yayın bantlarını ulaştırmakla yükümlü 

kılınmıştır. (Personal Attack Rule) Talep edildiği takdir kendilerine cevap hakkı için 

gerekli yayın süresinin ayrılması zorunlu tutulmuştur (Advisory Committee on… 1998: 

22-25). 

Kamu Emanetçiliği regülasyonunun içeriğini oluşturan önemli bir dizi düzenlemeyi 

içeren doktrin Hakkaniyet Doktrini (Fairness Doctrine) olarak bilinmektedir. Hakkaniyet 
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Doktrini, yayıncının tüm bakış açılarını kendisininki kadar gözeterek Birinci Değişiklik 

haklarını korumayı amaçlamaktadır (Horwitz, 1991: 43). Türe (2014: 136), Hakkaniyet 

Doktrini kapsamındaki bazı düzenlemeleri şöyle belirlemektedir:  

“‘Hakkaniyet Doktrini’ medya yoluyla kişisel saldırı ve seçimlerdeki 

siyasi adaylara adil ifade sürelerinin sağlanması gibi konuları ayrıntılı 

kurallara bağlamaktadır. Doktrin, yayıncıları önemli ve tartışma 

yaratan olayları kapsayan ve dengeli bir yayıncılık anlayışına 

yöneltmiştir. Yayınların belirli çıkar ve baskı gruplarına ve öne çıkan 

davaların sözcülerine açılması teşvik edilmiş ve bunların denetimi, 

çeşitli yıllara göre fark etmekle birlikte, FCC tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Örneğin, her yayıncı, yayınlarında ihtilaflı bir 

konuyu ele aldığında konunun tüm taraflarının görüşlerini 

yayınlamakla yükümlüdür.”   

İletişim Yasası’ndaki Kamu Emanetçiliği hükümlerinin uygulanması da, editoryal 

özerkliğe yapılan vurguyla uyumludur. Yayın ve içerik denetimleri, yayın sonrası 

denetim ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.  Yayın öncesi denetimin hukuki 

olarak sansür kapsamına girmesi ve İletişim Yasası’nın 326. maddesinin ihlali anlamına 

geldiğinden, FCC yayın içeriği denetimlerini yayın sonrasında gerçekleştirmektedir 

(Sarmaşık, 1993: 56). Birçok benzeri uygulama Kamu Emanetçiliği sisteminin içeriğini 

Kamusal Taşıyıcılık’a yaklaştırmaktadır.  

1969 yılında görülen Red Lion davası Amerika Birleşik Devletleri’ndeki elektromanyetik 

yayıncılık hukuku açısından oldukça belirleyici olmuştur. Pennsylavania’daki sağ 

görüşlü bir radyo istasyonunda liberal görüşlü bir yazara yapılan saldırı üzerine görülen 

davada, hava tayfındaki kısıtlılığa ve serbest bir “fikirler piyasasının” oluşmadığına 

vurguda bulunularak “Üstün olan yayıncıların değil, izleyici ve dinleyicilerin haklarıdır” 

denilmiştir (Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 1969, blm. 390). Ayrıca karar metninde 

her fikir ve tutumun, yayınlara erişim hakkı bulunduğuna hükmedilmiş ve bu hakkın ne 

anayasal olarak ne Kongre tarafından ne de Federal İletişim Komisyonu tarafından 

sınırlanabileceği ifade edilmiştir. Karar metninde, fikirlerin temsilindeki çoğulculuğa 

işaret edilerek erişim kavramı iletişim politikalarında temel olarak görülmüştür.  
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1980’lerin başında dünya genelinde ve özellikle ABD’de yaşanan deregülasyon ve 

liberalizasyon dönemi, Kamusal Taşıyıcılık’ın şartlarının da daha liberal hale geldiği 

yıllar olmuştur.  Bu yıllara kadar Kamusal Taşıyıcılar, yasal mevzuatta “emanet olarak 

iletişim hizmetini kamuya sunan kişiler” olarak görülmüştür. Piyasadaki konumundan 

bağımsız olarak, ayrımcılıktan uzak ve fikirlerin eşitlikçi temsiline dayalı bir yayıncılık 

anlayışı zemininde yönetilmiştir. Çeşitli mahkemeler de, Federal İletişim 

Komisyonu’nun içtihatlarına dayanarak, Kamusal Taşıyıcılar’ın, iletişim hizmetlerinin 

tedarik edilmesine sürekli hazır bulunduklarına hükmetmiştir (Crawford, 2009: 881). 

Buna karşılık Komisyon, 1981 yılında Kamusal Taşıyıcılar ile ilgili önemli bir değişikliğe 

giderek, “rekabetçi Kamusal Taşıyıcılar” terimini ortaya atmıştır. Bu değişiklik, Kamusal 

Taşıyıcılık’ın hukuksal tanımında önemli bir kırılmaya yol açmıştır. Komisyon, söz 

konusu tutanakta 1934’teki teknolojik ve piyasa şartlarının büyük değişikliğe uğradığını 

belirterek, nereyse 19. yüzyıldan bu yana Kamusal Taşıyıcılık için öngörülen tüm 

kamusal taşıyıcıların kamu hizmetiyle yükümlülüğü anlayışı yerine, şartları piyasa 

hakimiyeti tarafından belirlenen bir modeli benimsemiştir (Crawford, 2009: 882-883). 

 

Sonuç  

Bu çalışma ortaya koymaktadır ki; Kamusal Taşıyıcılık ve 20. yüzyılda elektromanyetik 

yayıncılara uygulanan benzeri Kamu Emanetçiliği regülasyonları, yaklaşık 200 yıldan bu 

yana telekomünikasyon sistemlerinde ifade özgürlüğü, erişim ve temsil eşitliği, 

enformasyon güvenliği ve eşitlikçi hizmetin sağlamasında önemli rol oynamıştır. Kıta 

Avrupası’nda kamu işletmeciliği yöntemiyle sağlanması amaçlanan bu kamu hizmeti 

ilkeleri, ekonomisi büyük oranda özel sermayeye dayalı olan Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bu iki regülasyon aracılığıyla sağlanmıştır. Çalışma ayrıca, kamuoyunun 

oluşumu ve sivil politika açısından hayati önem taşıyan bu özgürlüklerin nasıl koruma 

altına alındığını ve uygulandığını göstermiştir.  

19. yüzyılın ilk yarısında telgraf iletişimine uygulanan Kamusal Taşıyıcılık regülasyonu 

iletişim güvenliğini garanti altına almıştır. Aynı yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan 

telefon teknolojisinde ise, bölgeler arasında entegrasyon yoluyla hizmete eşit erişim 

sağlamıştır. 20. yüzyılda kitle iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve önce radyo 

sonrasında ise televizyonun kullanılmaya başlamasıyla editoryal özerkliği sekteye 



Can TÜRE; Amerikan First Amendment Mevzuatına Göre İfade Özgürlüğü ve Temsil Eşitliği Modelleri: 

Kamusal Taşıyıcılık ve Kamu Emanetçiliği 

74 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

uğratmayan fakat Kamusal Taşıyıcılık regülasyonunun sağladığı kamu hizmeti ilkelerini 

garanti altına alan bir regülasyona ihtiyaç duyulmuştur. Yazılı basına uygulanan liberal 

hukuk ve regülasyon yanı ağır basan Kamusal Taşıyıcılık arasında sayılabilecek benzer 

bir sistem olan Kamu Emanetçiliği birçok özelliğini Kamusal Taşıyıcılık’tan almak üzere 

elektromanyetik yayıncılığa uygulanmaya başlamıştır. Kamusal Taşıyıcılık, hizmet alan 

vatandaşların özel sermaye sahibi kişiler tarafından sağlanan kamu hizmetlerine erişimini 

ve kullandıkları hizmetin kalitesi ve güvenliğini garanti altına almayı hedeflerken, Kamu 

Emanetçiliği, bir kamu kaynağı olarak görülen hava spektrumunu kullanan kitle iletişim 

yayıncılarının verdikleri hizmeti kamu hizmeti statüsüne almıştır. Her iki sistem de 20. 

yüzyıl iletişim araçlarında ifade özgürlüğünü teminat altına almış ve özel sermayeli 

şirketlerin vatandaşlara uygulayabileceği olası ayrımcı yaklaşımlara karşı kamu çıkarı 

sağlamayı amaçlamıştır.  

1980’lerden sonra iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni 

teknolojiler nedeniyle Kamusal Taşıyıcılık ve Kamu Emanetçiliği’ne ait temel kavramlar 

tekrar tartışmaya açılmıştır. Son on yıllarda ortaya çıkan kablo TV ve Pay TV gibi 

televizyon teknolojileri ve sınırsız kanal aralığına olanak veren Internet tabanlı sistemler 

“sınırlılık” ve “erişim” gibi kavramları yeniden tanımlanmaya muhtaç hale getirmiştir. 

Internet konusunda ise, çok önemli bir gelişme 26 Şubat 2015 tarihinde FCC’nin almış 

olduğu açık internet kararı olmuştur. Komisyon, tüm Internet servis sağlayıcılarına, 

Kamusal Taşıyıcılık hukukunun temeli olan “Title II” düzenlemeleri getirmiş ve servis 

sağlayıcıları kısmen de olsa Kamusal Taşıyıcı ilan etmiştir. Servis sağlayıcılar, hızlı, adil 

ve açık Internet ilkelerine uymakla yükümlü kılınmıştır. Fakat düzenlemenin henüz 

oldukça yeni olması nedeniyle, bu konuda akademik çalışma eksiği bulunmaktadır.  

Tüm kamusal yayıncılık standartlarına rağmen, iletişim kanallarındaki kısıtlılığın ortadan 

kalkışı fikirlerin serbest sirkülasyonunu sağlamaktan hala uzaktır. Görülmektedir ki, daha 

fazla kanalın olması daha çeşitli fikirlerin temsil edilmesi için yeteli olmamaktadır 

(Horwitz, 1991: 41). Radyo ve televizyonun “sınırlı bir piyasanın aktörleri” olarak tekeli 

internet ve uydu teknolojileri tarafından kırılmış olsa da, piyasaya hakim durumdaki 

yayıncıların farklı kanalları ele geçirme ve çapraz sahiplikler yoluyla tekelleşmesi 

durumu sektörde hala başat durumdadır. Kamusal Taşıyıcılık ve onun bir türevi olan 

Kamu Emanetçiliği regülasyonlarının, 21. Yüzyıl iletişim teknolojilerinin bu özelliklerini 
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dikkate alan yeni bir bağlamda değerlendirilmesi, günümüz iletişim dünyasında yaşanan 

birçok soruna köklü çözümler sunabilme potansiyeline sahiptir.  
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LOYALTY IN CITY MARKETING: THE CASE OF ISTANBUL 

 

Yrd. Doç. Dr. İlknur BİLGEN  Yrd. Doç. Dr. Gülsüm VEZİR OĞUZ 

 

Abstract 

There are many popular cities known as real brands in the world. In Turkey these cases are very limited. 

Istanbul is likely to be the most popular one. Especially tourists perceive the city as one of the most valuable 

brands in the whole world. However, citizens frequently complain about the crowd and also traffic in the 

city. Governors make an effort to promote their cities to become brands. Loyalty is one of the most 

important outputs of city branding. It is questioned in this research if it could be applied to cities as well. 

People thought to become loyal to the city that they were born or they live. The aim of this paper is to 

define the behavioral and attitudinal loyalty differences due to the individuals' place of birth and the place 

they currently live. A descriptive research was designed in order to examine the topic. Data were gathered 

from 170 respondents via online surveys. Parametric analyses were used to investigate the data because of 

their statistical power. According to the research results attitudinal loyalty was higher in the birthplace and 

behavioral loyalty in the current location. This paper seems to be valuable for researchers that it applies 

loyalty concepts to a city.  

Keywords:  City Marketing, City Branding, Brand Loyalty, Behavioral Loyalty, Attitudinal Loyalty 

 

ŞEHİR PAZARLAMASINDA SADAKAT: İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Özet 

Dünyada gerçek birer marka olarak nitelendirilen pek çok şehir yer almaktadır. Türkiye’de bu örnekler 

oldukça kısıtlıdır. İstanbul bu şehirlerarasında en çok bilinenidir. Özellikle turistler bu şehri tüm dünyadaki 

en değerli markalardan biri olarak algılamaktadır. Fakat şehirde yaşayanlar sıklıkla kalabalıktan ve trafikten 

şikâyet etmektedir. Her şehrin yöneticileri kendi şehirlerini marka haline dönüştürmeye çalışırlar. Sadakat, 

şehir markalamanın en önemli çıktılarından biridir. Bu araştırmada sadakat kavramının şehirlere 

uygulanabilirliği sorgulanmıştır. İnsanlar doğdukları veya yaşadıkları şehre sadık olabilirler. Bu çalışmanın 

amacı, bireylerin doğdukları ve yaşadıkları şehirlerde davranışsal ve tutumsal sadakat bakımından farklılık 

                                                           
 Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  ilknurbilgen@hakkari.edu.tr 
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olup olmadığının tespit edilmesidir. Konunun incelenmesi amacıyla tanımsal nitelikte bir araştırma 

tasarlanmıştır. Veriler 170 cevaplayıcıdan online anket yöntemiyle derlenmiştir. İstatistiksel gücü dikkate 

alınarak veri analizinde parametrik testler tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre doğum yerinde 

tutumsal sadakat daha yüksekken, yerleşim yerinde davranışsal sadakat daha yüksek olarak tespit 

edilmiştir. Bu çalışma sadakat yaklaşımlarını bir şehre uygulaması bakımından, araştırmacılar için önem 

arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şehir Pazarlaması, Şehir Markalama, Marka Sadakati, Davranışsal Sadakat, Tutumsal 

Sadakat 

 

Introduction 

In the early years only products thought to be marketed. But today services, ideas, people, 

places etc. can be marketed as well. In the recent years city branding became an attractive 

area for the scientific researchers as well as marketing managers. 

Brand loyalty is one of the most important items in city branding. If people become loyal 

to a city they will try to promote that city as well as voting for the same candidates as 

administrators. The main purpose of this study is to find out the difference between the 

behavioral and attitudinal loyalty levels above the birthplace and the current city that 

people live. 

 

1. City Marketing 

City marketing is about promoting city strengths that form the city’s character, such as 

natural, legacy, purpose-built, or man-made. It’s also about place management and 

providing access to services and amenities that facilitate a visit. 

Cities likewise products may be marketable since there are many various urban products 

to be presented for marketing.  By means of products the natural beauties, historical and 

touristic places, fair organizations, art and cultural festivals, sports organizations, 

museums, shopping malls, industrial goods or investment opportunities may count 

(Berg&Braun, 1999). 
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To some extent, the aim of the City Marketing is to turn the city into a brand with a certain 

value in the consumers’ minds. Brands bring a lot to companies: it has been approved that 

people are willing to pay more for trademarks and brands than for any other physical 

entity (Moilanen & Rainisto, 2009). Good news for cities because the branding concept 

can also be applied to places.  According to Place Branding is “the management of place 

image through strategic innovation and coordinated economic, commercial, social, 

cultural, and government policy” (cited in Moilanen & Rainisto, 2009).  

City marketing is the promotion of a city, with the intent of encouraging certain activities 

to take place there (Smyth, 1994). It is used to alter the external sense of a city so as to 

encourage tourism, attract interior migration of residents and permit business relocation.  

An essential feature of city marketing is the improvement of new landmark, buildings and 

structures.  

The development of cities as a marketable product has led to competition between them 

for inward investment and government funding. It is often manifested in the attempts by 

cities to attract international sporting events, such as the Olympic Games (Gordon, 1999). 

Competition between cities exists at the regional, national and international level and is 

an effect of globalization.  

Indeed, branding of places and cities has become particularly popular in recent years. In 

marketing “branding” refers to the building of brands by companies. Brand is the 

combination of a name, term, sign, symbol, or design, which is intended to identify the 

goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those 

of competitors (Kotler, 1997).  Adding to this, brand is more than a label of products.  

The basic idea is that a brand represents brand equity for a company. For instance, when 

certain outcomes result from the marketing of a product or service because of its brand 

name that would not transpire if the same product or service did not have that name.  

Descriptive example of Schmitt (1999) who claims that a brand is a rich source of sensory, 

affective and cognitive associations that result in memorable brand experiences. Cities 

are looking for those positive associations meanwhile city branding is in progress, 

although many are suspicious of the effectiveness. Hankinson (2001) concludes that city 

branding is possible in spite of the general skepticism towards the subject Mommaas 

https://en.wikipedia.org/wiki/City_marketing#CITEREFSmyth1994
https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/City_marketing#CITEREFGordon1999
https://en.wikipedia.org/wiki/Globalisation
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(2002) also relates the public’s associations with a city to the notion of city branding. So 

as to realize symbolic and economic added value cities look for a positive image. Hence, 

they hope to consolidate the city’s position as a residence, business location or 

destination. 

 

1.1. City Branding 

Today it is inevitable not to face with rivalry no matter being a large or small scaled firm. 

On the other hand that applies to the cities, as well. Without noticing being a metropolis 

or a little town. Fierce competition is being experienced interurban with the impact of 

globalization. On a global scale not to be adversely affected from cutthroat competition 

cities are both struggling to do acts which will enhance the life quality of its peoples and 

to find investors and tourists. Hence, it is the point in question being a brand city 

interurban.  

Recently, around the world many countries in order to create an image and differentiate 

prefer to bring specific cities into forefront rather than national publicity. Municipalities 

and various establishments are constructing public spaces and organizing activities so as 

to make the cities have an attractive image and draw the tourists interest (Balibrea, 2001). 

One of the basic goals of city marketing is to create a positive image of a questioned city. 

It takes a long period of time since it depends on the city’s image management, 

communication and construction. Provided that being successful in respect to image 

management the city may proceed to branding (Kavaratzis, 2004). 

Brand is not just a business or product fact. At this point, countries, people, even cities 

may become brands. (Kotler, 2004). As it is known one is differentiate from other by its 

identity. Therefore, the same is considered for the cities. Neither a man nor a city may be 

without identity. In this sense in order a city to become a brand it needs to have an identity 

by which it will differ from others. 

Beside there must be analogy and harmony between the image which is thought to be 

created to the city and the facilities of the city. For instance, the style of the buildings 

(modern, traditional, complicated) the forms of the city (urban, rural, suburb) different 

characteristics (monument, archeological and natural characteristics, brands, industry, 
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public buildings) are the features must be regarded (Bill &Marion, 1997). Accordingly, 

it is important that the city to have a logo representing itself and brands belonging to the 

city. Due to the fact that the city logo and brands in the city getting increase the economic 

development of the province (Cross et al, 2004). 

 

2. Brand Loyalty 

How to make consumers more loyal to a brand is one of the significant questions 

marketers face. Brand loyalty can provide both consumers and companies’ essential 

benefits. A power of brand earned sales volume and higher profit margins against 

competing brands do increases. 

Brand loyalty has received both attentions in academia and among business professionals. 

(Dick and Basu, 1994; Oliver, 1999; Srinivasan, Anderson and Ponnavolu, 2002). By 

increasing customer retention, customer loyalty programs can be significant competitive 

advantage for sellers. Loyal customers are usually less costly to serve since they 

continually repurchase from the same provider also they may buy in greater quantities 

and are willing to pay price premiums. (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1996). 

According to Jacoby and Chestnut (1978) brand loyalty has been studied in terms of both 

attitudinal and behavioral aspects. Consolidating attitudinal and behavioral loyalty, some 

recent efforts have provided significant cognitive frameworks that separate true brand 

loyalty from artificial brand loyalty. True brand loyalty can be conceptualized as an 

attitude-based behavior of brand loyalty, while artificial loyalty can be defined as the 

procrastinating repeated purchases with little or no brand-loyal attitude (Odin, and 

Valette-Florence, 2001). 

The behavioral sight consists of repeated purchases of the brand. The attitudinal sight 

includes a degree of dispositional commitment toward the brand with some incomparable 

values, such as perceived quality and relevant brand image. For this reason, consumers 

should not be reckless to the brand (Aaker, 1991; Chaudhuri and Holbrook, 2001; Lau 

and Lee, 1999; Lim, 1997; Oliver, 1999). 
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3. Methodology 

This research can be defined as a descriptive one, while it describes the brand loyalty 

about the city that individuals live and the city where they were born. Quantitative 

techniques were used in the research. There are some other cities in Turkey known as 

brands like Eskisehir, Mardin etc. However, Istanbul has chosen as research environment, 

while it is perceived as a global brand all over the world. The people who live in Istanbul 

and were born in another city are forming the research population and convenience 

sampling is preferred. The research hypotheses are: 

H1: There is a statistically meaningful difference between the behavioral loyalty about the 

city that individuals live and they were born. 

H2: There is a statistically meaningful difference between the attitudinal loyalty about the 

city that individuals live and they were born. 

Data from 170 respondents were gathered via surveys. Sample size was calculated due to 

the number of Likert items because the sample size is minimum 10× Number of Likert 

items if non-probability samples are used. Convenience sampling was preffered in the 

research. Survey as a quantitative method was chosen because it is the most suitable form 

to measure the differences between variables in social sciences and it provides wider 

information about the sample. 5 item Likert scale was used to measure attitudinal and 

behavioral loyalty because people perceive and evaluate 5 items more efficient than 7 

items in Turkey. Attitudinal and behavioral loyalty scales were adapted from Artuger, 

Cetinsoz and Kilic’s study in 2013.
 
The statistical methods used to analyze the data were 

frequency analysis, arithmetic mean, exploratory factor analysis, reliability analysis, 

correlation analysis and paired samples t test. 

 

4. Findings 

Demographics are defined on Table 1: 
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Table 1. Frequencies 

 Frequency Percentage 

Gender 

Female 

Male 

 

83 

87 

 

48.8 

51.2 

Age 

18-30 

31-40 

41-50 

51+... 

 

124 

40 

5 

1 

 

72.9 

23.5 

2.9 

0.6 

Education Level 

High School 

BA 

MBA/PhD 

 

8 

107 

55 

 

4.7 

62.9 

32.4 

Monthly Income 

0-1000 TL 

1001-2000 TL 

2001-3000 TL 

3001-4000 TL 

4001-5000 TL 

5001 TL +... 

 

12 

36 

57 

35 

19 

11 

 

7.1 

21.2 

33.5 

20.6 

11.2 

6.5 

 

As seen on Table 1, 48.8 % of respondents are female and 51.2 % are male. 72.9 % of 

respondents are between 18-30 ages, 23.5% are between 31 and 40, 2.9 % are between 

41-50 and 0.6 are 50 years old or older. 4.7% of them are graduated from high school, 

62.9 % have BA degree and 32.4 % have MBA or PhD degree. 

Descriptive statistics of behavioral and attitudinal loyalty about the city that individuals 

live and they were born are summarized on Table 2: 
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Table 2. Descriptives 

Item Minimum Maximum Mean sd 

If I decide to visit somewhere my first choice will 

be the city I was born. 
1 5 2.76 1.133 

I'm considering revisiting the city I was born in the 

future. 
1 5 2.02 1.032 

The probability that I visit the city I was born again 
is high. 

1 5 2.74 1.148 

When asked about a city to visit I will recommend 
the city I was born. 

1 5 3.44 1.082 

I will say positive things about the city I was born 

to those around me. 
1 5 3.56 0.984 

I will recommend the city I was born to other 

people. 
1 5 3.68 1.101 

I will encourage those around me to go to the city I 

was born. 
1 5 3.21 1.151 

If I decide to visit somewhere my first choice will 

be the city I live if I go out of town. 
1 5 3.44 0.985 

I'm considering revisiting the city I live if I go out 
town in the future. 

1 5 3.44 0.990 

The probability that I visit the city I was born again 
is high. 

1 5 3.39 0.986 

When asked about a city to visit I will recommend 

the city I live. 
1 5 3.04 1.176 

I will say positive things about the city I live to 

those around me. 
1 5 2.69 1.163 

I will recommend the city I live to other people. 1 5 3.06 1.160 

I will encourage those around me to come to the 

city I live. 
1 5 3.23 1.125 
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It is clear on Table 2 that respondents mostly agree with the item "If I decide to visit 

somewhere my first choice will be the city I was born" in behavioral loyalty about the 

city they were born and "I will recommend the city I was born to other people" in the 

attitudinal loyalty for the same city. Mostly agreed items in behavioral loyalty about the 

city that individuals were born were " If I decide to visit somewhere my first choice will 

be the city I live if I go out of town" and " I'm considering revisiting the city I live if I go 

out town in the future" and mostly agreed item in attitudinal loyalty for the same city is " 

I will encourage those around me to come to the city I live". 

Brand loyalty concept refers to companies generally. So, there exists a validity problem 

about applying this concept to cities. In order to test the validity and reliability of scales 

in city branding, exploratory factor analysis and Alpha method reliability analysis were 

used. Exploratory factor analysis and reliability analysis results for loyalty about the city 

that people were born can be seen on Table 3: 

Table 3. EFA and Reliability Analysis Results for the City that Individuals were Born 

Factor Item Factor 

Weight 

Variance 

Explained 

Cronbach's 

Alpha 

Behavioral 

Loyalty 

I'm considering revisiting the city I 

was born in the future. 
0.868 

42.673 % 0.865 
If I decide to visit somewhere my first 

choice will be the city I was born. 
0.846 

The probability that I visit the city I 

was born again is high. 
0.814 

Attitudinal 

Loyalty 

I will say positive things about the 

city I was born to those around me. 
0.903 

34.034 % 0.880 

When asked about a city to visit I will 

recommend the city I was born. 
0.877 

I will recommend the city I was born 

to other people. 
0.806 

I will encourage those around me to 

go to the city I was born. 
0.704 

Total Variance Explained: 76.706 % 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0.823 

Bartlett's Test of Sphericity        Approx. Chi-Square: 798.055 

                                                       df: 21 

                                                       p: 0.001 
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As it's explained on Table 3 loyalty has two factors named behavioral and attitudinal 

loyalty. Behavioral loyalty has 3 items and attitudinal has 4. Both of these factors are 

reliable. 

Factor and reliability analysis results for loyalty about the city that people live are 

presented on Table 4: 

Table 4. EFA and Reliability Analysis Results for the City that Individuals Live 

Factor Item Factor 

Weight 

Variance 

Explained 

Cronbach's 

Alpha 

Behavioral 

Loyalty 

I'm considering revisiting the city I live 

if I go out town in the future. 
0.914 

39.533 % 0.766 

If I decide to visit somewhere my first 

choice will be the city I live if I go out 

of town. 

0.899 

The probability that I visit the city I was 

born again is high. 
0.836 

Attitudinal 

Loyalty 

I will say positive things about the city I 

live to those around me. 
0.846 

34.350 % 0.791 

When asked about a city to visit I will 

recommend the city I live. 
0.832 

I will recommend the city I live to other 

people. 
0.774 

I will encourage those around me to 

come to the city I live. 
0.518 

Total Variance Explained: 73.883 % 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0.819 

Bartlett's Test of Sphericity        Approx. Chi-Square: 642.636 

                                                       df: 21 

                                                       p: 0.001 

 

Table 4 shows that loyalty has two dimensions. Factors are named as behavioral and 

attitudinal loyalty and they are both reliable. Behavioral loyalty has 3 and attitudinal has 

4 items. 

Pearson Correlation was used to define the correlation between behavioral and attitudinal 

loyalty for the city that people were born. Table 5 shows the results: 
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 Table 5. Correlation Analysis Results between Behavioral and Attitudinal Loyalty for 

the City that People were Born 

 Behavioral Loyalty Attitudinal Loyalty 

Behavioral Loyalty      Pearson Correlation 

                                       p 

1 0.572 

0.001 

Attitudinal Loyalty      Pearson Correlation 

                                       p 

0.572 

0.001 

1 

 

As seen on Table 5 there is a significant correlation at 57.2% level between behavioral 

and attitudinal loyalty. 

Table 6 shows the correlation analysis results between behavioral and attitudinal loyalty 

for the city people live: 

Table 6: Correlation Analysis Results between Behavioral and Attitudinal Loyalty for 

the City that People Live 

 Behavioral Loyalty Attitudinal Loyalty 

Behavioral Loyalty      Pearson Correlation 

                                       p 

1 0.681 

0.001 

Attitudinal Loyalty      Pearson Correlation 

                                       p 

0.681 

0.001 

1 

It can be seen on Table 6 that there is a correlation at 68.1 % level between behavioral 

and attitudinal loyalty. 

In order to find out how people's loyalty differ due to the city they were born and they 

live paired samples t test is used. Paired samples t test results are summarized on Table 

7: 

Table 7. Behavioral Loyalty Difference due to the City that Individuals were Born and 

they Live 

p Mean 

0.001 
City that People were Born 2.5078 

City that People Live 3.3510 
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Table 7 shows us that individuals' loyalty is higher in the city they live. 

Difference in attitudinal loyalty due to the city that people were born and they live is 

analyzed by paired samples t test. Test results are presented on Table 8: 

Table 8. Attitudinal Loyalty Difference due to the City that Individuals were Born and 

they Live 

p Mean 

0.001 

City that People were Born 3.4735 

City that People Live 3.0559 

 

Attitudinal loyalty about the city that people were born seems to be higher according to 

Table 8. 

As a result, both of the research hypotheses were accepted. 

  

Conclusion 

It is observed that administrators are willing to improve the perceptions about their cities. 

The efforts in this way start with benchmarking process. Following the successful cities' 

strategies is one of the efficient methods used. However, finding out the factors that drives 

better perceptions is more important to set a better strategy. 

Generally Turkish people tend to be loyal to the city that they were born. This situation 

was the main driver of this study. It's found at the end of this research that city loyalty 

can differ by the behavioral and attitudinal side. While attitudinal city loyalty was higher 

in the place of birth, behavioral city loyalty was higher when it comes to the current place 

that individuals live. 

Being loyal depends on being satisfied as well as many other issues. So, administrators 

must try to reveal the satisfaction drivers. Especially in Istanbul, satisfaction level is really 

low. Living conditions are the primary problems. People often complain about the traffic, 

crowd and chaos in Istanbul. Quality of life is distinctly refused in the city.  
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Behavioral city loyalty is higher about Istanbul for many reasons. First of all, people can 

satisfy all of their needs here. Also they get used to the city and going out of town becomes 

very difficult even impossible. 

Attitudinal city loyalty is higher when the birthplace is considered. People miss the city 

they were born and this causes the attitudinal city loyalty even if they didn't visit the city 

in the past years.  

Tourists are generally interested in metropolises like Istanbul but this doesn't show us that 

people are loyal to these cities. If they lived continuously in the city, would they be 

pleased? Being comfortable is as important as having so many historical places for the 

citizens rather than tourists. 

In conclusion, we cannot discuss about city loyalty by just one side. In little towns, 

infrastructural studies seem to be more important. By the way, most of the metropolises 

cannot be stated as real brands yet. Managers must work hard to enhance the people's 

quality of life in these cities.  
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DETERMINING THE DEMOGRAPHIC FACTORS THAT AFFECT 

CONSUMER ATTITUDES TOWARDS RETRO PRODUCTS 

 

Yrd. Doç. Dr. Baran ARSLAN  Öğr. Gör. Banu Özgür YETKİN 

 

Abstract 

As a result of changing market conditions and increasing competition, it has become important for brands 

to appeal to the emotions and establish bonds with them from the perspective of producers. Emerged in this 

context, the concept of retro means re-presentation by producers to consumers of products or services that 

revive past emotions and longings of individuals when they remember from their past. The study aimed to 

determine the individual factors that affect attitudes of consumers towards retro products after the concept 

of retro marketing is examined. The questionnaire, which was developed for the study, was applied to 1036 

people. Factor Analysis, Reliability Analysis, T-test Analysis and Anova Test were performed. According 

to the results of analyses, which were made in order to determine the difference in attitudes of consumers 

towards retro products in terms of demographic factors, it was found that there is a significant difference 

in consumer attitudes based on gender, age, educational background and income status. When it comes to 

the marital status variable, it was concluded that there is no difference in attitudes of consumers towards 

retro products. 

Key Words: Retro, retro marketing, nostalgia, attitude. 

 

RETRO ÜRÜNLERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Özet 

Değişen pazar koşulları ve artan rekabet neticesinde markaların tüketicilerin duygularına hitap ederek 

onlarla bağ kurabilmesi üreticiler açısından önem arz etmeye başlamıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan retro 

kavramı; bireyin geçmişte sahip olduğu, hatırladığında geçmişe yönelik duygularını ve özlemlerini 

canlandıran ürün ya da hizmetin üreticiler tarafından tekrar tüketicilere sunulmasıdır. Çalışmada retro 

pazarlama kavramı incelendikten sonra tüketicilerin retro görünümlü ürünlere yönelik tutumlarını etkileyen 
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faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket, İstanbul'da yaşayan ve giyim 

sektörü tüketicilerinden oluşan 1036 kişiye uygulandı. Faktör Analizi, Güvenirlilik Analizi, T-testi Analizi 

ve  Anova Testi yapıldı. Tüketicilerin retro görünümlü ürünlere yönelik tutumlarında demografik faktörler 

bağlamında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre cinsiyet, yaş, 

eğitim durumu ve gelir durumuna göre tüketici tutumlarında anlamlı bir farklılık  olduğu sonucuna ulaşıldı. 

Medeni durum değişkenine göre ise tüketicilerin retro görünümlü ürünlere yönelik tutumlarında farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşıldı.  

Anahtar Kelimeler: Retro, retro pazarlama, nostalji, tutum. 

 

Giriş 

New marketing concepts have started to emerge with the postmodern marketing. One of 

them is retro marketing, which is based on re-presentation of forgotten brands or products 

by updating and getting back their previous strength.  One of the structural properties of 

people is their longing for the past.  Businesses that are aware of this situation and turn it 

into an advantage present their brands and products with good aspects and positive 

reminders of past days.  As a result of changing market conditions and increasing 

competition, businesses are now making efforts to appeal to emotions of consumers by 

means of brands and products. Nostalgia-based communication efforts have been made 

since the 90s, in order to create emotional bond between consumers and brand.   

Brands that have reminded consumers of past and reflect past times and emotions make 

difference and gain competitive advantage. Performed in line with the brand identity, 

retro marketing, which prioritize pleasant emotions of the past, presents a perspective 

based on creating bonds with the past.  Introduced by Stephen Brown (2001), the concept 

of retro marketing is defined as revitalization and re-presentation of past products or 

services.  Retro products are generally the products that remind a past memory, event and 

shared knowledge and give pleasure to consume.  As individuals consume these products, 

they connect with the past, and this established bond fulfills their longing for the past. 

This study was conducted with 1036 consumers consisting of Istanbul-based consumers 

of clothing industry in order to determine the factors that affect their attitudes towards 

retro products. 
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1. Retro And Retro Marketing 

It is necessary to explain the concept of nostalgia in order to understand the elements of 

the retro brands and to determine the effects of brand management (Brown et al., 2003: 

19). Retro-looking products harmonize the past with the present, combining old forms 

with superior functions (Brown, 1999: 365). In this sense, nostalgia is utilized in retro 

studies. 

Nostalgia is a word of Greek origin and defined as the longing for return to home (Holak 

and Hevlana, 1998: 217). Nostalgia is associated with the belief that the past was better 

than the present, and positive feelings towards the past (Davis, 1979: 18).  The first 

important characteristic of nostalgia is that it involves an emotional rather than a cognitive 

memory.   Second characteristic is that past is more mysterious and powerful when 

remembered involuntarily.  Last characteristic is that nostalgic memories have richer and 

more powerful content than they are in fact.  With nostalgia, individuals connect to their 

childhood and youth (Belk, 1990: 671).  Brands try to gain competitive advantage through 

differentiation by means of nostalgia-based communication efforts.  Emerged as the 

concept of retro, this trend has spread worldwide.  Conceptualized for the first time in 

2001 by Stephen Brown, retro marketing is defined as "yesterday's tomorrow is today" 

(Brown, 2001: 6). 

The positive attitude of individuals towards a product or service will likely lead to more 

purchases. As Schiffman has defined, “Attitudes are an expression of inner feelings that 

reflect whether a person is favorably or unfavorably predisposed to some "object" (e.g., 

a brand, a service, or a retail establishment),” and “Attitude formation, in turn, is the 

process by which individuals form feelings or opinions toward other people, products, 

ideas, activities, and other objects in their environment” (www.nptel.ac.in, Erişim Tarihi: 

25/04/2017). 

Retro is a word of English origin and means retroactive. In marketing, the term "retro" is 

expressed as re-presenting past products or services by updating them to today.  Retro 

marketing causes to meet consumers who are longing for the past with the products and 

services they long for, and transfers these emotions to individuals who lived those times 

(Demir, 2008: 32).  Retro marketing is defined as revising a past product or service 
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according to today's conditions in terms of function, performance and taste and presenting 

it accordingly (Brown et al., 2003: 20). 

The idea underlying the retro marketing is that it traces something from the consumer's 

life in the product choice throughout the purchase.  In practice, retro marketing is 

categorized under three groups (Levinson, 2008: 22). 

 Repro: Means reproduction of products and services that were good in the past.  It is 

easier to catch the nostalgia.  Converse All Star basketball shoes and Harley Davidson 

Sportster motorcycle are the best examples of repro products. 

 Retro: Means combining old and new products and services.  TAG Heuter is now 

produces a similar design of a product that it had produced in the 1930s.  Mechanical 

escapement was used in the watches of old model, while solar-powered microchips are 

used today. 

 Repro-retro: Repro-retro, also called as neo-nostalgia, refers to products and services that 

are developed starting from nostalgia.  In the advertisement created due to 110th 

anniversary of its automobile brand, Fiat presented several models they developed 

starting from their first production in 1899 until today and made nostalgia about Fiat from 

past to present. 

Brown et al. (2003: 136-140) based their study of retro marketing on four main subjects.  

These are called 4A of retro branding. Allegory (brand story) is essentially symbolic 

stories, narratives, or extended metaphors.  Successful examples that have didactic 

messages can be seen widely in advertisements.  With arcadia (idealized brand 

community), utopian sense of past worlds and communities is evoked.  The past is 

expressed as a magical and special place.  As far as possible, idealized past is structured 

with advanced technology.  Aura (brand essence), which refers to authenticity, is an 

important part of brand identity.  And aura is associated with the stance perceived with 

authenticity.  Antinomy (brand paradox) refers to the paradoxes related to the desire of 

customers to return to slower, less complicated and less stressful days due to fast 

developing scientific and technological process. 

Past of a company, i.e. its history, is an important variable of brand identity (Gardh, 2009: 

27). Retro branding, which is based on brand heritage, makes great contributions to brand 

identity.  As a dimension of brand identity, brand history is very important in a retro 
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campaign (Urde et al., 2007: 4).  This is because majority of companies want to underline 

their pasts and known specialties (Ogechukwu, 2013: 29).  Known packages and mottos 

remind the brand heritage and individual and collective memories and good days of 

consumers (Brown et al., 2003: 20). 

 

2. Research Methodology 

 

2.1. Purpose of Study 

The purpose of this study is to determine the demographic factors that affect attitudes of 

consumers of clothing industry living in Istanbul towards retro products.  The study is a 

descriptive research since it researches whether their attitudes towards retro brands are 

affected by considering demographics of consumers who participated in the survey.  

 

2.2. Sampling Process 

The study universe consists of clothing industry consumers who are residents in Istanbul. 

Sampling method is convenience sampling, one of the non-probability sampling methods.  

Primary data required for the study were gathered by means of online survey. The surveys 

were conducted between 20.10.2016 and 20.11.2016.   

 

2.3. Data Collection Method and Tool 

The questionnaire consists of two sections.  The first section includes a 19-item scale, 

which measures retro tendency and was developed by Ursavaş and Gümüş in 2015 and 

presented at the 20th National Marketing Congress.  The second section includes five 

demographic questions about gender, age, marital status, education and income status of 

participants.  5-point Likert scale is used in the scale of attitude towards retro products. 
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2.4. Research Model and Hypotheses 

 

 

 

 

 

 

 

Fıgure 1. Research Model 

 

The hypotheses that were developed in line with the model and purpose of study are as 

follows: 

H1: There is a statistically significant difference among the demographic factor groups in 

the context of attitude towards retro products.  

 H1a: There is a statistically significant difference in terms of gender factor in the 

context of attitude towards retro products.  

 H1b: There is a statistically significant difference in terms of marital status factor 

in the context of attitude towards retro products.  

 H1c: There is a statistically significant difference in terms of educational status 

factor in the context of attitude towards retro products.  

 H1d: There is a statistically significant difference in terms of age factor in the 

context of attitude towards retro products.  

 H1e: There is a statistically significant difference in terms of income status factor 

in the context of attitude towards retro products.  

 

Demographic Factors 

-gender 

-age 

-marital status 

-education 

-income status 

 Attitude Towards 

Retro Products 
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2.5. Data Analysis 

After the elimination of incomplete and incorrectly completed surveys upon the 

evaluation as a result of survey conducted under the study, it was found that there are 

1036 surveys which are suitable for analysis. The data obtained as a result of surveys 

were analyzed using the SPSS software package. Factor Analysis was used in order to 

research unidimensionality of scale in the study.  Cronbach Alpha Test was used to 

determine reliability. T-test was made in order to determine whether there is a difference 

among the groups of gender and marital status in terms of attitude towards retro products. 

Anova Test was used in order to determine whether there is a significant difference among 

the groups of age, total monthly income and educational status in terms of attitude towards 

retro products.  

 

2.6. Research Findings 

When we look at demographic characteristics of participant individuals, 528 (51%) of 

participants are women and 508 (49%) of participants are men. It is observed that 

educational status of participant consumers is at a high level. The group with highest 

percentage is consumers who are university graduates (33.5%). Age distribution of 

participants is as follows: 212 (19.8%) are within the age range of 18-25, 284 (27.5%) 

within the age range of 26-35, 256 (25%) within the age range of 36-45, 138 (13.3%) 

within the age range of 46-55, and 146 (14.4%) within the age range of 56 and older. In 

terms of income status, those who have an income between 2501-5000 TL have the 

highest percentage (26.5%). When we look at marital status of survey participants, 689 

(66.5%) are married and 347 (33.5%) are single.  
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Table 1. Demographic Characteristics of Participant Consumers  

 
Frequency Percentage 

 
Frequency Percentage 

Gender 
Female 

Male 

Total 

 

528 

508 

1036 

 

51 

49 

100 

Educational Status 
Primary School 

High School 

University 

Postgraduate 

Doctorate 

Total 

 

194 

211 

347 

200 

84 

1036 

 

 

18,7 

20,4 

33,5 

19,3 

8,1 

100 

Age 
18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56 and older 

Total 

 

212 

284 

256 

138 

146 

1036 

 

20,5 

27,4 

24,7 

13,3 

14,1 

100 

 Monthly Income 
1000 TL and less 

1001-1500 TL 

1501-2000 TL 

2001-2500 TL 

2501-5000 TL 

5001 TL and higher 

Total 

 

84 

174 

146 

228 

275 

129 

1036 

 

 

8,1 

16,8 

14,1 

22 

26,5 

12,5 

100 

Marital Status 
Married 

Single 

Total 

 

689 

347 

1036 

 

         66,5 

         33,5 

         100 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.7. Reliability of Research and Factor Analysis 

The KMO value (0.891), which tests suitability of data set about attitude towards retro 

products for factor analysis, is a suitable and perfect value to make factor analysis. Since 

the Bartlett test significance value, which serves the same purpose as above, is 0,00  and 

meets the condition of being p<0.05, it was decided that the data are suitable for factor 

analysis. As a result of factor analysis, which was made to measure the factors that affect 

attitudes of consumers towards retro products, the statements used in the scale are 

gathered under five dimensions.  
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Table 2. Factor Analysis and Reliability Analysis on Attitude Scale for Corporate 

Social Responsibility Projects 

 

Factor 

 

Items 

 

 

Load 

Values 

 

Variance 

Extracted  

% 

 

Cronbach’s 

Alpha 

(,892) 

 

 

 

 

 

 

Fashion 

Retro products match the lifestyle that 

I chose. 

I prefer retro products over modern 

products. 

I pay more to a retro product than to a 
modern product. 

I would buy a retro product soon. 

Retro matches my personality. 

Retro products attracts me more than 

modern products. 

,831 

 

,782 

 

,779 

 

,761 

,750 

,744 

 

 

 

 

35,116 ,874 

 I feel that I embrace my past when 

using retro products. ,846 
 

 
 

 Retro makes me live good old days 
even today. 

,787  
 

Nostalgia Retro does not bring back good old 

days but brings the spirit of those 

times. 

,743 

14,818 

,852 

 Retro is important as it reminds me 
who I am. ,719 

 

 
 

 Retro products make me feel safe. ,707   

 Using retro products arouses suspicion 

in me. ,751 
 

8,374 
 

Personal 

Motivation 

Retro products are of no use. 
,719 

 
,891 

 Retro products cause disappointment. ,716   

 Retro is the combination of old and 
new. 

,751 
6,471 

,728 

Old-New Retro means being independent of 

time. 
,628 

 
 

 Retro products are expensive. ,793   

Luxury Retro products are luxury products. ,755 6,210 ,785 

 Retro products creates the perception 

that they are tailor-made. 
,619 

 
 

       

KMO = 0,891 Total Variance Extracted = 70,989 
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2.8. Testing of Hypotheses  

The independent-samples t-test was made for each factor to measure whether there is 

difference in attitudes of participants towards retro products by their gender. As a result 

of t-tests that were made by gender, it was found that the attitudes in sub-factors "fashion", 

"nostalgia", "personal motivation" and "old-new" in the attitude scale for retro products 

show difference by gender of participants. Hypothesis H1a is supported. 

 

Table 3. Results of t-Test on Attitude Towards Retro Products by Gender 

 
 N Mean T 

Sig

. 

Retro F

emale 
528 2,9980 

6,422 ,000 

 M

ale 
508 2,7705 

  

 

Fashion 

F

emale 
528 3,1765 

6,422 ,000 

 

 

M

ale 
508 2,6999 

 

Nostalgia 

F

emale 
528 3,1266 

7,169 ,001 

 M

ale 
508 2,6220 

 

Personal 

Motivation 

F

emale 
528 1,9615 

6,765 ,004 

 M

ale 
508 2,3767 

 

Old-New 

F

emale 
528 3,4120 

7,824 ,003 

 M

ale 
508 2,9595 

 

Luxury 

F

emale 
528 3,1869 

1,020 ,160 

 M
ale 

508 3,0472 

 

The independent-samples t-test was made for each factor to measure whether there is 

difference in attitudes of participants towards retro products by their marital status. As a 

result of t-tests that were made by marital status, it was found that the attitudes in all sub-

factors in the attitude scale for retro products do not show difference by marital status of 

participants. Hypothesis H1b is rejected. 

 



Baran ARSLAN ve Banu Özgür YETKİN; Determining The Individual Factors That Affect Consumer 

Attitudes Towards Retro Products 

102 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

Table 4. Results of t-Test on Attitude Towards Retro Products by Marital Status 

  N Mean T Sig. 

Retro 

M
arried 

689 2,8797 

,674 ,500 

S

ingle 
347 2,9094 

 

Fashion 

 

 

M

arried 
689 2,9250 

,449 ,882 

S

ingle 
347 3,0480 

 

Nostalgia 

M
arried 

689 2,8500 

,516 ,587 

S

ingle 
347 2,9958 

 

Personal 

Motivation 

M
arried 

689 2,1500 

,279 ,606 

S

ingle 
347 2,0833 

 

Old-New 

M

arried 
689 3,1000 

,987 ,655 

S
ingle 

347 3,3229 

 

Luxury 

M

arried 
689 3,4000 

1,041 ,356 

S
ingle 

347 3,0278 

 

The Anova Test was made for each five factors to measure whether there is difference in 

attitudes of consumers towards retro products by their educational status. As a result of 

Anova tests that were made by educational status, it was found that attitudes towards retro 

products in the dimensions "fashion", "nostalgia", "personal motivation", "old-new" and 

"luxury" in the scale show difference by educational status of participants. Hypothesis 

H1c is supported. 
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Table 5. Results of Anova Test on Attitude Towards Retro Products by Educational 

Status 

 
Sum of Squares df 

 

Mean Square  
F Sig. 

Between Groups 15,948 4 3,987 10,814 ,000 

Within Groups 374,950 1017 ,369   

Total 390,898 1021    

Fashion 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 55,333 4 13,833 13,298 ,000 

Within Groups 1057,905 1017 1,040   

Total 1113,237 1021    

Nostalgia 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 60,265 4 15,066 14,404 ,000 

Within Groups 1063,736 1017 1,046   

Total 1124,001 1021    

Personal 

Motivation Sum of Squares df 
 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 34,193 4 8,548 10,760 ,000 

Within Groups 807,934 1017 ,794   

Total 842,127 1021    

Old-New 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 7,757 4 1,939 2,751 ,027 

Within Groups 717,038 1017 ,705   

Total 724,796 1021    

Luxury 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 41,248 4 10,312 12,599 ,000 

Within Groups 832,391 1017 ,818   

Total 873,640 1021    

The Anova Test was made for sub-factor to measure whether there is difference in 

attitudes of consumers towards retro products by their age. As a result of Anova tests that 
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were made by age, it was found that attitudes towards retro products in the dimensions 

"fashion", "nostalgia", "personal motivation", "old-new" and "luxury" in the scale show 

difference by age of participants. Hypothesis H1d is supported. 

Table 6: Results of Anova Test on Attitude Towards Retro Products by Age 

 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Gruplar Arası 29,380 4 7,345 20,663 ,000 

Between Groups 361,517 1017 ,355   

Within Groups 390,898 1021    

Fashion 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 66,205 4 16,551 16,076 ,000 

Within Groups 1047,032 1017 1,030   

Total 1113,237 1021    

Nostalgia 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 63,714 4 15,928 15,278 ,000 

Within Groups 1060,287 1017 1,043   

Total 1124,001 1021    

Personal 

Motivation Sum of Squares df 
 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 60,808 4 15,202 19,787 ,000 

Within Groups 781,319 1017 ,768   

Total 842,127 1021    

Old-New 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 27,785 4 6,946 10,135 ,000 

Within Groups 697,011 1017 ,685   

Total 724,796 1021    

Luxury 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 89,693 4 22,423 29,089 ,000 

Within Groups 783,947 1017 ,771   

Total 873,947 1021    

The Anova Test was made for each sub-factor to measure whether there is difference in 

attitudes of consumers towards retro products by their income status. As a result of Anova 
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tests that were made by income status, it was found that attitudes towards retro products 

in the dimensions "fashion", "nostalgia", "personal motivation", "old-new" and "luxury" 

in the scale show difference by income status of participants. Hypothesis H1e is supported. 

Table 7. Results of Anova Test on Attitude Towards Retro Products by Income Status 

 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 12,214 5 2,443 6,554 ,001 

Within Groups 378,684 1016 ,373   

Total 390,898 1021    

Fashion 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 94,058 5 18,812 18,753 ,000 

Within Groups 1019,179 1016 1,003   

Total 1113,237 1021    

Nostalgia 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 23,179 5 4,636 4,279 ,001 

Within Groups 1100,822 1016 1,083   

Total 1124,001 1021    

Personal 

Motivation Sum of Squares df 
 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 99,534 5 19,907 27,236 ,000 

Within Groups 742,592 1016 ,731   

Total 842,127 1021    

Old-New 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 40,146 5 8,029 11,915 ,000 

Within Groups 684,649 1016 ,674   

Total 724,796 1021    

Luxury 
Sum of Squares df 

 

Mean Square 
F Sig. 

Between Groups 43,360 5 8,672 10,612 ,000 

Within Groups 830,280 1016 ,817   

Total 873,640 1021    
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Conclusion and Evaluation 

Retro marketing is one of popular trends in today's marketing world. A great number of 

manufacturing businesses offer retro products for consumers in line with this trend. 

Attitudes and perspectives of consumers towards retro products are not exactly known. 

This is because there is limited number of studies conducted in local and foreign literature 

on this subject. This study aims to determine the factors that affect attitudes of consumers 

of clothing industry living in Istanbul towards retro products.  The study is a descriptive 

research since it researches whether their attitudes towards retro brands are affected by 

considering demographics of consumers who participated in the survey. 

As a result of analyses that were made in line with research hypotheses, attitudes of 

consumers towards retro products show difference by their gender, income, educational 

status and age but their attitudes towards retro products do not show difference by their 

marital status. These findings are very important for businesses to define strategies related 

to their retro marketing practices. 

Retro marketing practices are becoming increasingly important as one of the postmodern 

marketing strategies. Under today's highly competitive market conditions, businesses that 

want to gain competitive advantage must attach importance to retro marketing practices, 

besides other marketing strategies. 

By its nature, people always feel loyalty to their past. Life experiences in the past, the 

will to go down memory lane and the power of past events always affect people. For these 

reasons, businesses must offer continuous retro marketing practices for their customers. 

Businesses may benefit from the customers' longing for the past in their advertisements 

and promotions, brands, all marketing activities, packages and their relations with the 

customers. 

Since the number of studies conducted on retro marketing practices is limited, it is 

believed that this study will contribute to the literature and serve as a guide marketing 

practitioners and academicians. Conducting this study in different countries and on 

consumers from different industries with a larger sample universe will provide benefit in 

terms of comparison and generalization.  
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ERGENLİK DÖNEMİNDE DEPRESYON, KAYGI VE STRES* 

 

Dr. Zeynep AKKUŞ ÇUTUK** 

 

Özet 

Depresyon, kaygı ve stres, her gelişim döneminde olduğu gibi ergenlik döneminde de oldukça önemlidir. 

Ergenlik dönemi hızlı büyümenin, bedensel, zihinsel, sosyal vb. her alanda değişimin yaşandığı bir 

dönemdir. Bu çalışmanın amacı, ergenlik döneminde sıklıkla görülen depresyon, kaygı ve stres ile bunlarla 

başa çıkma konularını incelemektir. Çalışma, ergenlik dönemindeki depresyonunun, kaygının ve stresin 

tanımlanması, nedenleri, özellikleri ve başa çıkma yolları ile ilgili yapılan araştırmalar doğrultusunda 

literatür taramasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Depresyon, Kaygı, Stres 

 

DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS IN ADOLESCENCE 

Abstract 

Depression, anxiety and stress are important in adolescence as well as in every developmental period. 

Adolescence is a time of rapid growth, physical, mental, social change and so on. It is a time when every 

area undergo changes. The aim of this study is to examine depression, anxiety and stress frequently 

encountered during adolescence and coping with them. The study was based on the literature review of 

researches on adolescent depression, anxiety and stress, their causes, characteristics and ways of coping. 

Keywords: Depression, Anxiety, Stress 

 

Giriş 

İnsan gelişimi yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç içerisinde insanlar, bebeklik, 

çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi çeşitli gelişim dönemlerinden geçerler. Bu 

                                                           
* Bu makale, Zeynep AKKUŞ ÇUTUK’un “Duygusal Dışavurum Amaçlı Psiko-Eğitim Programının 

Ergenlerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyine Etkisi” isimli doktora tezinin bir kısmını 

oluşturmaktadır. 

** Milli Savunma Üniversitesi, zeynepdr1001@hotmail.com 
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dönemler içerisinde ergenlik, her bireyin yaşamının önemli bir kısmını oluşturan, 

çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir.  

Ergenlik döneminin en belirgin özelliği, hızlı büyüme ve gelişmenin yaşanmasıdır. Bu 

dönemde ergen biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan pek çok değişiklik ile 

karşılaşır (Yavuzer, 2015). Çocukluk dönemiyle kıyaslandığında, ergenlik de karşılaşılan 

biyopsikososyal sorunlar da artış meydana gelmektedir (Eskin, 2012).  Bu dönemde 

ergen, vücudunda oluşan değişikliklere uyum sağlamak ve bunlara bağlı ortaya çıkan 

cinsel dürtülerle başa çıkmak durumundadır. Ergen, bilişsel yetilerinde meydana gelen 

olgunlaşma sonucunda hem kendisi hem de çevresiyle ilgili yeni değerlendirmeler ve 

soyutlamalar yapar. Bu dönemin gelişimsel ödevi olarak kimlik gelişimi önem kazanır. 

Ergen "ben kimim?" sorusuna yanıt bulmaya çabalar. Bu çabalama bazen bocalamalarla 

sonlanabilir. Sosyal açıdan ergenden beklentiler artar ve bu beklentiler doğrultusunda 

ergenin sorumluluklar alması gerekir (Alpaslan, 2012).  

Gelişimsel bu zorluklar psikiyatrik bozuklukların oluşmasına zemin hazırlayabilmekle 

birlikte, ergen, bu dönemde akademik başarısızlık yaşama, sevdiği birini kaybetme, 

ailenin parçalanması gibi pek çok olumsuz durumla, travmatik ve stresli yaşam 

olaylarıyla da karşılaşabilmektedir. Ergenlerin söz konusu bu olumsuz yaşantılara 

tepkileri ve bu durumlarla başa çıkma stratejileri farklılık gösterir. Bazı gençlerin, 

karşılaştıkları bu zorluklarla yüzleşme ve üstesinden gelme konusunda diğerlerine göre 

daha başarılı oldukları ve daha iyi başa çıkma stratejileri kullandıkları görülmektedir. 

Bazı gençler ise bu olumsuz yaşantılar karşısında kendini güçsüz hissetmekte, yetişkinlik 

dönemi boyunca da katlanarak devam edebilen depresyon ve kaygı gibi çeşitli psikolojik 

bozukluklar yaşayabilmektedir. 

 

1. Ergenlerde Depresyon  

Depresyonda ergenlik dönemiyle birlikte belirgin bir artış görülmektedir. Majör 

depresyon çocuklarda yaklaşık %2 ve ergenlerde %5 oranında görülür. Distimi 

çocuklarda yaklaşık %2 ve ergenlerde %4 oranında görülür. 12 yaş altı çocuklarda 

depresyon yaşayanlar, sadece %1 ila %3 arasında oldukça düşük iken; 18 yaşında ağır 

depresyon vakası yaşayan ergenlerin oranının %20 olması ile oldukça yüksektir. 

Ülkemizde, Eskin, Ertekin, Harlak ve Dereboy (2008) yaptıkları araştırmaya katılan lise 
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öğrencilerinin yaklaşık %18’ine depresyon tanısı konabileceğini belirtmektedir. DSM 

depresyon tanısı açısından süre, sıklık ve şiddet kriterleri karşılanamayan önemli 

depresyon belirtileri gösteren ergenler de dâhil edildiğinde bu oranlar gerçekten oldukça 

yüksektir (Lewis ve Simons, 2009; Austin ve Sciarra, 2012).  

Ergenlerdeki depresyon, intihar için büyük bir risk faktörüdür ve intihar eden ergenlerin 

yarısından fazlasında depresif bozukluk olması ile bu yaş grubundaki ölümlerin önde 

gelen ikinci-üçüncü nedenidir. Depresyon, aynı zamanda sosyal ve eğitimsel alanlarda 

ciddi bozulmalar ile birlikte hastalık riskinin artmasına, sigara içme oranında artışa, 

madde kötüye kullanımına ve obeziteye yol açar. Bu nedenle, bu bozukluğu teşhis etmek 

ve tedavi etmek önemlidir (Sharp ve Lipsky, 2002; Thapar, Collishaw, Pine ve Thapar, 

2012).  

Bozukluğun klinik ve tanısal özellikleri, ergenlerde ve yetişkinlerde genel olarak 

benzerdir. İki ana sınıflandırma sistemi (Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10 [ICD-10] 

ve Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 

Sayımsal El kitabı-5 [DSM-5]) depresyonu benzer şekilde tanımlar. Ancak çocuklar ve 

ergenler için depresif ruh hali yerine sinirlilik temel bir tanı belirtisi olarak kabul 

edilmektedir. Depresyondaki ergenler üzgünden çok huzursuz görünürler, suçluluk 

duyguları, ümitsizlik, gelecek kaygıları gibi belirtiler dikkati çeker. Yaş ilerledikçe 

hayattan zevk almama, hezeyanlar (mantık dışı düşünceler), zihinsel ve bedensel 

durgunluk, uyku fazlalığı daha sık görülür. Ergenler, bedensel şikâyetlerden daha az 

yakınırlar. İntihar düşünceleri, konsantre olamama, mutsuzluk ve uykusuzluk hemen her 

yaşta dikkat çeken depresyon belirtileridir. İntihar düşünceleri her yaşta görülmekle 

birlikte, intihar girişimleri ve intihara bağlı ölümler hemen hemen sadece ergenlerde 

ortaya çıkar. Erişkin depresyonunda kilo kaybı sık rastlanan bir depresyon belirtisidir. 

Ergenlerde kilo kaybından çok, yaşa göre beklenen kilonun alınıp alınamadığı üzerinde 

durulmalıdır. Sinirliliğin belirgin olması, ruhsal tepkisellik ve değişken belirtiler 

nedeniyle ergenlerdeki depresyon, yetişkinlere göre daha sıklıkla gözden 

kaçırılabilmektedir. Ayrıca, ergenin var olan başlıca problemleri, açıklanamayan fiziksel 

belirtiler, yeme bozuklukları, kaygı, okulu bırakma, okul başarısında düşme, madde 

kötüye kullanımı ya da davranış problemleri olduğunda depresyon gözden kaçabilir. 

Klinik ve klinik olmayan örneklemler üzerinde yapılan boylamsal çalışmalarda 

ergenlerdeki depresyon vakasının % 60-90’ının bir yıl içinde gerilediği bulunmuştur. 
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Bununla birlikte, izleme çalışmalarında, gerileyen hastaların %50-70’i, 5 yıl içinde tekrar 

depresyon yaşamıştır. Ergenlerdeki depresyon ile sonraki nüks etme arasında güçlü bir 

ilişki olması nedeniyle eşdeğer yetişkin bozukluğun ergen başlangıçlı alt formu olarak 

kabul edilir. Ayrıca, çok az yetişkinde, kalıntı belirtiler ya da bozulma ile depresyon 

arasında tamamen semptomatik ve işlevsel iyileşme görülür. Sonuç olarak, ergenlikteki 

depresyon yetişkinlikteki birçok ruhsal bozukluğu öngörür, bunlar, intihar davranışı, 

işsizlik ve fiziksel problemlerin yanı sıra özellikle kaygı bozuklukları, madde bağımlılığı 

ve bipolar bozukluktur. Dolayısıyla, ergenlik dönemindeki depresyon, genellikle kronik 

veya nükseden bir hastalığın habercisidir (Parker ve Roy, 2001; Mufson, Dorta, Moreau 

ve Weissman, 2004; Thapar ve diğerleri, 2012; Tan, 2014). 

 

1.1. Komorbidite (Eştanı) 

Belirlenebilen etiyolojik etmenler, ergenlikte "saf depresyon" yaşama ihtimalini 

azaltmaktadır. Komorbidite psikiyatrik durumların fazlalığı, depresyonun daha uzun 

sürmesine, nüks etme riskinin artmasına ve tedaviye yanıtın azalmasına yol açar. 

Depresyonla ilişkili komorbidite hastalık oranının %40 ile %95 arasında olduğu tahmin 

edilmektedir. En sık görülenler, kaygı bozuklukları (agarofabi, sosyal fobi, ayrılma 

kaygısı, altını ıslatma, obsesif kompulsif bozukluk) ve distimik bozukluktur. Sonraki en 

sık görülen bozukluklar, nikotin bağımlılığı da dahil olmak üzere madde bağımlılığı, 

antisosyal ve borderline kişilik bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve 

yıkıcı davranış bozukluğudur. Bununla birlikte, sigara içme, antisosyal ve diğer kişilik 

bozukluklarının gelişimiyle bağlantılı, dışavurma davranış biçiminin bir parçası olarak 

yaygın bir şekilde görülür (Parker ve Roy, 2001). 

 

1.2. Epidemiyoloji  

Birmaher ve diğerleri (2004) tarafından yapılan epidemiyolojik ve klinik çalışmalarda, 

majör depresyonun (ya da eşdeğeri) ortaya çıkışının çoğunlukla sinsi olduğu ve sadece 

çok azının akut olduğu belirtilmektedir. İzleme çalışmaları, 2 yıl içinde depresyonun nüks 

etme olasılığının %40 ve 5 yıl içinde %70 olduğunu göstermektedir.  
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Çocukluk depresyonunda cinsiyet farklılığı daha azdır, ancak ergenlik döneminde bu 

farklılık büyük ölçüde artar. Ergenlik döneminde görülen depresyondaki ani artışlar 

özellikle kızlar açısından dikkat çekmektedir ve ergen depresyonunda iyi bilinen cinsiyet 

farklılıklarına yol açmaktadır. Epidemiyoloji çalışmaları, kadın:erkek ömür boyu risk 

oranlarının 1.7:1’den 2.4:1’e kadar dağılım gösterdiğini bildirmektedir. Bu farklılığın 

ortaya çıkması, 11 ile 13 yaşları arasında başlar ve görece olarak 15 yaşlarında özellikle 

daha çok görülür. Ergenliğin belirgin biyolojik ve sosyal değişimler ile tanımlanan bir 

gelişim dönemi olması nedeniyle birçok faktör erinlik sonrası (post-pubertal) bu artışı 

açıklayabilir. En yaygın kabul edilen faktörler, puberte ile beyin ve bilişsel 

olgunlaşmadır. Bunların dışında, gelişmiş sosyal anlayış ve öz-farkındalık, ödül ve 

tehlike tepkileri ile ilgili beyin devrelerindeki değişiklikler, stres düzeylerinin artmasıdır 

ve bunlar özellikle kızlarda yer alır. Ayrıca ergenlik depresyonu kronolojik yaşa göre 

kadın hormonal değişimleriyle daha yakından ilişkilidir. Bu cinsiyet farklılığı, bazı ergen 

alt gruplarında (nörogelişimsel ve tıbbi bozukluğu olan hastalar gibi) büyük ölçüde 

zayıflamış, yok olmuş ve hatta tam tersi olabilir (Lewis ve Simons, 2009; Thapar ve 

diğerleri, 2012). Ayrıca ergenlerin cinsiyetlerine göre depresyona verdikleri tepkilerde de 

farklılık görülür. Özellikle erkekler duygularını ve davranışlarını dışavurarak ifade 

ederler ve saldırgan davranışlarda bulunabilirler. Kızlar ise çoğu zaman depresyonu 

içselleştirerek, endişelenerek veya kaygılı hale gelerek ifade ederler (Geldard ve Geldard, 

2013).  

İzleme çalışmalarında, depresyonun iyileşmesinden sonra bile, erken yaşta hamilelik, 

fiziksel problemlerde ve sigara kullanımında artış, genel olarak işlevsellikte ve 

kişilerarası ilişkilerde bozulma, subklinik belirtiler ve olumsuz atıfların devam 

edebileceği belirlenmiştir. Düşük sosyo-ekonomik ve eğitimsel koşullarda olan ergenler, 

tekrarlayan epizodlara karşı daha fazla risk altındadır. Bununla birlikte, yetişkinlikte 

sosyal zorlukların ortaya çıkması daha olası görülse de, eğer depresyondaki iyileşme uzun 

süreli hale getirilebilirse, yetişkinlikte ortaya çıkabilecek psikososyal zarar ortadan 

kalkabilir (Parker ve Roy, 2001). 

 

1.3. Etiyolojisi 

Klinik olarak heterojen ve çeşitli nedenleri olmasından dolayı, ergenlik dönemindeki 

depresyonun sebebini anlamak zordur. Diğer birçok yaygın bozukluklar gibi, çeşitli risk 



Zeynep AKKUŞ ÇUTUK; Ergenlik Döneminde Depresyon, Anksiyete ve Stres 

114 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

faktörleri, depresyon riskini artırabilir. Hormonsal ve olgunlaşmayla ilgili değişimler, 

stres verici olaylara karşı bireyin duyarlılığını da değiştirebilir. Ergenlik döneminde yeni 

sosyal roller kazanma, cinsellikle ilgili çatışmaların sonucunda oluşan endişeler ve 

hormonal değişimler bir araya gelince klinik düzeyde depresyonun gelişmesi anlaşılabilir 

bir durumdur. Ergenin ailesinden birisini ya da sevdiği bir insanı kaybetmesi veya kendisi 

için önemli kişilerden ayrılığı genellikle depresyonu hazırlayan önemli bir etken olarak 

kabul edilir. Bu konuda doğal gelişim süreci içinde anne babadan kopma, uzaklaşma 

ergenin içinde ikircikli duygulara neden olabilir; hem onlardan bağımsız olmayı ve onlara 

ihtiyaç duymamayı ister hem de onlardan ayrılmakla büyük bir boşluk, güvensizlik ve 

doldurulması zor bir eksiklik içine düşebilir. Önemli kişiden ayrılma üzerine eklenen ve 

bardağı taşıran bazı son olaylar klinik bir depresyona yol açabilir. Kalıtsal faktörler ve 

erken dönemdeki sıkıntılar gibi riskler de doğrudan ve dolaylı şekilde depresyon için 

zemin hazırlar. Bu tür riskler, mizaç ve kişilik özellikleri (olumsuz duygusallık, azalan 

olumlu duygusallık ve dikkat kontrolü, davranışsal ketlenme ve nevrotiklik) ve biliş 

yoluyla etkileri aracılık edebilir. Bu risk faktörleri, nöroendokrin sistem ile beyin yapısı 

ve işlevindeki değişimler gibi biyolojik riskleri etkiler. Bu değişimlerin ergenler arasında 

depresyon gelişimi ile nasıl ilişkili olduğu aşağıdaki kısımda ayrıntılı tartışılacaktır (Ekşi, 

1999: 153; Parker ve Roy, 2001; Sims, Nottelmann, Koretz ve Pearson, 2006; Thapar ve 

diğerleri, 2012). 

 

1.3.1. Beyin Gelişimi 

Ergenlikle ilgili fiziksel (bedensel) değişimler kolaylıkla görülebilmektedir. Daha az 

gözlenebilmesine karşın beyin yapısı ve fonksiyonundaki diğer biyolojik değişimler, 

ergenlik depresyonunun anlaşılması bakımından daha önemli olabilir. Ergenliğin, 

hipotalamus, gonadotropin hormonu salmaya başlayınca beyinde başladığı ve özellikle 

prefrontal kortekste olmak üzere önemli değişimler ile devam ettiği belirtilmektedir. 

Prefrontal korteksin olgunlaşması, daha mantıklı ve soyut bir şekilde düşünme yeteneği, 

bireyin kendi düşüncelerini yansıtma yeteneği, uzamış zaman kavramını anlama yeteneği 

ve geleceği tahmin etme yeteneği gibi bilişsel işlevlerde önemli değişimler meydana 

getirmektedir (Lewis ve Simons, 2009; Parker ve Roy, 2001).   

 



Zeynep AKKUŞ ÇUTUK; Ergenlik Döneminde Depresyon, Anksiyete ve Stres 

115 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

1.3.2. Genetik Faktörler 

Literatür çalışmaları, ergenlik depresyonun bu dönemde ortaya çıkan yeni genetik 

etkilerle birlikte önemli bir kalıtsal bileşen olduğunu göstermektedir. Ergenlik dönemi 

depresyonunun en güçlü tahmin unsurlarından birisi, depresyon tanısı konan bir 

ebeveynin olmasıdır. Depresyon geçiren bir ebeveynin çocuklarının, yaşamları boyunca 

depresyon geçirme ihtimali, sağlıklı ailelerin çocuklarına göre yaklaşık olarak 3 kat daha 

fazladır. Bu riske hem genetik hem de kalıtsal olmayan faktörler neden olur. Anneleri ile 

genetik olarak ilişkisiz olan çocuklarla ilgili uzun dönemli araştırmalar ve anne 

depresyonun tedavi girişimleri, annenin erken depresyon risk etkilerinin, devam eden 

anneyle ilgili belirtiler ya da ilişkili psikososyal sıkıntı ile birlikte daha sonra maruz kalma 

yoluyla aracılık ettiğini bulmuştur. Babanın ruh sağlığının önemi son zamanlarda 

bilinmeye başlamasına rağmen ergenlik dönemi boyunca depresyon üzerindeki uzun 

süreli etkileri henüz araştırılmamıştır. Bu dönemde kalıtsal faktörler de önemli rol oynar. 

Çoğu ikiz çalışmaları, depresyonun çocukluktan (düşük kalıtım, derecesi sıfır) ergenliğin 

sonuna doğru (az oranda kalıtsal, yaklaşık %30-50) gittikçe arttığını göstermektedir. Geç 

ergenlik boyunca kalıtsal oranlar, yetişkin yaşamındaki oranlar ile aynıdır. Ayrıca, 

depresyon geçiren çocukların birinci derece yakınlarında depresyon oranlarının da arttığı 

bulunmuştur. Bununla birlikte bu ailesel bileşene bakılmaksızın ergenlerin yaklaşık 1/3 

ile 1/2’i, herhangi bir ailesel rahatsızlık öyküsü yokluğunda depresyon geliştirmektedirler 

(Lewis ve Simons, 2009; Silk ve diğerleri, 2009; Rudolph, 2009; Parker ve Roy, 2001).   

Kalıtsal faktörlerin ergenlerde depresyona iki şekilde neden olduğu görülür- sadece 

doğrudan riski artırarak değil, aynı zamanda dolaylı olarak gen ve çevrenin karşılıklı 

etkileşimi yoluyla - özellikle zıtlığa duyarlılığı artırarak (gen ve çevrenin etkileşimi) ve 

riskli çevreye maruz kalma olasılığını artırarak (gen ve çevrenin ilişkisi). Birçok ikiz ve 

aile araştırmaları, depresyonun kalıtsal ve ailesel riski yüksek olan (özellikle kızlar) 

ergenlerin, stresli yaşam olayları ve aile içi anlaşmazlık gibi psikososyal risk faktörlerine 

(gen ve çevre etkileşimi) duyarlılığını artırdığını ve bu tür risklere maruz kalma 

ihtimallerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Spesifik gen değişkenleri, beyin işlevleri 

ve klinik sonuçlar üzerinde zorluğun etkilerini azaltır mı? Birçok rapor, seratonin taşıyıcı 

gendeki (5-HTTLPR) bir değişikliğin, depresyon riskini, aynı zamanda olumsuz yaşam 

stresörleri ya da erken kötü muamelenin karşısında, artırabileceğini göstermektedir. 

Önemli biçimde, bu aynı gen değişkeninin, depresyonu değiştiren korkuyla ve tehlikeyle 
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ilişkili beyin devresini etkilediği bildirilmektedir, özellikle korkulu yüzler karşısında 

sağlıklı bireylerde amygdalanın faaliyetinin artması ile ilişkilidir. Bununla birlikte, 

depresyon ve depresyonla ilişkili beyin mekanizmaları hakkındaki bazı bulgular, sadece 

genler değil, aynı zamanda yaş, cinsiyet ve belirtilerin şiddeti ile değiştiğini 

göstermektedir ve aynı zamanda güçlük ve depresyonun güvenilir nitelikli ölçümlerine 

de bağlıdır (Lewis ve Simons, 2009; Silk ve diğerleri, 2009; Rudolph, 2009; Parker ve 

Roy, 2001).   

 

1.3.4. Bilişsel Faktörler 

Depresyonun risk faktörleri açısından bilişsel faktörler büyük ilgi görmektedir. 

Depresyonun bilişsel teorileri, olumsuz inançları olan bireylerin stresli yaşam olaylarıyla 

karşılaştığında stres etkenlerini ve sonuçlarını olumsuz bir şekilde değerlendireceğini ve 

dolayısıyla bu bireylerin olumsuz bilişsel tarzları olmayan bireylere göre depresyon 

yaşamasının daha muhtemel olduğunu belirtir (Garber, 2006). Depresyon gelişmesine 

savunmasız olma açısından en fazla dikkati çeken bilişsel faktörler; nedenler, sonuçlar ve 

kendisi hakkında olumsuz çıkarımsal tarz, işlevsel olmayan tutumlar, depresif ruh hali ile 

ilgili derinlemesine düşünme eğilimi ve öz-eleştiridir. Olumsuz çıkarımsal biçime sahip 

bir birey, olumsuz olayların sonuçlarını felaketleştirme ve olumsuz olaylardan sonra 

kendini eksik ya da kusurlu görme eğilimindedir. İşlevsel olmayan tutumlara sahip bir 

birey, özdeğerini mükemmel olmaya ya da diğerlerinden onay almaya göre belirler ve 

“mükemmel değilsem değersizim” diye düşünür. Derinlemesine düşünme, bireylerin 

depresif ruh halinin olası sebep ve sonuçları üzerine tekrarlayıcı ve pasif bir şekilde 

düşünmesidir. Aşırı özeleştiri yapan bireylerin ise, zihni, öztanımlama, yeterlik ve değerle 

ilgili konularla sürekli meşguldür. Bu bireyler, kendilerini suçlu ve başarısız olarak görme 

eğilimindedirler, beklentilerini ve amaçlarını gerçekleştiremediklerinde özsaygı da 

düşme yaşarlar (Hankin, 2006). 

“İçe yöneltme” eğilimi-stili olan çocuk ve gençlerde, örneğin davranışsal inhibisyonu 

olan, utangaç, anksiyöz, bağımlı veya kaygılı, özellikle popüler olmadığı, güvenlikte 

olmadığı, kendine güvensiz olduğu konusunda sürekli düşünce uğraşıları olan çocuk ve 

ergenlerde depresyon riski artmaktadır (Tamar ve Özbaran, 2004). 
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Kızlardaki depresyonun daha yüksek oranlarını açıklamaya yardımcı olacak bu bilişsel 

faktörlerinin bir kısmında (örn. aynı konu üzerinde düşünüp durma) cinsiyet farklılığı 

bulunmaktadır. Bu bilişsel faktörlerin büyük bir olasılıkla gelişimsel gidişatı takip 

ettiğine ve depresyonun gelişiminde taşıdıkları yükte değişim olacağına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Diğer bir ifade ile bilişsel faktörlerin depresyon üzerindeki etkisi bireyler 

büyürlerken değişebilir. Örneğin olumsuz yükleme tarzının ortaokul öğrencilerinde (6-8. 

sınıflar) -daha küçük öğrencilerde (3-5. sınıflar) değil -depresyonu tahmin etmede yaşam 

olayları ile etkileşimde bulunduğu görülmüştür. Araştırılmasına rağmen depresyon 

açısından bilişsel faktörler henüz tam olarak belirlenememiştir. Bu durum, bu 

değişkenlerin ölçülmesindeki tutarsızlıkların yanı sıra kısmen farklı yaş gruplarının bir 

araya getirilmesinden de kaynaklanabilir (Lewis ve Simons, 2009; Parker ve Roy, 2001).   

 

1.3.5. Yaşam Stresi 

Olumsuz yaşam olayları ve stres etkenleri çocukluktan yetişkinlik dönemi boyunca 

depresyonun gelişmesinde önemli bir rol oynar. Ergenlik dönemi ile birlikte strese neden 

olan etkenlerin sıklık ve türünde gelişimsel değişimler meydana gelir. Stres etkenlerinin 

artan gidişatı, gelişimde bir geçiş dönemi olan erinlik ile başlar, kontrol edilemeyen 

olumsuz yaşam olaylarının sayısında belirgin bir artış olur ve stres etkenlerinin bu artan 

gidişatı ergenlik dönemi boyunca depresif belirtilerin artması ile yakın bir şekilde 

benzerdir (Hankin, 2006; Hazel, Hammen, Brennan ve Najman, 2008). Ayrıca, yaygın 

sosyal değişimler ve rol geçişleri dikkate alındığında çevresel olaylar, özellikle ergenlik 

döneminde etkilidir. Ergenler, daha fazla bağımsız olmak için çaba sarf ederken aile 

dinamiği değişmektedir ve akran gruplarının önemi daha da artmaktadır (Lewis ve 

Simons, 2009; Parker ve Roy, 2001). Matos, Barrett, Dadds ve Shortt (2003) ergenlerde 

depresyon ile akran ilişkileri arasında orta düzeyde bir ilişki olduğunu, komorbidite 

depresyon/ kaygı grubu çocukların, daha az pozitif akran ilişkileri gösterdiğini 

bulmuşlardır. Bu dönemde, aile çatışmaları, akran reddi, fiziksel şiddet, ilişkisel saldırı 

ve ilişkilerin bozulması ya da kopması gibi kişiler arası ilişkiler ve olaylar daha fazla 

dikkat çekmektedir (Lewis ve Simons, 2009; Parker ve Roy, 2001). Ayrıca okulu erken 

bırakan ya da okula bağlılığı ve okul performansı düşük olan öğrencilerin depresyon 

puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Gencin okulda başarısız olması, kişisel gelişim 

ve öğrenme hedeflerine ulaşmasını engellediği ve anne babasının belirlediği standartlara 
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ulaşamamanın yarattığı hayal kırıklığı sebebiyle olumsuz yönde etkiler (Wade, Cairney 

ve Pevalin, 2002; Eskin ve diğerleri, 2008).  

Birçok çalışmada, ciddi stresli olaylara (kişisel zarar, yas) ve kronik sıkıntıya (kötü 

muamele, aile içi geçimsizlik, akran zorbalığı, yoksulluk, fiziksel hastalık) maruz kalma 

gibi çevresel faktörler ve depresyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Ancak genetik olarak 

yüksek riskli olanlar özellikle bu tür stres vericilerin etkilerine daha yatkın gibi 

görünmelerine rağmen maruz kalmalar ergenlerde her zaman depresyonun gelişmesine 

neden olmaz. Stresli yaşam olaylarının, depresyonun nüks etmesinden daha ziyade ilk 

başlangıcı ile daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğu görülür, risk, kızlarda ve olumsuz 

birçok yaşam olayları yaşayan ergenlerde oldukça fazladır. İlişkileri etkileyen kronik, 

ciddi stres verici olaylar, en önemli etkenler olarak görülür. Olumsuz aile ilişkileri, akran 

zorbalığı ve kötü muamele depresyon için yaygın risklerdir. Savaş, işkence, yer 

değiştirme, yetim kalma ya da HIV virüsü gibi travmatik olaylara maruz kalan bazı 

çocuklar, özellikle bu bozukluklar aile geçmişinde varsa ya da çoklu travmaya maruz 

kalmışsa, uzun dönemli psikiyatrik bozukluklar geliştirebilir (Parker ve Roy, 2001; Lewis 

ve Simons, 2009; Lue, Wu ve Yen, 2010).   

Brown, Cohen, Johnson ve Smailes (1999), çocuğa kötü muamele ile karşılaşan 

ergenlerde ergenlik dönemi depresyon geliştirme olasılığının 3-4 kat arttığını 

bulmuşlardır. Özellikle cinsel istismar, literatürde suistimale (örneğin ebeveyn 

katılımının yeterli olmaması, ebeveyn sıcaklığının/şefkatinin yeterli olmaması, aile 

gelirinin düşük olması) eşlik ettiği saptanan bağlamsal risklerden bağımsız olarak daha 

ciddi depresyon ve intihar riskini beraberinde getirmektedir. Depresyon riskinin artması 

özellikle kadınlarda göze çarpmaktadır. Karma ergen ve genç yetişkin örnekleminde 

çocukluk döneminde cinsel istismar yaşayan kadınlardaki tahmini depresyon oranı, 3:8 

bulunmuştur. Daha sonraki dönemde artan depresyon riskinin yanı sıra erken dönemdeki 

sıkıntılı süreç de, özellikle kişiler arası zorluklar olmak üzere sonraki olumsuz olaylar ve 

stres etkenleri, riski artırıyor gibi görünmektedir. Erken dönemdeki sıkıntılı süreç de daha 

sonraki stres etkenlerine karşı daha fazla psikolojik hassasiyete yol açabilir (Parker ve 

Roy, 2001; Lewis ve Simons, 2009; Lue, Wu ve Yen, 2010).   
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1.4. Tedavi 

Ergen depresyonunun tedavisi, klinik değerlendirmede izlenen yola paralel olmalı, yani 

çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi göz önüne alınmalıdır. Tedavide ilk önce azaltma ve daha 

sonra düşünme ve hissetme şeklinin değiştirilmesi ve ilaç tedavisi yoluyla temel 

depresyon belirtilerinin azaltılması hedeflenmektedir (Kayaalp, 1999; Thapar ve 

diğerleri, 2012).  

Ergenlerde psikoterapinin çok önemli bir yeri vardır. Psikoterapide, ergeni dinlemek, 

anlamaya çalışmak, paylaşmak, açıklayıcı bilgiler sunmak, olumsuz düşüncelerini fark 

edip değiştirme becerileri kazandırmak, ümitsizlik duygularını gidermek, yetenek ve 

özelliklerinin farkında olmasına yardımcı olmak, problemlerini nasıl çözeceklerini 

öğretme yolları üzerinde çalışmak, gerektiğinde yönlendirmek ve planlarına yardımcı 

olmak psikoterapinin temel amaçlarından olmalıdır. Ayrıca, kendilerine güvenleri 

arttırılır, yeterlilik duyguları kazandırılır, toplum içinde daha iyi olmalarını sağlayacak 

yöntemler üzerinde durulur. Ergen depresyonlarında aileyle ve akranlarla yaşanan 

sorunlar genellikle büyük önem taşıdığı için, hastanın başka insanlarla ilişkilerinin 

düzeltilmesi önemlidir. Dolayısıyla ergen, iletişim becerileri konusunda eğitilir. Anne 

veya babayla mutlaka görüşülüp onlarında tedaviye aktif biçimde katılmaları sağlanır. 

İntihar riski olması durumunda dikkatli denetim ve okul-aile işbirliği mutlaka gereklidir. 

Öğretmenle temas kurulur, onun da görüşü alınır ve kendisine önerilerde bulunulur. 

Ancak psikoterapide intihar riski dışında hekim gizliliği ve güvenilirliği özellikle 

vurgulamalıdır (Weller ve Weller 1990; Tan, 2014). Ergen depresyonunda psikoterapiyle 

birlikte birçok antidepresan ilaç kullanılmaktadır. Hastalık çok ağır düzeydeyse ve başka 

tedavi yöntemleriyle düzelmediyse elektroşok tedavisi de uygulanmaktadır (Tan, 2014).    

 

2. Ergenlerde Kaygı 

Ergenlik döneminde kaygı yaşamak yaygındır. Çoğu ergen için kaygı hisleri, geçici ve 

zararsızdır ya da gelişimin belirli bir dönemiyle ilgilidir. Ergenlerde kaygı, yetersizlik 

duygularının belirtilerinden birisidir. Bu dönemde ergenler, düşük özsaygı, kendilerinden 

şüphe duyma, kendilerini daha fazla sorgulayıp olumsuz özelliklerine odaklanma ve 

kendilerine karşı daha fazla eleştirel olma eğilimindedirler. Bazıları geleceğe umutsuz 

bakarlar ve yetişkin görevleriyle karşılaşma yeteneğinden kuşku duyarlar. Bu durum 



Zeynep AKKUŞ ÇUTUK; Ergenlik Döneminde Depresyon, Anksiyete ve Stres 

120 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

kaygı yaratabilir ancak ergenlerde normal kaygıyı, patolojik kaygıdan ve kaygı 

belirtilerini, kaygı bozukluklarından ayırt etmek önemlidir (Wolman, 1998). 

Kaygı bozuklukları, birçok ergende ara sıra olan yaygın ancak normal korkular arasından 

seçilen bir dizi klinik olarak ilişkili korkudan oluşmaktadır. Her kaygı bozukluğu, bazı 

yönleri ile kaçınmaya yol açan veya ciddi sıkıntı ile tahammül edilen asıl korku ile 

karakterize olmaktadır. Bu korku, bireyin davranışlarını yönlendirir ve genellikle 

korkulan duruma yaklaşma veya karşılaşmak zorunda olunan herhangi bir durumdan 

kaçınma ile sonuçlanmaktadır. Kaygı bozuklukları, çocukluk çağında tanı konma oranı 

%15-30, yaşam boyunca yaygınlık oranı %31 ile en yaygın psikiyatrik bozukluklardan 

birisidir (March ve Albano, 2002; Grant, 2013; Öztürk ve Uluşahin, 2015).  

Genel olarak ergenler arasındaki kaygı bozukluklarından birkaç sonuç çıkarılabilir. 

Öncelikle literatürden yola çıkarak, ergenlik boyunca kaygı belirtilerinin klinik 

görünümünün yetişkinlerinkine benzer olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. 

Gelişimsel süreçler, hem değerlendirme yöntemlerini hem de bu psikolojik rahatsızlıkları 

tedaviyi etkileyebildiğinden önemlidir. İkinci olarak kaygı semptomataloji, bu 

popülasyon arasında oldukça baskındır. Ergenlik, kaygı bozukluklarının neredeyse 

tamamının önemli belirtilerinin ortaya çıkması açısından en hassas dönem gibi 

gözükmektedir. Üçüncü olarak kaygı bozukluklarından birçoğunun ya yanlış teşhis 

edildiği ya da eşlik eden bozukluk gelişene değin tedavi edilmeden bırakıldığına dair 

deliller mevcuttur. Kaygı bozukluğu olan ergenler, çoğu zaman bir bozukluğu olduğunun 

bile farkında değildir; bu yüzden birçoğu uygun tedavi almaz. Kaygı bozuklukları, tedavi 

edilmeden gerilemesi mümkün olmayan kronik koşullara dönüşme eğilimindedir. Tedavi 

edilmeyen kaygı bozuklukları, depresyona, intihar eğilimine ve madde kötüye 

kullanımına yol açar. Ayrıca, erken başlangıçlı kaygı bozuklukları, daha kötü sonuçlarla 

ilişkilendirilir. Kaygı bozukluklarının sonuçlarını önleme potansiyeli, en fazla ergenlik 

döneminde olduğu için; bu bozuklukların fark edilmesi ve tedavi edilmesi çok önemlidir 

(Grant, 2013). 

 

2.1. Komorbidite (Eştanı)  

Kaygı bozukluklarında komorbidite yaygındır. Bir kaygı bozukluğu açısından DSM 

kriterlerini karşılayan bireyler, yüksek bir olasılıkla başka bir kaygı bozukluğunun da 



Zeynep AKKUŞ ÇUTUK; Ergenlik Döneminde Depresyon, Anksiyete ve Stres 

121 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

kriterlerini karşılamaktadırlar. Depresyon, kaygı bozuklukları ile birlikte yüksek 

komorbidite göstermektedir. Kaygı bozukluğu olan ergenlerin eşzamanlı bir depresif 

bozukluk yaşama ihtimali 27 kat daha fazladır. Kaygı, madde kullanım bozuklukları 

riskini de artırmaktadır. Örneğin araştırmalar, bireylerin kaygı belirtileri ile başa çıkmak 

için sıklıkla madde kullandıklarını göstermektedir. Kaygılı hisseden bazı ergenler, alkol 

ya da uyuşturucu madde kullanarak kendilerini rahatlatmaya çalışır. Ayrıca, kaygı 

bozuklukları -başta ergen kızlar arasında olmak üzere- gelişen yeme bozukluğu riskinin 

artması ile de ilişkilidir. Komorbiditenin yüksek düzeyde olmasından dolayı kaygı 

bozukluğu olan ergenlerde, tedaviden önce kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bazı 

durumlarda kaygıyı tedavi etmede etkili olan yaklaşımlar eş tanılı durumları da tedavi 

etmede kullanışlıdır ancak zaman zaman komorbidite, tedavi sonucunu olumsuz olarak 

etkileyebilir. Bu sebepten ötürü kaygı bozuklukları ile ilgili özelliklerin kapsamlı olarak 

anlaşılması büyük önem arz etmektedir (Miller, 2008; Grant, 2013; Mullin,  McDunn, 

McKay ve Oland, 2015). 

 

2.2. Etiyolojisi 

Ergenlik dönemi, bireyin ebeveynlerinden bağımsız olmasında artış, benlik algısının ve 

diğerleri ile ilişkilendirme şeklinin oluşumu ile sonuçlanan birkaç alandaki önemli 

değişim dönemini temsil etmektedir. Bu değişimler, ergen açısından yüksek düzeyde 

stresle sonuçlanabilir ve psikopatolojinin zeminini hazırlayabilir (Grant, 2013). Bu 

değişimlerin ergenlerde kaygı gelişimi ile nasıl ilişkili olduğu aşağıdaki bölümde 

tartışılacaktır.  

 

2.2.1. Biyolojik faktörler 

Erinlik döneminde geniş çaplı biyolojik değişimler meydana gelir ve çoğunlukla 

hipotalamus ve hipofiz bezi aracılığı ile hormon düzeylerinde artışlar işe karışmaktadır. 

Bu hormonlar, boy ve kilonun artmasına, vücudun yağ ve kas bileşiminin değişmesine ve 

cinsiyet organlarının olgunlaşmasına yol açar. Vücut organlarının boyutlarının ve 

biçimlerinin değiştiği bu dönemde, ergenler bedenlerinin yapısı ve görünüşü ile ilgili 

kaygılar taşırlar. Yüzün ve vücudun görünüşü, saçın şekli, boy ve kilo, ergenlerin 

ilgilendikleri konular arasındadır. Özellikle buluğ çağında, bedene karşı bir 
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memmuniyetsizlik vardır ve kızlar, erkeklere göre vücutlarının görünüşünden ve 

biçiminden daha çok mutsuzluk duyarlar. Bu durum, toplumun ideal vücut görünümüne 

yaptığı vurgudan kaynaklanmaktadır. Ergenlik dönemi boyunca beden imgesi yerine 

oturmaya başlar (Grant, 2013; Kulaksızoğlu, 2014; Siyez, 2015). 

Bazı çalışmalar, erinliğin gelişmekte olan kaygı bozuklukları riskini artırdığını, özellikle 

akranlarından daha önce erinliğe giren bireylerin -özellikle kızlar arasında olmak üzere 

zamanında veya daha geç gelişen akranlara oranla- semptomatoloji geçirme 

olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte erinlik ile ilişkili 

fiziksel değişimler de kaygı riskini artırabilir. Beden algısı, özellikle kızlar açısından 

önem kazanmaktadır ve bu durum streste artışa ve öz-saygıda azalmaya yol açabilir 

(Grant, 2013).  

 

2.2.2. Kişilerarası Stres 

Kaygı bozuklukları gelişmesinin en güçlü yordayıcılarından birisi, ebeveynler ile 

çocuklar arasındaki ilişkinin işlevselliğidir. Kaygı bozukluğu olan ebeveynlerin 

çocuklarının, kaygı tanı kriterlerini karşılamayan ebeveynlerin çocuklarına göre kaygı 

bozukluğu geliştirme riskinin daha yüksek olduğu, ayrıca, erken çocukluk dönemindeki 

bağlanma biçimlerinin, ergenlik dönemindeki kaygı bozukluklarının gelişimini yordadığı 

bulunmuştur. Kaygı bozuklukları açısından risk faktörleri olan ebeveyn davranışları, aşırı 

koruyucu tutum, reddedici tutum, kayıtsız ya da kopuk ebeveyn tutumlarıdır. Çocuk, 

temel yeterliliklerde ustalaşma ve olumlu bir benlik kavramı elde etmede yeterince 

desteklenmediğini hissedebilir. Zayıf öğrenme becerilerinden kaynaklanan tekrarlanan 

başarısızlık girişimleri, daha sonra görülecek “tehditkâr” durumlar karşısında ortaya 

çıkan kaygı ya da geri çekilme örüntülerine neden olabilir. Diğerleri ise yeterince başarılı 

olsalar bile kendilerini acımasızca eleştirirler ve anne babanın sevgi ve saygısını 

kazanmaya yetecek kadar başarılı olmadıklarını düşünerek yoğun bir kaygı ve değersizlik 

duygusu hissederler. Bu yüzden ergenlerin girişimlerine müdahale eden ebeveyn 

davranışları, kaygı geliştirme riskini artırmaktadır (Van Oort, Greaves-Lord, Ormel, 

Verhulst, Huizink, 2011; Butcher, Mineka ve Hooley, 2013; Grant, 2013). 

Ayrıca, ergenlik döneminde akran ilişkileri, bireyin işlevselliği açısından, ebeveyn 

ilişkilerine göre daha önemlidir. Yakın arkadaşların olmaması ve yakın ilişkilerin 
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kurulmasında yaşanan güçlükler ile akran zorbalığı gibi faktörler kronik strese yol 

açabilir ve bu da bireyi, psikopatolojinin gelişmesine karşı savunmasız bırakabilir. 

Ergenlerin bu ilişkiler içerisinde nasıl işlev gördüğü hem gelecekteki ilişki gelişimlerini 

etkileyebilir hem de kaygı belirtilerinin gelişmesinde etkili olabilir. Bu yüzden olumlu 

akran ilişkileri, ergenleri kaygı bozukluklarının gelişmesine karşı koruyabilirken; sorunlu 

ilişkiler, kaygı geliştirme riskini artırabilmektedir (La Greca, 2001; Van Oort ve diğerleri, 

2011; Grant, 2013). 

Ergenlik, psikolojik bozukluk riskleri açısından cinsiyet farklılıklarının ortaya çıktığı bir 

dönemdir. Kızlarda, kaygı bozuklukları daha fazla görülür ve belirtilerin sonucunda daha 

fazla bozulma meydana gelir. Kızların, kaygı (ve depresif) bozuklukları geliştirmesi 

bakımından daha fazla risk taşımalarının bir nedeni, strese hassas olmalarıdır. Kızlar, 

ilişki işleyişine daha çok odaklanmakta ve bu yüzden bu ilişkiler içinde yaşanan strese 

karşı da daha duyarlı olmaktadırlar. Artan stres, diğerleri ile ilişki kurma yollarında 

sorunlara neden olur ve çeşitli içselleştirme belirtilerine yol açar (Hankin, Mermelstein 

ve Roesch, 2007; Zolog ve diğerleri, 2011; Grant, 2013). 

 

2.2.3. Bilişsel Faktörler 

Bilişsel hassasiyetler, bireyin kendisi ve dünyası hakkındaki düşünme biçimini içerir. 

Özel bilişsel hassasiyetler, dikkat ile ilgili önyargıları (birey, dünyayı nasıl görür ve 

tehdide nasıl tepki verir), olayların yorumlanmasını ve hafıza süreçlerini kapsamaktadır. 

Dikkat ile ilgili önyargılar, tehdit edici veya kaygıyı tetikleyici uyarıcılara aşırı 

odaklanma ile karakterize olmaktadır. Bu önyargılar, bireylerin nötr ya da olumlu 

uyarıcılardan daha çok kaygıyı tetikleyen uyarıcılara odaklanmalarına neden olur ve 

böylece kaygı belirtilerinin sürmesine yol açar. Yorumlama önyargıları, belirsiz ya da 

olası tehdit edici bir durum karşısında en kötü sonucu beklemesine, olayları felaketmiş 

gibi algılamasına ve kendi başa çıkma becerileriyle ilgili olumsuz düşünmesine yol açar. 

Hafıza önyargıları ise, geçmişteki durum ve olaylarla ilgili abartılı biçimde olumsuz 

bilgileri hatırlayı kapsamaktadır. Kaygının hafıza önyargıları ile ilişkili olup olmadığı 

özel bozukluğa bağlı olmasına rağmen dikkat ve yorumlama önyargılarına dair kaygının 

önemli kanıtları vardır (Grant, 2013; Öztürk ve Uluşahin, 2015). 
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Kaygı bozukluklarının gelişmesinde önemli olan bir diğer bilişsel faktör, anksiyete 

duyarlılığıdır. Anksiyete duyarlılığı, panik belirtiler korkusu, zihinsel yetersizleştirme ve 

yaşanan kaygıyı diğerlerinin fark etmesi gibi kaygı sonucunda oluşan korkuyu temsil 

etmektedir. Yüksek düzeyde anksiyete duyarlılığının, temel kaygı belirtileri kontrol 

edildiğinde bile, panik atakların gelişmesini ve geleceğe ilişkin kaygı belirtilerini 

yordadığı bulunmuştur. Anksiyete duyarlılığı, aynı zamanda, ergenlerdeki kaygı 

bozuklukları için de bir risk faktörüdür (Grant, 2013). 

 

2.3. Tedavi  

Ergenler arasında kaygı bozukluklarının tedavisi son derece karmaşık olabilir. Bazı 

ergenler, ebeveynin katıldığı tedavilere yanıt verebilirken; bazı durumlarda ebeveynlerin 

duruma müdahil olması, yakınlık kurulmasını veya tedaviye katılmayı önleyebilir. 

Ergenlerin tedavisi sırasında, gelişimsel süreçlerin ve idiyografik farklılıkların dâhil 

edilmesi önemlidir. Bu yüzden değerlendirme sürecinin bir parçası olarak ergenin ortamı, 

sosyal destek biçimleri ve hasta tarafından saptanan yakın ilişkilerin farkında olunmalı ve 

gerektiğinde aile ve diğer destekleyici ilişkilerin önemi, kaygının tedavisinde ve 

önlenmesinde vurgulanmalıdır (March ve Albano, 2002; Grant, 2013; Skrove, 

Romundstad, Indredavik, 2012).  

Kaygı bozuklukları, psikoterapi ve bazı durumlar için ilaç tedavisi olmak üzere genel 

anlamda iki şekilde tedavi edilmektedir. Psikoterapi yöntemleri içerisinde kaygı 

bozukluklarına yönelik geliştirilen ve deneysel olarak desteklenmiş tedavi yöntemleri 

bulunmaktadır. Bunlar, psiko-eğitim, gevşeme becerileri, bilişsel yeniden yapılandırma 

(örneğin kaygı ile ilişkili düşüncelerin daha dengeli veya nötr düşüncelere 

dönüştürülmesi) ve maruz bırakmadır (March ve Albano, 2002; Miller, 2008; Grant, 

2013). Kaygı bozukluklarının tedavisinde psikotropik ilaçlar da yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalar, bilişsel davranışçı tedavi ile ilaç tedavisi 

birlikte kullanıldığında kaygı bozukluğu belirtilerinde önemli ölçüde azalmalar olduğunu 

göstermiş ve etkili olduklarını desteklemiştir (March ve Albano, 2002; Grant, 2013). 
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3. Ergenlerde Stres 

Ergenlerde strese neden olan etkenler üç kategoriye ayrılır. Bunlar, normal olaylar, 

normal olmayan olaylar ve günlük sıkıntılardır. Strese yol açan normal olaylar, bütün 

ergenlerin yaşadığı pubertal gelişimle ilişkili içsel ve dışsal değişimlerdir (Suldo, 

Shaunessy ve Hardesty, 2008). Bu değişmeyi yapan iç salgı bezlerinin işlevi, dengeleşimi 

bozmaktadır. Yeni dengeleşime uyum sürecinde, strese bağlı belirtiler ve şikâyetler 

görülmektedir. Diğer yandan, erinlik ve ergenlik döneminde, gencin temel ilgi alanı, 

bedeninde meydana gelen değişme ve gelişmelerdir. Gençte bedeninde oluşan bu 

değişimlerle ilgili birbirine karşıt, çelişik değerlendirmeler görülür. Kızlarda aybaşı 

döngüsü, göğüslerin büyümesi; erkeklerde sakal çıkması, erkeklik organının gelişmesi, 

kızda ve erkekte boyun uzaması ve kılların artması erişkinlik belirtisi olarak 

değerlendirilmektedir. Ergen, bunlardan söz etmek, bunları ortaya çıkartmak ve 

başkalarına göstermek için çaba harcarken; aynı zamanda bunların yüzünü ve bedenini 

çirkinleştirdiği düşünmektedir. Bu sebeple, genç sıkılır ve üzülür. Bu çatışma kaygı 

düzeyini yükseltebilmekte ve stres riskini artırmaktadır (Morgan, 1993). Bu fiziksel 

değişimlerle birlikte ergen, bu dönemde ailenin yakın ilişkilerinden, arkadaş çevresinin 

yakın ilişkilerine geçiş; ebeveynlerinden uzaklaşarak bağımsızlığa yönelme; kimlik 

arayışı; cinsel ve sosyal rolüne uyum sağlama; ideal beni bulmaya yönelik özdeşleşme 

çabası; değişik, farklı ve yeni şeyler arama ve yapma çabası; bedensel imajını kabul etme, 

benimseme ve onunla hoşnut yaşama gibi yaşanılması zorunlu olan bir takım gelişimsel 

stresler de yaşamaktadır (Baltaş ve Baltaş, 1991). 

Bu dönemde okul değiştirme ve eğitimle ilgili artan beklentiler de ergenlerin yaşadığı 

normal stres yaratan olaylardır (Suldo ve diğerleri, 2008). Ergenin temel eğitimden 

ortaöğretime geçişiyle birlikte akademik anlamda artan bir yoğunluk meydana 

gelmektedir. Ergenin eğitim hayatındaki bu hızlı değişime uyum sağlamasında çeşitli 

zorluklar yaşaması da kaçınılmaz olacaktır. Özellikle üst eğitim kurumunun seçimi, 

üniversite sınavı ve sınava hazırlanma süreci hem ergen hem de ailesi için önemli birer 

stres kaynağıdır (Güner, 2001 akt. Fırat, 2015). Bunlarla birlikte gelecek kaygısı, 

üniversite sınavına hazırlanma süreci, gelecekle ilgili karar verme ve sorumluluk almada 

yaşanan zorluklar dönemin başlıca stres kaynaklarındandır (Fırat, 2015). 

Ergenlerin yaşadığı normal olmayan stres etkenleri, ebeveynin boşanması, sevdiği bir 

insanı kaybetme ya da doğal afetler gibi olaylardır. Bu olaylar normal stres süreçlerinden 
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farklılık gösterir, genellikle birden bire başlar, ergenlerin sadece küçük bir oranında 

görülür ve ergenlerin yaşamlarını aşırı derecede etkiler. Son kategori ise akran grubunun 

baskısı, ebeveyn-ergen çatışması gibi günlük sıkıntılardır (Suldo ve diğerleri, 2008; 

Compas, 1998). Bu sıkıntılar, bireyin çevresi ile etkileşiminin sonucu olan küçük, rahatsız 

edici ve hayal kırıklığı yaratan önemli yaşam olaylarıdır. Bunlar, küçük olmalarına karşın, 

toplamı ve süresi açısından ergenlerin iyi oluşunu olumsuz yönde etkileyebilir (Carter, 

Garber, Ciesla ve Cole, 2006). Ayrıca, bazı ergen alt grubu, yoksulluk, çevresel ya da 

ailevi şiddet, ırkçılık, cinsel ayrımcılık ve ailesel psikopatalojiyi içeren kronik stres ve 

olumsuzluğa maruz kalmaktadır. Anne veya babanın depresyon yaşaması, ergenlerin 

yaşamlarında ciddi ve kronik bir strestir ve bu ailelerdeki ergenlerde depresyon için ciddi 

bir risk bulunmaktadır. Ayrıca, ailesinde depresyon olan ergenler, çeşitli uyum 

problemleri ile içselleştirme ve dışsallaştırma problemleri için de aşırı bir risk altındadır 

(Compas, 1998). 

Strese neden olan etkenlerin sayısı ergenlik dönemi ile birlikte artma eğilimindedir 

(Rudolph, 2002). Bazı stresli olumsuz olaylara maruz kalma, gelişimin normal bir parçası 

olarak kabul edilmesine rağmen, stresli yaşantılar, ergenlerin iyi oluşlarına ve sağlıklı 

gelişimlerine yönelik olası bir tehdit oluşturabilir. Yüksek oranda stresli yaşam olaylarına 

maruz kalma ve strese neden olan etkenlerdeki artış, ergenlerin depresyon, davranış 

bozukluğu ve madde kötüye kullanımı gibi çeşitli psikolojik problemler yaşamalarına 

neden olabilir (Grant ve diğerleri, 2005). Ayrıca, ergenlik dönemi yetişkinlikte ortaya 

çıkabilecek olan kronik durumlar için risklerin başladığı da bir dönemdir (Byrne, 

Davenport ve Mazanov, 2007). 

Kızlar, özellikle akranlar, romantik ilişkiler ve aile ilişkileri gibi kişilerarası stresörler ile 

ilişkili olarak erkeklere göre daha fazla stres yaşama eğilimindedir (Rudolph, 2002; Shih, 

Eberhart, Hammen ve Brennan, 2006; Hankin, Mermelstein ve Roesch, 2007). Kızların 

erkeklere göre stresin olumsuz psikolojik etkilerine karşı daha savunmasız olduğu 

(Moksnes, Moljord, Espnes, Byrne, 2010) ve daha fazla duygusal sorunlar gösterdikleri 

bulunmuştur (Kim, 2003; Compas, Connor-Smith ve Jaser, 2004). Bu cinsiyet farkının 

geç ergenliğin ortalarında arttığı görülür (Kim, 2003; Compas ve diğerleri, 2004).  

Stres, ergenlerin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiler (Thaker ve Verma,  

2014). Yapılan araştırmalara göre stresli olaylara maruz kalma, ergenlik ve yetişkinlik 

dönemindeki depresyon (Larson ve Ham, 1993; Kendler ve diğerleri, 1995; Goodyer, 
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Herbert, Tamplin ve Altham, 2000; Ormel, Oldehinkel ve Brilman, 2001) ve kaygı (Kim, 

Conger, Elder ve Lorenz, 2003) belirtilerinin ortaya çıkması için bir risk faktörüdür. 

Ayrıca yapılan çalışmalar da ergenlik dönemindeki stres yaşantısının, obezite (Mellin, 

Neumark-Sztainer, Story, Ireland ve Resnick, 2002), fiziksel hareketsizlik (Allison, 

Adlaf, Ialomiteanu ve Rehm, 1999), erken başlangıçlı ve aşırı alkol kullanımı (Allison ve 

diğerleri, 1999) ve sigara başlangıcı (Byrne ve Mazanov, 2003) ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Ancak, stresli yaşam olaylarının psikolojik problemlere neden olup 

olmayacağı ergenlerin çeşitli genetik ve çevresel risk faktörlerinin tarafından etkilenen 

strese duyarlılığına bağlıdır (Bouma, Ormel, Verhulst ve Oldehinkel, 2008). Yaşamın 

erken dönemlerinde yaşanan stresin oranı, ileriki dönemlerde strese karşı daha duyarlı 

olunmasına neden olabilir. Daha önce yaşanan stresli yaşantılar bireyi biyolojik olarak 

daha duyarlı hale getirebilir ve sonraki stresli durumlara daha fazla tepki gösterilmesine 

yol açabilir. Kişinin ciddi bir hasar almadan strese dayanabilme yeteneği stres toleransı 

olarak tanımlanır (Butcher, Mineka ve Hooley, 2013). 

 

3.1. Ergenlerde Stresle Başa Çıkma 

Ergenlerde stresle başa çıkma süreçleri ile ilgili nispeten çok az gelişme vardır ve bu 

konudaki literatür sınırlıdır. Yapılan araştırmalar, yetişkinler de başa çıkma modellerine 

dayanmaktadır (Compas, 1998). Başa çıkma, bireylerin içsel ve dışsal çevrenin yarattığı 

gereksinim ve zorlukları gidermek, onları denetim altına almak, gerginlikleri azaltmak 

için gösterdiği bilişsel ve davranışsal çabalardır (Basut, 2006). Bireylerin strese fizyolojik 

tepkisi, olayları değerlendirmeleri, olaylara ilgisi ve istediği hedefleri ya da sonuçları elde 

etmesi anlamına gelen başa çıkma aynı zamanda sosyal içeriğe ve kişilerarası ilişkilere 

de bağlıdır. Başa çıkma ile ilgili son kavramsallaştırmalarda iki sürecin önemi 

vurgulamıştır. İlki, büyük ölçüde istemsiz olan ve davranışsal ile duygusal dürtüleri 

içeren strese tepkilerdir. İkincisi, amaçlı olan ve stresli olaylara tepkiselliği azaltmayı ya 

da artırmayı sağlayan davranış düzenlemedir. Başa çıkma becerisi, tehdit, zorluk ya da 

kayıp durumunda bu sistemlerin iyi bir şekilde koordine edilmesine bağlıdır (Zimmer-

Gembeck ve Skinner, 2008). 

Aslında, stresli yaşantılar zararlı değildir, ergenlerin sağlık ve iyi oluşlarını olumsuz 

yönde etkileyen çeşitli stresörler ile yeterli bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan bireysel 

ve çevresel kaynakların eksikliği sorunu meydana getirir (Moksnes, Byrne, Mazanov ve 
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Espnes, 2010). Stresli yaşantılar da, bireylerin stres ve olumsuzluk ile nasıl başa çıktığı 

önemlidir. Uyumlu başa çıkma biçimleri, geçici bozulmalara neden olan bazı stresli 

yaşantıları azaltabilir, daha az uyumlu veya uyumsuz başa çıkma biçimleri ise stresi 

artırabilir, depresyon, içselleştirme problemleri ve madde kullanımı gibi uzun süreli, 

kalıcı olumsuz sonuçlara yol açabilir (Compas, 1998; Hutchinson, Baldwin ve Oh, 2006).  

İnsan, stres yaratan durumlar karşısında psikolojik ve sosyal bütünlüğünü korumak 

amacındadır. Bu korunmayı, gerek biliçdışı mekanizmalar gerekse bilinçli çabalar 

aracılığıyla yapar. Kişiliği koruyan mekanizmalardan birincisi “ben savunma 

mekanizmaları” olarak bilinen, bilinçdışı çalışan, gerçeği bozan korunma yollarıdır. Bu 

savunma mekanizmaları arasında en sık bastırma, unutma, karşı tepki geliştirme, 

yansıtma ve yer değiştirme kullanılır. Kişiliği koruyucu diğer mekanizmalar bilinç ve 

çaba gerektiren gayretleri kapsar. Stres karşısında bilinçli sistemlerin harekete geçmesiyle 

daha çok bilgi edinme, anlama, algı alanını genişletme ve değerlendirme, farklı şartlar 

deneme, yeni çözümler arama, yapıcı düşünceye yönelebilme gibi karmaşık zihinsel 

süreçler etkinlik gösterir (Batlaş ve Baltaş, 2014). 

Seiffge-Krenke (1995) tarafından yapılan çalışmada, yaşları 12-18 arasında değişen 1029 

ergende, genellikle her gün strese neden olan etkenler ve onlarla başa çıkma yolları 

araştırıldı. Üç farklı başa çıkma biçimi tanımlandı. İlk yaklaşım, destek arama ve 

ebeveynler, akranlar ya da ilgili diğer kişilerle yaşanan problem hakkında konuşmayı 

içeren aktif başa çıkma biçimi, ikinci yaklaşım, olası çözümleri ve beklenen sonuçları 

düşünme gibi stresörlerle ilgili bilişsel yolları içeren içsel başa çıkma biçimi, üçüncü 

yaklaşım, dikkati dağıtma stratejisi ve duygusal çıkış arama gibi strese neden olan 

etkenlerden uzaklaşmayı içeren kaçınma başa çıkma stratejisidir (Seiffge-Krenke, Aunola 

ve Nurmi, 2009).  

Richard Lazarus ve meslektaşları tarafından kavramsallaştırılan başa çıkmanın 

etkileşimsel teorisi, başa çıkma konusunda en sık atıfta bulunulan teoridir. Teori, strese 

neden olan bir etkenden dolayı oluşan ihtiyaç ve istekleri gidermek için davranışsal, 

duygusal ve bilişsel çabaları içerir. Teoriye göre başa çıkma, uyarıcılara karşı bireysel bir 

tepkidir, aktif ve amaçlı bir süreçtir. Teori, bireyleri başa çıkma davranışlarına göre 

yargılamaz, diğer bir deyişle, iyi ya da zayıf başa çıkma davranışlarına göre bireyler 

arasında ayrım yapmaz ve kişilerin başa çıkma becerilerinin gelişimini artıran yolları 

belirler (Frydenberg ve Lewis, 2004; Seiffge-Krenke, Aunola ve Nurmi, 2009). Teori, 
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başa çıkmayı problem odaklı ve duygu odaklı başa çıkma olarak ikiye ayırır (Frydenberg 

ve Lewis, 2004) ve başa çıkmanın her iki biçiminin, başa çıkma sürecinde, özelikle 

stresörlere karşı ilk tepki de, gerekli olduğu kabul edilir (Hutchinson, Baldwin ve Oh, 

2006). 

Problem odaklı başa çıkma, stresli olarak algılanan durumlarla ilgili kişi, çevre ya da 

ilişkinin bazı yönlerini değiştirmek ya da kontrol altına alma girişimleri olarak tanımlanır 

ve kontrol edilebilir olarak algılanan stresli olaylara karşılık daha az düzeyde duygusal 

sıkıntı ile ilişkilidir (Compas, 1998). Örneğin, eğer kişi sınavda başarısız olmaktan 

korkuyorsa, problem çözme stratejisi, konuları öğrenmek için sıkı çalışmak olmalıdır 

(Raheel, 2014). 

Stresli olayla ilgili olumsuz duyguları yönetme ya da düzenleme girişimleri duygu odaklı 

başa çıkma olarak tanımlanır (Compas, 1998). Bazı duygu odaklı başa çıkma stratejileri 

(olumluya odaklanma, sosyal destek arama, arkadaşları ile uyumlu olma gibi) öz-

yeterlilik algıları ve akademik başarı gibi istenen sonuçlarla olumlu bir şekilde ilişkili ve 

üretken stratejiler iken bazıları kendini suçlama ve endişe gibi yararsız stratejilerdir. 

Duygu odaklı başa çıkma stratejilerinin kullanımını tartışanların çoğu uyumsuz doğasını 

vurgularken, son araştırmalar, duyguların uyumlu doğasına odaklanmaktadır; diğer bir 

ifadeyle,  bireylerin sosyal iletişim, hedefi gerçekleştirme ve ilk yaşlardan gelen bilişsel 

süreçleri nasıl düzenlediğine odaklanmaktadır (Frydenberg ve Lewis, 2004).  

Stresli yaşam olaylarıyla başa çıkma yeteneğini, yüksek iyimserlik düzeyi, daha fazla 

psikolojik denetim ya da ustalık, yüksek benlik saygısı ve daha iyi sosyal destek gibi 

bireysel özellikler geliştirmektedir. Sosyal desteğin kullanımı genellikle başa çıkma 

sürecinin temeli olduğu kabul edilir. Aile, arkadaşlar ya da öğretmenlerden tavsiye veya 

destek alma ve beceri öğrenme, stresi azaltıcı bir faktör olarak kabul edilir. Bu etkenlerin 

yaşam olayları karşısında daha düşük bir sıkıntı düzeyi ve sağlık açısından daha olumlu  

sonuçlar ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir (Frydenberg ve Lewis, 2004; Butcher, 

Mineka ve Hooley, 2013). 
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MEDYANIN SÖYLEMLERİ ÜZERİNDEN SOSYAL HİZMET 

DİLİNİN ANALİZİ 

 

Aylin YILDIRIM AYKURT 

 

Özet  

Sosyal hizmet çalışmaları, yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği bireyin hakkı olan hizmetlere ulaşımına 

aracılık etmektedir. Medya ise sunduğu mesajlarla toplumun sosyal hizmet algısı üzerinde etki ederek bu 

alanda önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmada medyanın sosyal hizmetin çalışma alanına giren 

konuları ele alıp yansıtma biçimi incelenmiştir. Yazılı basından seçilen örneklere eleştirel söylem analizi 

gerçekleştirilen çalışmada medyanın sosyal hizmet konularını temsili ele alınmıştır. Analiz sonucunda 

sosyal hizmete ihtiyaç temelli perspektiften yaklaşan gazetelerin söylemleri açısından bir farklılık 

görülmemiştir. Örneklemde yer alan gazeteler toplumsal sorunların nedeni olan yapısal problemlere vurgu 

yapmadan olayları bireyselleştirerek sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Medya, Temsil, Hak Temelli Yaklaşım  

 

SOCIAL WORK LANGUAGE ANALYSIS THROUGH MEDIA DISCOURSE 

Abstract 

Social work activities aim to increase the individual's quality of life and mediate access to services to which 

he/she is entitled. The media, on the other hand, play an important role in this area by influencing the social 

perception of the society. In this study, how media handles and reflects the subjects of social work is 

analyzed. Critical analysis was conducted on the selected samples of printed media where social work topics 

represented. As a result of the analysis, there was no difference in the discourse of the newspapers 

approaching social work from the need-based perspective. The sample newspapers present events 

individually without emphasizing structural problems that are the cause of social problems. 

Key Words: Social Work, Media, Representation, Rights-Based Approaches 
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Giriş 

Bireyin kendisini gerçekleştirmesinin yolunu açan sosyal hizmet çalışmalarının gerçek 

anlamda yürütülebilmesi ancak devlet kademelerinde ve toplumun tüm kesimlerinde hak 

temelli sosyal hizmet algısının yerleştiği ülkelerde mümkün olabilmektedir.  Hak temelli 

yaklaşım ile insanlar hak ettikleri hizmetlere ötekileştirilmeden, etiketlenmeden ve 

dışlanmadan ulaşabilmektedir. Sosyal sorunlar yapısal nedenlerine inilerek sürdürülebilir 

koruyucu ve önleyici politikalar aracılığı ile ele alınmakta ve giderilmeye çalışmaktadır. 

Sosyal sorunların çeşitlendiği ve derinleştiği modern dünyada bu yaklaşım bir gereklilik 

halini almaktadır.  

Türkiye’de Anayasada ve çeşitli kanunlarda hak olarak tanımlanan sosyal hakların  

uygulama ayağında ihtiyaç temelli bir yaklaşım dikkati çekmektedir. İhtiyaç temelli 

yaklaşımdan hak temelli yaklaşıma geçişi sağlamada kullanılabilecek en önemli araç ise 

medya kuruluşlarıdır. “Dördüncü güç” olarak tanımlanırken potansiyeline vurgu yapılan 

medya, toplumun günlük hayat pratikleri ve yaşam algısı üzerinde büyük bir etkiye 

sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’de sosyal hizmet çalışma alanına giren olgu/sorunlara 

ilişkin medya söylemi incelenerek konunun önemi ön plana çıkarılmıştır.  

1. Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmete Yaklaşımlar 

İnsan hakları ve sosyal adaleti temel hareket noktası olarak kabul eden sosyal hizmet 

çalışmaları, insanların fizyolojik, psikolojik, toplumsal ve manevi ihtiyaçlarının 

giderilmesi amacıyla yürütülmektedir. Bireyin kendi kararlarını alabilmesi ve sorunlarını 

çözebilmesi adına güçlendirilmesi, hakkı olan hizmetlerden yararlanmasına aracılık 

edilmesi, toplumun iyilik halinin artırılması ve sosyal değişime olumlu yönde katkı 

sağlanması sosyal hizmet çalışmalarının nihai hedefleridir.  

Bu kapsamlı hedef sosyal hizmetin çalışma alanında da geniş bir yelpazeyi beraberinde 

getirmekte ve birey, grup ya da toplum düzeyinde müdahaleler gerektirmektedir. 

Yoksulluk, işsizlik gibi toplumun temel sorun alanlarına yönelik çalışmaları da içine alan 

sosyal hizmet mesleği; kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve LGBTİ bireyler gibi 

toplumsal sorunları yaşayan ve risk altında bulunan “dezavantajlı” guplara yönelik 
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güçlendirme çalışmalarını da içermektedir. Bununla birlikte toplumun sosyal iyilik 

halinin artırılması adına farklı kurumların çatısı altında aile-çift ve bekarlara yönelik 

sosyal hizmetler, adli sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, tıbbi sosyal hizmet, endüstriyel 

sosyal hizmet, askeri sosyal hizmet çalışmaları yürütülmektedir. Acil durumlarda ya da 

yaşanan afetler sonrasında kriz ortamının giderilmesi ve normalleşmenin sağlanabilmesi 

amacıyla da sosyal hizmet müdahaleleri yapılmaktadır. Mevcut yaraların sarılmasının 

dışında yeni sorunların doğmasını önlemeye yönelik olarak da araştırma-değerlendirme 

hizmetleri ile birlikte politik düzenlemelere ilişkin sosyal hizmet çalışmaları da 

gerçekleştirilmektedir. (Duyan, 2012; Zastrow, 2014).  

İnsan ve toplum temelinde çalışmalar yürüten bu meslek insan ihtiyaçlarıyla paralel 

olarak kapsamını yenilemek ve genişletmek zorunluluğundadır. Küresel, ulusal ya da 

toplumsal gelişmeler insanların dezavantajlı olma sebeplerini çeşitlendirmekte ya da 

toplumsal iyilik halini bozmaktadır. Bu bağlamda sosyal hizmet dinamik bir içeriğe ve 

kapsama sahiptir. Mesleğin oluşum sürecinden hatta mesleğin adı konulmadan yürütülen 

sosyal hizmet çalışmalarından günümüze kadar yaşanan süreçte bu dinamizmin sonucu 

olarak yansıyan değişimler gözlenebilmektedir. Farklı dönemlerin ihtiyaçları ve 

ihtiyaçlara yönelik çözüm üretim mekanizmaları sosyal hizmet çalışmalarının bakış 

açısını dönüştürmüştür.  

 

1.1. Hayırseverlik Temelli Sosyal Hizmet Uygulamaları  

Sosyal hizmet uygulamalarında geleneksel yaklaşım hayırseverlik temelinde 

şekillenmiştir. Sanayi Devrimi öncesi dönemde toplumsal sorunların giderilmesine 

yönelik çalışmalar hayırseverlik temelinde yürütülmüştür. Bireyleri ya da sosyal soruna 

sahip grupları mevcut acılarından kurtarmayı amaçlayan bu çalışmaların temel 

motivasyon kaynağı dini ya da ahlaki zorunluluklardır. Çalışmalardan sorumlu olan birey, 

dernek ya da vakıflar, “yardıma layık gördükleri” kişi ya da gruplara bağışlarda 

bulunmaktadır (Libal ve Harding, 2015’ten akt. Zengin ve Altındağ, 2016: 187). 

Hayırseverlik temelli uygulamalar tüm toplumu kapsayıcı özelliğe sahip olmadığı gibi 

sürdürülebilir de değildir. Toplumsal sorunları gidermekten ziyade onların yol açtığı 

durumlara yönelik olduğundan var olan yapının devamına katkı sağlamaktadır.  
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1.2. İhtiyaç Temelli Sosyal Hizmet Uygulamaları  

Tarihsel süreçte toplumsal sorunların giderilmesinde etkin olarak kullanılan yardımlaşma 

ve din temelli yaklaşımlar sanayileşme ve kentleşme ile birlikte yetersiz kalmıştır (Ergun 

ve Polatoğlu, 1992’den akt. Sulhan, 2011: 81-82). Böylece toplumun ihtiyaç sahibi 

insanlarının ihtiyaçlarını gidermeyi temel alan yeni bir yaklaşım biçimi ortaya çıkmıştır. 

Hedef kitle olarak dezavantajlı birey ya da grupları ele alan bu çalışmalar ek kaynaklar 

sağlayarak bu kesimlerin sorunlarını gidermeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşımda 

sorumluluk sahibi “ihtiyacı tanımlayanlar ya da müdahaleyi gerçekleştirenlerdir” (Libal 

ve Harding, 2015’ten akt. Zengin ve Altındağ, 2016: 187). Bu yaklaşım ile yürütülen 

çalışmalarda vakalara ya da durumlara yönelik çözümler üretildiğinden sürdürülebilir 

değildir ve kısa vadede yapısal değişimi sağlayamamaktadır.  

 

1.3. Hak Temelli Sosyal Hizmet Uygulamaları  

Hak temelli yaklaşımın odak noktası bireyin hakkı olduğu için onun ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik hizmetler sunmaktır (Tufan vd, 2009: 77-83). Hak temelli sosyal 

hizmet uygulamaları insan haklarının gerçekleştirilmesini sağlayarak kaynakların ve 

gücün eşit dağıtılmasını amaçlar. Bu çalışmalardaki temel motivasyon kaynağı insanların 

sahip olduğu haklara ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmektir. Bu yaklaşım 

biçimine sahip sosyal hizmet uygulamalarında sorumluluk sahibi olanlar; hükümetler, 

uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve ulusaşırı şirketlerdir. Toplumun tüm 

üyelerini hedef kitle olarak belirleyen hak temelli yaklaşımda dezavantajlı gruplara 

yönelik özel bir vurgu da söz konusudur. Hak temelli yaklaşımlarda süreç, birey ve 

grupların hakları olan hizmetlere başvuruda bulunmaları için onları güçlendirerek 

işlevselliklerinin artırılması şeklinde işlemektedir. Bu çalışmalar yapısal problemleri 

çözmeye odaklandığından var olan durumda değişim yaratmaktadır (Libal ve Harding, 

2015’ten akt. Zengin ve Altındağ, 2016: 187). Hak temelli yaklaşımın ideal bileşenleri 

“eşit üyeliğe dayalı olarak evrensel, eşitlikçi, koşulsuz ve yeterli hak ve hizmetlere 

erişimdir” (Alnıaçık ve Üstübici, 2012: 172). 

Buğra’nın ifadesi ile “hak” dili sorumluluk kavramını da içermektedir. Hakların 

kullanılabilmesi ve korunabilmesi için başka birilerinin de sorumluluklarının olması 

gerekir. Sosyal haklar aynı zamanda sosyal politika alanında işlev gören bir dizi kurumun 
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da varlığını gerekli kılmaktadır. Hak temelli yaklaşım, uluslararası hukuktan dayanak alır 

ve hak sahipleri ile görev sahipleri arasındaki ilişkiyi düzenleyerek insan haklarını 

gerçekleştirmeyi amaçlar (Buğra, 2005: 5). Bireylerin hakkı olan hizmetlere dair 

sorumlulukların yerine getirilmesini sağlayan erk ise refah devletidir. Refah devleti/ 

sosyal devlet tüm vatandaşlara belirli sosyal hizmetleri en iyi standartlarda sunmayı 

amaçlayarak politikalar ve idare yoluyla sorumluluklarını yerine getirir (Marshall’dan 

akt. Bingöl, 2015: 72-73). Gülmez’in deyimiyle “sosyal devlet terimindeki ‘sosyal’ 

amacı, devlet ise ‘aktör’ü anlatır. ‘Sosyal’, hak öznelerinin ve hedef kitlelerin elverişsiz 

durumunun düzeltilmesini, ‘devlet’ ise bu sorumluluğu üstlenen aktörü anlatır” (Gülmez, 

2009: 11).  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında refah devleti anlayışının kurumsallaşma süreci ile birlikte 

sosyal hizmetler de profesyonel hale gelmeye başlamıştır. Bu anlayış, sosyal hizmetler 

açısından devlete önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir (Tufan vd, 2009: 83).  Bu 

bağlamda hak temelli yaklaşımın gereği gibi uygulanabilmesi için bireye hakkı olan 

hizmetlerin sunumunda devletin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi 

gerekmektedir. 

Burada önemli olan bir diğer nokta ise bireyin ya da toplumun haklarının ve bu haklardan 

doğan ihtiyaçlarının değişen koşullara göre geliştirilmesinin gerekliliğidir. En basit ve 

temel anlamıyla, “insan hakları hepimizin sadece insan olduğumuz için sahip olduğumuz 

haklardır. İnsanı iyilik durumunu ile onurunu korumaya ve geliştirmeye 

yöneliktir…”(Healy, 2009’dan akt. Tufan vd, 2009: 78). İnsan hakları, insanların devlet 

aygıtı karşısındaki haklarını ifade etmektedir (Aktan, 2011: 14).  

Dünyanın, ülkelerin ve toplumların yaşadığı değişimler insan haklarının kapsamında da 

değişimler yaratmakta, yeni hakları gündeme getirmektedir. Vatandaşlık hakları ve 

politik haklar ile başlayan birinci kuşak insan haklarının ardından ekonomik, sosyal ve 

kültürel hakları içeren ikinci kuşaktan söz ediliyordu. 20. Yüzyılın son otuz yılında ise 

dayanışma hakları olarak tanımlanan üçüncü kuşak haklar tanımlanmıştır. Bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerin artarak devam ettiği günümüzde ise insan onurunun korunmasını 

sağlamaya yönelik dördüncü kuşak haklar uluslararası düzenlemelere girmeye 

başlamıştır (Tufan vd., 2009; Kapani, 2013; Hablemitoğlu, 2009; Zengin ve Altındağ, 

2016). İnsan haklarında yaşanan bu değişim sosyal hizmet mesleğinin amaç ve işleyişine 

de yön vermektedir (Karataş, 2002: 151). Bu anlamda sosyal hizmet kapsamında bireyin 
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ihtiyaçlarına ve haklarına dair günün değişen koşullarını göz önünde bulunduran 

güncellemeler yapılması gerekmektedir.  

 

2. Türkiye’de Sosyal Hizmetler  

Türkiye’de tüm vatandaşların sahip olduğu sosyal hakların yanı sıra dezavantajlı gruplara 

ilişkin ihtiyaçların karşılanması da anayasal hak olarak tanımlanmış ve anayasanın çeşitli 

maddeleri ile düzenlenmiştir.  Ancak Türkiye’de sosyal hizmetler var olduğu biçimiyle 

genel refah hizmetlerini ve koruyucu düzenlemeleri içermemekte başvuru esasına dayalı 

ve ihtiyaçları gidermeye yönelik bir süreç yönetilmektedir. Vakalar özelinde yürütülen 

çalışmalarda sosyal hizmetlerin yararlanıcıları “muhtaçlık” kıstasına göre belirlenmekte 

ve bireylerin sosyal hizmetlerden yararlanabilmeleri belirli kriterleri yerine getirmelerine 

bağlanmaktadır (Altuntaş, 2009: 172). Bu bağlamda Türkiye’de uygulamalar hak temelli 

değil ihtiyaç temelli bir perspektiften gerçekleştirilmektedir.  

Sosyal politikalar tek merkezden yürütülmediği için kontrollü yapılamayan hizmetlerde 

yerel yönetimlerin ağırlığı artırılmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu 

sosyal hizmet çalışmalarında özellikle parasal desteklerin dağıtımı hayırseverlik ve sosyal 

yardım çerçevesinde yürütülmektedir.  

Son yıllarda kadın, engelli, çocuk- gençlik refahı gibi alanlarda yapılan yeni kanun ve 

düzenlemeler ile olumlu adımlar atılmaktadır. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan 

küreselleşmenin bir boyutu olarak gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucunda sosyal 

devletin vatandaşlarına sağladığı hizmetler daraltmakta ve bazı alanlarda özel sektör 

etkinliği görülmektedir. Bu yeni anlayışın bir sonucu olarak sosyal hizmetler devletin 

vatandaşa karşı bir yükümlülüğü olmaktan çıkarak sektörleşmekte ve bu yeni yapıda 

devlet yalnızca denetim görevini yerine getirmektedir (Topçuoğlu ve Akbaş, 2009: 178). 

Bu bağlamda Türkiye’de sosyal politika alanında devlet ve özel sektörün birlikte yer 

aldığı karma bir sistem uygulanmaktadır. Ancak sosyal hizmetlerin kamu-dışı yapılar 

tarafından sunulmasının Türkiye’de ortaya çıkardığı ilk unsur hizmet sunumunda dini 

simge, etki ve hedeflerin belirleyici rol üstlenmesi iken ikinci unsur ise sosyal hizmetlerin 

hak temelli yaklaşımdan uzaklaşarak hayırseverlik yaklaşımı temelinde verilmesi riskini 

beraberinde getirmesidir (Topçuoğlu ve Akbaş, 2009: 179). Bu noktada üzerinde 

durulması gereken bir diğer unsur ise sosyal sorun alanlarına ilişkin müdahale alanlarının 
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rant aracı olarak kullanılmasıdır.  Ayrıca kurumlar arası bilgi paylaşımının sınırlı olması, 

ortak bir veri tabanının olmaması kaynak israfına ve mükerrer ödemelerin yapılmasına da 

neden olmaktadır (Zengin vd., 2012: 141).  

Nitelikli personel ve donanım yetersizliği Türkiye’deki sosyal hizmet uygulamalarında 

önemli bir problem olarak dikkat çekmektedir (Şahin Taşğın ve Özel, 2011: 187). Lisans 

düzeyinde sosyal hizmet bölümlerinin yaygınlaştırılması bu alandaki personel 

eksikliğinin giderilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.  

Son dönemde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, sosyal sorunlara ilişkin sivil 

toplum kuruluşlarının etkinliğini artırmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların daha geniş 

halk kitlelerine ulaştırılmasında etkili olan iletişim teknolojileri ve sosyal medya aynı 

zamanda politika yapma süreçlerinde bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır.  

 

3. Medya ve Temsil  

Medya her gün çok sayıda mesaj sunarak, yeni anlamlar ve simgeler üreterek bunları 

insanlara aktarmakta ve insanların dünyayı tanımlama biçimleri üzerinde etkili 

olmaktadır. Bireyler kendi deneyimlerinin dışında dünyayı kitle iletişim araçlarının 

aktardığı biçimde kavramaktadır (Kaya, 1999: 24).   

Medya içeriğinin hepsi temsile dayanan söylemlerden oluşmaktadır. Hall’un ifadesi ile 

temsil, anlamın üretildiği ve kültüre ait üyeler arasında paylaşıldığı sürecin önemli bir 

parçasıdır. Ancak, bu basit ya da doğrudan bir süreç değildir (Hall, 2010’dan akt. Torun, 

2015). Medyanın insanlara sunduğu, temsil ettiği gerçeklikler yani kurguladığı 

metinlerdir. «Gerçeğin kendisi» olarak sunulan haber metinleri de medyanın ürettiği  

temsil biçimlerinden biridir. Her gün binlerce olay olurken bunlardan yalnızca bazıları 

haberlerde yer almaktadır. Haberlerde yer alması için uygun görülen olayların seçimi, 

hedef kitleye sunulurken hangi kelimelerin, görsel malzemenin kullanıldığı vb. bu temsil 

sürecinin göstergeleridir.  

Medyada kimlerin nasıl temsil edildiği temsil konusunda üzerinde durulması gereken bir 

diğer noktadır. Medya öncelikli olarak ekonomik, politik, askeri, kültürel alanlarda ön 

planda olan insanları temsil etmektedir. Sıradan insanlar ise ancak olumsuz sonuçlar 

doğuran durumlarda haberlerde yer alabilmektedir (Aykurt, 2013: 64). Sosyal hizmetin 
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çalışma alanına giren konular doğası itibariyle bir negatiflik içerdiğinden bu alana ilişkin 

konuların medyada yer alması da genellikle olumsuz olayların yaşandığı durumlarda 

görülmektedir. Yoksulluk, işsizlik, kadın temalı haberler daha çok suç ile 

ilişkilendirilerek temsil edilmektedir. Merhamet ve acıma hissi uyandıracak haber metni 

kadın, yaşlı ya da çocuk fotoğrafları ile birlikte sunulmaktadır.  

 

4. Araştırma Sorusu 

Araştırma kapsamında Gazetelerin belirlenen bir aylık dönem içinde,  

• Sosyal hizmeti konu alan haberleri insanlara nasıl aktardıkları,  

• Aktarırken hangi unsurlardan faydalandıkları,  

• Bütün bu aşamalarda birbirlerinden farklı bir söylemlerinin bulunup bulunmadığı, 

• Sosyal hizmet konularını hangi yaklaşım çerçevesinde ele alıp yansıttıkları 

noktalarına bakılmıştır.  

 

5. Yöntem 

Sosyal hizmetin çalışma alanını oluşturan konuların medyada temsili üzerine yapılan bu 

çalışmada nitel veri toplama yöntemi ile derinlemesine bir inceleme yapılarak araştırma 

sorularına daha geniş bir perspektifle yanıt aranmıştır. Veri toplama yöntemi olarak 

söylem çözümlemesi uygulanmıştır. Söylem analizi, doğrudan sistemin neden olduğu 

olguların temsili konusunda basının mevcut söylemi nasıl yansıttığının ortaya konulması 

için uygun bir yöntem olarak tercih edilmiştir. Model olarak ise Teun van Dijk’ın Eleştirel 

Söylem Çözümlemesi modelinden yararlanılmıştır. Eleştirel söylem çözümlemesi, 

söylemin insan haklarına uygunluğuna ya da aykırılığına özel önem vermektedir. 

“Eleştirel söylem çalışmaları metnin ya da konuşmanın bazı biçimlerinin adaletsiz 

olabileceği gerçeği üzerinde şekillenmekte ve eşitsizlik ilişkilerinin söylemsel stratejileri 

üzerine yoğunlaşmaktadır” (van Dijk, 2009’dan akt. Arcan, 2010: 117-122).  Eleştirel 

Söylem Çözümlemesi yöntemi kullanılan bu çalışmada örneklem olarak seçilen 

gazetelerde sosyal hizmetin çalışma alanında yer alan haberler üzerinde incelemeler 
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gerçekleştirilmiştir. Seçilen gazetelerin bir aylık dönem içinde konulara ilişkin haber 

metinlerini nasıl oluşturdukları, haberleri insanlara aktarırken kullandıkları unsurlar 

incelenmiştir. Gazetelerin birbirlerinden farklı bir söylemlerinin bulunup bulunmadığı 

değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen analizde aşağıdaki başlıklar altında değerlendirmeler 

yapılmıştır:  

1. Makro Yapı İncelemeleri 

a. Tematik Yapı (üst başlıklar, başlıklar, altbaşlıklar, fotoğraflar, spotlar ve haber 

girişleri) 

b. Şematik Yapı: Durum bilgisi (hikaye örgüsü ve arka plan bilgisi) – yorum 

bilgisi (haber kaynakları ve olaya taraf olanların bilgisi)   

2.  Mikro Yapı İncelemeleri 

 Sentaktik (sözdizimsel) uyum, kelime (lexical) seçimleri ve haberin retoriği  

Ayrıca farklı gazetelerin aynı haberi ne şekilde verdikleri incelenerek karşılaştırmalı 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

6. Örneklem 

Çalışma kapsamında Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerinin 1-30 Eylül 2016 tarihleri 

arasında yayımlanan baskıları incelenmiştir. Hürriyet Gazetesi en çok tiraja sahip gazete 

olması dolayısı ile örneklem içerisinde yer almıştır. İnceleme yapılmadan önce gazeteler 

üzerinde gerçekleştirilen bir haftalık gözlem sonucunda Yeni Şafak Gazetesinin sosyal 

hizmet çalışma konularında çok sayıda habere yer verdiği belirlenmiş ve bu nedenle 

incelenecek ikinci gazete olarak seçilmiştir. Bu gazetelerin köşe yazıları, reklam, röportaj 

gibi bölümleri ve ekleri dışarıda tutularak sosyal hizmetin çalışma alanlarını konu alan 

yurtiçi ve yurtdışı her tür haber araştırmaya dahil edilmiştir.   

 

7. Araştırma Verileri  

Seçilen gazetelerde sosyal hizmetin çalışma alanına giren haberlerin dağılımını 

özetlediğimiz Çizelge 1, temsilin içeriğine ilişkin bilgi vermemekle birlikte, ilgili 

konuların haber yapılma sıklığına ilişkin genel bir fikir vermesi açısından önemlidir.  
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Çizelge 1. Haberlerin Seçilen Gazetelerdeki Dağılımı 

 

* 12 Eylül tarihli Yeni Şafak gazetesi kütüphane arşivinde yer almadığı için incelemeye dahil 

edilememiştir. 

 

 Hürriyet Yeni Şafak 

1 Eyül  3 - 

2 Eyül  3 1 

3 Eyül  5 1 

4 Eyül  4 1 

5 Eyül  3 3 

6 Eyül  2 1 

7 Eyül  1 3 

8 Eyül  3 3 

9 Eyül  6 3 

10 Eyül  5 1 

11 Eyül  1 4 

12 Eyül  2 * 

13 Eyül  5 2 

14 Eyül  3 2 

15 Eyül  7 6 

16 Eyül  5 3 

17 Eyül  3 3 

18 Eyül  6 3 

19 Eyül  6 1 

20 Eyül  2 1 

21 Eyül  10 1 

22 Eyül  4 2 

23 Eyül  5 6 

24 Eyül  - 2 

25 Eyül  5 2 

26 Eyül  6 1 

27 Eyül  5 2 

28 Eyül  6 2 

29 Eyül  3 5 

30 Eyül  3 5 
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Araştırma için belirlenen dönemde Hürriyet 124, Yeni Şafak ise 65 haber yapmıştır. 

Sosyal hizmet çalışma konularına ilişkin en çok haberin, tirajı daha yüksek olan ve daha 

popüler yayın olarak tanımlanabilecek Hürriyet gazetesinde yayımlanmış olduğunu 

görüyoruz. Ancak araştırma için önemli olan belirtilen sayısal veriler değil, ele alınacak 

haberlerin hangi haber değerleri doğrultusunda değerlendirildiği, nasıl işlendiği ve okura 

nasıl sunulduğudur. Bu sorulara yanıt verebilmek için haberlerin söylemine bakılacaktır.  

 

7.1. Makro Yapı İncelemeleri  

van Dijk’ın söylem çözümlemesinde makro yapı tematik ve şematik çözümleme olmak 

üzere iki başlık halinde incelenir. 

 

Tematik Yapı 

Tematik yapı, metnin en önemli bilgisinin ne olduğunu belirler temaların hiyerarşik 

düzenlemesini içerir (Keskin, 1997: 104). İncelemenin bu bölümünde üst başlıklar, 

başlıklar, altbaşlıklar, fotoğraflar, spotlar ve haber girişlerine bakılacaktır.  

Seçilen gazetelerin sosyal hizmete ilişkin konuları haberleştirmesinin biçimsel özellikleri 

şu şekilde belirtilebilir; haber öyküleri genellikle bir ya da birkaç fotoğraf eşliğinde 

başlık, altbaşlıklar ve spotlar şeklinde düzenlenmiştir. Kısa haberler ise sadece başlık ve 

birkaç cümleden oluşmaktadır. Dosya biçiminde hazırlanan haberlerde ise grafikler ve 

çok sayıda fotoğraf dikkati çekmektedir.  

Haber başlıkları, haberin dikkat çekmesi için önemlidir. Bunu sağlayabilmek adına 

büyük-küçük harf kullanımı, büyük punto ile yazım,  alt ve üst başlık kullanımı, başlıkta 

kullanılan renkler, başlık zemininde renk kullanımı, fotoğraf üzerine başlık kullanımı 

haberin dikkat çekmesi için yararlanılan seçeneklerdir. Haberin kapladığı yer, zemin 

renklendirmesi, haberin çerçevelendirilmesi, habere dikkat çekme yöntemlerinden 

bazılarıdır. Hürriyet ve Yeni Şafak gazetelerinin her ikisi de bu yöntemleri başarıyla 

uygulamaktadır. Fotoğraf, başlık ve haber girişi haberin genel çerçevesini anlamada 

yeterli olmaktadır. Haber metni detay bilgileri aktarmaktadır.  
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Sosyal hizmetin çalışma alanına giren olgulara yönelik haberlerin tematik olarak 

dağılımları Çizelge 2’de yer almaktadır.  

 

Çizelge 2. Haberlerin Temalara Göre Dağılımı 

Haberlerin Sosyal Hizmet Çalışma 

Alanlarına ilişkin sınıflandırması  
Hürriyet Yeni Şafak 

Yoksulluk-yardım 4 10 

Kadın 54 16 

Çocuk refahı ve gençlik hizmetleri  12 3 

İstihdam - İşsizlik  3 4 

Engelliler  2 3 

Yaşlılar – Sağlıklı yaşam 7 1 

Göç- Mülteciler 19 20 

LGBTİ bireyler  1  

Azınlıklar  4 4 

Adli sosyal hizmet  2 1 

Bağımlılık  2  

Suriye’ye yardım   3 

Aile – boşanma  8  

Zengin- yoksul  3  

İş kazaları  1  

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi Hürriyet gazetesinde kadın teması altında yer alan haberlerin 

sayısı toplam haber sayısının yarısına yakındır.  Yeni Şafak gazetesinde mülteci/göç 



Aylin YILDIRIM AYKURT; Medyanın Söylemleri Üzerinden Sosyal Hizmet Dilinin Analizi 

150 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

haberleri en çok temsil edilen tema olarak görülmektedir. Gazetelerin temalar arasındaki 

tercihleri yayın politikalarının, ideolojilerinin ve iktidar partisine mesafelerinin bir 

yansıması olarak okunabilir.   

Tematik yapı başlığı altında incelenmesi gereken bir diğer unsur ise belirlenen temalara 

ilişkin haber içeriğine ilişkindir.  

Çizelge 3. Haberlerde Ele Alınan Temalara İlişkin Haber İçeriği 

Tema   Haber İçeriği  

Kadın  Kadına yönelik şiddet, rol modeller 

Yoksulluk Yardım haberleri  

İşsizlik  İstatistiki veriler  

Göç/ mülteciler 
Ölümler, batan botlar, istatistiki veriler, Avrupa 

Ülkelerinin konuya yaklaşımı 

Aile  Boşanma haberleri  

Yaşlılık  Yaşlılara yönelik suç, rol modeller, hastalık haberleri  

Sağlıklı yaşam  Öneriler içeren haberler, örnek ülkeler  

Azınlıklar  Suç, yetkililerin açıklamaları  

Çocuk  İhmal, istismar, suç 

Engelliler  Engelliye yönelik suç, kurum açıklamaları 

Mahkumlar  Hapishane koşulları  

Çizelge 3’te görüldüğü gibi temalar farklı olsa da haberlerde genellikle suç, şiddet gibi 

olumsuz içerik dikkat çekmektedir. Aynı zamanda kurum açıklamaları, istatistiki veriler 

de sosyal sorunların haber içeriğinde önemli yer tutmaktadır.  

Sosyal hizmet çalışma alanına giren olgular, haber değerine göre en çok 3. Sayfada yer 

almaktadır. 3. sayfada reklamlara yer verilmesi durumunda ise 5. Sayfada yer 

verilmektedir. Haberlerin gazete sayfalarına göre dağılımları şu şekildedir:  
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Ana sayfa: Kadına yönelik şiddet haberleri, rol model haberleri dikkat çekici yönü olması 

durumunda ana sayfadan verilmektedir. Ünlülerin boşanma haberleri de yine ilk sayfadan 

duyurulmaktadır. Küçük bir kutu şeklinde verilen haberler ilgili sayfada 

detaylandırılmaktadır.  

2. Sayfa: Hürriyet gazetesinde magazin haberlerinin yer aldığı sayfa olması dolayısıyla 

ünlülerin boşanma haberleri bu sayfada yer almaktadır  

3. Sayfa Kadına yönelik şiddet,  çocuk ihmal ve istismarı,  engelli-LGBTİ bireylere 

yönelik suç haberleri bu sayfada aktarılmaktadır. Bu sayfa Hürriyet gazetesinde daha aktif 

olarak kullanılmaktadır.  

Ekonomi, Gündem (Türkiye, Toplum vb.): Kurum açıklamaları, istatistiki veriler, eğitime 

yönelik haberler belirtilen sayfalarda sunulmaktadır.  

Toplum, İnsan, Dünya, Güncel, Dış haberler: Mülteciler ve azınlıklara ilişkin haberler bu 

sayfada yer almaktadır.    

Sağlık: Sağlıklı yaşam, uzun ömür için öneriler, kronik hastalıklar sağlık sayfasının 

konularıdır.  

Haberlerin tematik olarak analizinden elde edilen bir diğer bulgu ise haberlere yansıyan 

olayların olgulardan kopuk olarak bireysel temsiller olarak sunulmasıdır.   

“Lüks evinde ölü bulundu” (Hürriyet, 3 Eylül 2016: 3) 

“EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ” (Hürriyet, 4 Eylül 2016: 5) 

“Annesine kredi çekti KOCASI ÖLDÜRDÜ” (Hürriyet, 6 Eylül 2016: 3) 

“Güneşin hayatı 5 yılda söndü” (Hürriyet, 6 Eylül 2016: 1 - 3) 

“Görme engelli raylara atladı” (Yeni Şafak, 23 Eylül 2016: 3) 

“Faslı kadına 6 bıçak darbesi” (Yeni Şafak, 27 Eylül 2016: 3) 

“52 yıllık eşe 25 BIÇAK DARBESİ” (Yeni Şafak, 30 Eylül 2016: 3) 
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Kurumların açıklamalarında ya da istatistiki verilerin yer aldığı haberler ile mültecilere 

yönelik haberlerde toplumsal bir olgu algısı yaratılmaktadır. Ancak arka planına 

bakıldığında yine yüzeysel bilgilere yer verildiği görülmektedir:  

“6.5 milyonluk çeyiz hesabı” (Hürriyet, 4 Eylül 2016: 16) 

“AYLAN BEBEK Gideli 1 yıl oldu” (Hürriyet, 3 Eylül 2016: 9) 

“90 bin çocuğa aile desteği” (Yeni Şafak, 24 Eylül 2016: 20) 

Sosyal sorun alanını paylaşan grupların ele alındığı haberlerde de yine bu grubun 

kendilerine, sorunlarına, arka planına değil habere konu olan olumsuz durumlara ya da 

istatistiki verilere vurgu yapılmaktadır:  

“159 umut daha Ege’den döndü” (Hürriyet, 17 Eylül 2016: 3) 

“263 MİLYON HALA OKULSUZ” (Hürriyet, 19 Eylül 2016: 16) 

“UÇURUM DERİNLEŞTİ” (Hürriyet, 22 Eylül 2016: 10) 

“50 MİLYON ÇOCUK EVİNDEN OLDU” (Yeni Şafak, 8 Eylül 2016: 28) 

“Sosyal yardımlar 10 milyarı buldu” (Yeni Şafak, 15 Eylül 2016: 10) 

“Sığınmacılar sınır dışı edildi” (Yeni Şafak, 17 Eylül 2016: 9) 

Sosyal sorun alanları örneklerde gördüğümüz gibi haberlere taşınmaktadır ancak sosyal 

sorunların nedenlerine, yapısal problemlere ya da bunlara neden olan sisteme ilişkin bir 

bilgi ya da eleştiri yer almamaktadır. Bireysel temsiller üzerinden olumsuz örnekler 

sunulmaktadır. Toplumsal sorun olarak ele alınan haberlerde sorunu paylaşan gruba değil 

sayısal verilere ya da olumsuz sonuçlara vurgu yapılmaktadır. Okur için sorun alanlarını 

sorgulamayı gerektirecek bir çerçeve sunulmamakta, hayatın içinde var olan doğal olaylar 

olarak aktarılmaktadır. Haberlerde «sosyal hizmetler» alanına ya da mesleğine ilişkin bir 

vurgu bulunmamaktadır. Az sayıda haberde kurum verilerinden faydalanıldığı için Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ismi geçmektedir. Haberlerde sosyal hizmet vurgusu 

olmadığı gibi hak temelli yaklaşıma dair vurgu yoktur.  

Tematik olarak bakıldığında farklı gazetelerin sunumları arasında farklılıklar olmadığı 

aksine örtüştükleri görülmektedir.  Gazeteler arasındaki tek fark Hürriyet gazetesi 3. sayfa 
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haberlerine ve kadına yönelik şiddet haberlerine ağırlık verirken Yeni Şafak gazetesinin 

mülteci ve yardım haberlerine ağırlık vermesidir. 

Şematik Yapı 

Hikâye örgüsü ve arkaplan bilgisi (durum):  

Habere konu olan olaydaki hikâye örgüsünün haberde yeniden kurulması sırasında başlık, 

ana başlık, haber girişi haberin özetini sunarken, ana haber metni ise ana olay, bağlam, 

aktörler ve olayın arka planına dair bilgileri aktarmaktadır. Haberdeki hikâye örgüsü 

içinde ön önemli bilgiler haber metni içinde en yukarıya, habere ilişkin ayrıntılar ise 

haberin aşağılarına yerleştirilmektedir. Haberlerin çoğunluğunun hikaye örgüsü bu akışta 

yer aldığı gibidir. Ancak araştırma dosyası niteliğinde hazırlanan haberlerde tam sayfa ya 

da yarım sayfa haber yapılarak daha ayrıntılı bilgilere ve kurum yetkililerinin 

açıklamalarına yer verildiği görülmektedir. Haberlerde olayın geçtiği ortama ilişkin 

bilgiler ayrıntılı olarak verilmese de genel bilgi verecek nitelikte aktarılmaktadır:  

“Engelli vatandaşa sokakta dayak” (Yeni Şafak, 8 Eylül: 3) 

“Lüks evinde ölü bulundu” (Hürriyet, 3 Eylül 2016: 3) 

“EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ” (Hürriyet, 4 Eylül 2016: 5) 

“SINIRDA YOĞUNLUK BAŞLADI” (Yeni Şafak, 6 Eylül 2016: 2) 

“Parkta Komşu Çocuğuna TECAVÜZE KALKTI” (Hürriyet, 21 Eylül 2016: 3) 

Haberlerde olayın bağlamına ve arka planına ilişkin bilgi örtük olarak sunulan ayrıntılar 

ışığında okurun zihninde oluşmakta ve haberler sosyal sorun alanları bağlamında 

değerlendirilmektedir. Ancak gazete haberlerinde sosyal sorun alanlarının nedenlerine 

ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Başlık ve haber girişlerinin bulunduğu, ana olaya ilişkin 

bilgilerin aktarıldığı, aktör ve ortama ilişkin bilgilerin kısmen verildiği ancak haberin arka 

planına ya da bağlamına ilişkin bilgilerin üstü kapalı bir biçimde sunulduğu ya da 

geçiştirilerek hiç yer verilmediği görülmektedir. Habere konu olan olaylar rastgele 

durumlar olarak ele alınmakta ve dramatize edilerek sunulmaktadır. Arka plan bilgisinin 

olmayışı ile olayın tipleşmesi; kelime seçimleri, cümle yapıları, başlıklar, girişler vb ile 
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desteklenmektedir. Başlıklar, haberi kafamızda daha önce oluşturduğumuz (ya da medya 

tarafından önceden oluşturulan) belli bir kalıba dahil etmemizi sağlamaktadır: kadına 

şiddet haberi, mülteci haberi, çocuk ihmal ve istismarı vb. Başlığı okur okumaz bir 

çerçeve oluşmaktadır okurun kafasında. Ancak her bir haber tek başına değerlendirildiği 

için haberlere konu olan toplumsal sorunların birbiriyle bağlantısı kopmaktadır.  

Haber kaynakları ve olaya taraf olanların bilgisi (yorum): İncelenen haberlerde 

görüşleri sunulan seçilmiş kişiler, iktidar sahibi kurum ve kuruluşlardır. Haberlerde 

öncelikle istatistiki verileri açıklayan kurumların, derneklerin, vakıfların ya da üst düzey 

görevlilerin açıklamalarına yer verilmektedir: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 

Türkiye İstatistik Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 

Kızılay Genel Başkanı, Türkiye Diyanet Vakfı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı,  

Selçuklu Belediye Başkanı, Başbakan Eşi, Türk-İş Genel Başkanı, ABD Başkanı, İngiliz 

Sivil Toplum Kuruluşu Theirworld, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Uluslararası Af 

Örgütü.  

Suç bağlantılı haberlerde zanlıların ifadelerine yer verilmiştir, hatta bu ifadeler başlıkta 

kullanılmıştır. Ancak burada kullanılan cümleler duruma ilişkin ima içerir niteliktedir:  

“Öldürdüğüm karımın maaşını isterim” (Hürriyet, 12 Eylül 2016: 5) 

“Genç kadının katilinin savunması ‘Küfredince öldürdüm”’ (Hürriyet, 17 Eylül 2016: 3) 

“Şort ona uymazmış” (Hürriyet, 18 Eylül 2016: 1-7) 

“Pantolon giyse daha az tahrik olurduk” (Hürriyet, 21 Eylül 2016: 1-5) 

Sosyal sorunu yaşayanların kendi sözcüklerine yer verildiği üç haber bulunmaktadır.  

Bunların her biri mülteci temasının işlendiği haberlerdir:  

“Türkiye’de vatansız değiliz” (Yeni Şafak, 13 Eylül 2016: 2) 

“Evimizi her sene yeniden yapıyoruz” (Yeni Şafak, 16 Eylül 2016: 10) 

“Kanada’da ikinci hayat -  Maha’dan mutlu haber”(Hürriyet, 25 Eylül 2016: 1-6) 

Rol model olabilecek içerikte bir haberde yine vatandaşın sözcüklerine yer verilmiştir:  
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“Hayalime kavuştum” (Yeni Şafak, 22 Eylül 2016: Ana sayfa – spor sayfası) 

Belirtilen örnekler dışında olayın aktör ya da mağdurlarının ifadelerine yer veren başka 

bir haber bulunmamaktadır.  

Sosyal sorunların suça dönüştüğü haberlerde gazetecilerin temel haber kaynağı polis 

otoriteleridir. Gazeteler ise bu haberleri genellikle bağlı bulundukları medya gruplarının 

haber ajanslarından ve Anadolu Ajansından alarak kullanmaktadırlar.  Bu haberlerde 

Emniyet Müdürlüğü ya da olay yerindeki polislerin konuyla ilgili açıklamalarına yer 

verilmektedir.  

 

7.2. Mikro Yapı İncelemeleri  

Cümle Yapıları 

Bu bölümde cümleler kısa/uzun, etken/edilgen, basit/karmaşık olmaları açısından 

incelenmekte ve art arda gelen cümlelerin ve cümlenin bölümlerinin birbirleriyle olan 

ilişkilerine bakılmaktadır 

İstatistiki verilerin yer aldığı haberlerde uzun ve karmaşık cümleler yer almaktadır. 

Ayrıca kurumlara dair açıklamaların yer aldığı bu haberlerde pasif (edilgen) bir dil 

kullanılmaktadır. Özellikle suçla bağlantılandırılan haberlerde ise kısa cümleler ve hikaye 

gibi bir anlatım tercih edilmiştir. Bu haberlerde fail biliniyorsa aktif dil tercih edilirken 

faili bilinmeyen haberlerde pasif dil kullanılmaktadır: öldürüldü, bulundu vb.  

 

Cümleler arası nedensellik ilişkileri  

Haberde kurulan nedensel ilişkiler incelendiğinde, haberlerde aktörlere ilişkin kısmi 

bilgiler, olayın hemen öncesine ilişkin sınırlı bilgiler yer almaktadır. Olay öncesi bilgiler 

ve aktöre ilişkin bilgiler yaşanan olayların nedeni olarak sunulmaktadır.  Sosyal sorun 

alanlarına ilişkin yapısal nedenler haberlerde yer almamaktadır.  
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Sözcüklerin Seçimi 

İncelenen haberlerde sosyal hizmet / sosyal çalışma kelimeleri geçmemektedir. Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı istatistiki verilerle ilgili haberlerde yer almaktadır. Hedef 

kitle ihtiyacı olanlar ya da dezavantajlı olanlardır. Toplumun her kesimini kapsayan 

kelime seçimleri bulunmamaktadır. Vakalara/durumlara yönelik bir dil tercih edilmiştir. 

“Hizmet alan” sözcüğü kullanılmamaktadır. Hak kelimesi cezaevlerindeki koşullara 

ilişkin bir haberde “hak ihlalleri”ne ilişkin şikayetlerin araştırılması şeklinde 

kullanılmıştır. İnsan haklarına ilişkin kelimeler kullanılmamıştır. “Yardım, sosyal 

yardım, destek, ihtiyaç”  kelimeleri tercih edilmiştir.  Sorumlu kurumlar hakla ilgili 

sorumluluklarını yerine getiren değil, ihtiyacı olanlara destek olan, ihtiyaçları giderendir. 

Toplumu güçlendirme amacına yönelik kelime tercihleri bulunmamaktadır. Vurgu 

“yardım” kelimesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.   

 

Haberin Retoriği 

Haberin retoriğinde abartma, ima gibi anlatım özelliklerine ve haberin inandırıcılığını 

artırmaya yönelik unsurlara bakılmaktadır. İncelenen gazetelerde haberin inandırıcılığını 

artırmak adına sayılar, istatistikî bilgiler, grafikler, fotoğraflar kullanılmıştır.  

 

7.3. Aynı Olaya/Duruma İlişkin Yapılan Haberlerin Gazetelerin Söylemleri 

Açısından Karşılaştırılması  

van Dijk’ın söylem çözümlemesinin yanı sıra aynı konu üzerine hazırlanan haberler 

üzerinde yapılacak incelemeler de gazetelerin söylemlerini değerlendirmek açısından 

önem taşımaktadır. İncelenen dönem içerisinde her iki gazetede aynı konu/durum 

hakkında yapılan 3 haber yer almaktadır. Bunlardan ikisi değerlendirmeye alınacaktır: 

11 Eylül tarihinde gazetelerde yer alan haberde kullanılan başlıklar:  

“4 yıldır aranan Elif gizli bölmede bulundu” (Hürriyet:3) 

“Annesine Kavuştu” (Yeni Şafak: 3) 
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Bu haberde ortak bir haber dili dikkati çekmektedir. Öncelikle olayın haber yapıldığı 

sayfa her iki gazetede de aynıdır. Dikkat çekici ana başlıklar kullanılmıştır. Haber 

başlığını ön plana çıkarmak için renklendirme ve bold karakter kullanımı tercih edilmiştir. 

Her iki haberde de olayı özetleyen spota yer verilmiştir. Haberde öncelikli olan bilgiler, 

başlık ve spotta verilirken olayın ayrıntıları devam eden bölümlerde aktarılmıştır. 

Fotoğraf kullanımı da her iki gazetede ön plandadır. Haberlerde anne ve çocuğun sarılmış 

fotoğrafına yer verilerek durumun dramatik yönü ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca fotoğraf 

üzerinde annenin duygularını yansıtan ifadeler ile haberin inandırıcılığı artırılmaya 

çalışılmıştır. Olay haber diline aktarılırken olgunun toplumsal boyutuna yer verilmemiş 

ve bireysel bir yaşantı olarak sunulmuştur. Yaşanan olayın nedenlerine ya da buna neden 

olan sistemsel problemlere ilişkin vurgu bulunmamaktadır. Olayın arka planına ve ortama 

ilişkin kısmi bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Hikayeleştirilmiş haber dili kullanılmış 

ve basit – kısa cümle yapıları tercih edilmiştir.  

İncelenen ikinci haber ise gazetelerde 15 Eylül tarihinde yayımlanmıştır:  

“10 milyar devlet yardımı” (Hürriyet: 9) 

“Sosyal yardımlar 10 milyarı buldu” (Yeni Şafak: 6) 

Gazetelerin ortak haber dili: Her iki gazetede de durumun parasal boyutunu vurgulayan 

ana başlık kullanımı tercih edilmiştir. “Dezavantajlı”lar ve yapılan “yardım” ön plana 

çıkarılmıştır. İhtiyaç temelli bir sosyal hizmet bakış açısının yansıtıldığı haberlerde 

ihtiyacı olan gruplara devlet yardım yapmıştır. Bu noktada devlet insanlara hakkı olan 

hizmeti sunan değil ihtiyaçları gideren bir otorite olarak sunulmaktadır. Haberlerde ön 

plana çıkarılmak istenen bilgiler başlık ve haberin ilk bölümlerinde sunulmuş, ayrıntılar 

ilerleyen cümlelerde aktarılmıştır. Her iki gazete de haberlerde yardımlara vurgu 

yaparken bu bireylerin ya da grupların yardım almasına neden olan yapısal problemlere 

değinmemiştir. Dolayısıyla arka plan bilgisi paylaşılmamıştır. Kurum açıklamasına 

dayanan bu haberlerde uzun fakat anlaşılır cümle yapıları tercih edilirken “nakleden haber 

dili” kullanılmıştır.  

Gazetelerin söylemlerinde ayrışan yönler: Yeni Şafak gazetesi habere daha fazla yer 

ayırmıştır. Başlık kullanımı daha büyük puntolarla ve bold karakterlerle yapılmıştır. 

Ayrıca spot, ara başlık ve fotoğraf kullanılmıştır. Yeni Şafak gazetesi dezavantajlı 

grupları temsilen engellilerin ön planda olduğu bir fotoğraf kullanarak inandırıcılığı 
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artırmayı tercih etmiştir. Dolayısı ile habere ayrılan yer dışında iki gazetenin söylemleri 

açısından farklılık gözlenmemektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Sosyal hizmete konu olan sosyal sorun alanları günümüz koşullarında her geçen gün 

derinleşmekte ve çeşitlenmektedir. Bu bağlamda bu sorunların ele alınmasında daha 

kapsayıcı, sürdürülebilir ve uzun erimli politikalar ve bunları sağlayabilecek hak temelli 

bir bakış açısı gerekmektedir. Bu bakış açısını toplum düzeyine yayma noktasında önemli 

bir görev üstlenebilecek yapılar ise medya kurumlarıdır. Ürettikleri mesajlarla, anlamlarla 

günlük hayatımızın odak noktasında yer alan medya kurumları sosyal hizmete yönelik 

bakış açısını değiştirebilecek güce ve potansiyele sahiptir. Gerçekleştirilen incelemede 

günümüz medyasının sosyal hizmet çalışma konuları açısından bulunduğu noktanın 

analizi yapılmıştır. Hürriyet ve Yeni Şafak gazeteleri örneğinden hareketle sosyal hizmeti 

konu alan haberlerin insanlara nasıl aktarıldığı ve bu temsil sırasında hangi unsurlardan 

faydalandıklarına bakılmıştır. İncelenen haberlerde ana başlık, ara başlık, spot, fotoğraf, 

haber girişi aracılığı ile bir çerçeve çizilmektedir. Haber detayları bu çerçevenin 

detaylarını sunmaktadır.  

Kadın, mülteciler, çocuk haberleri sayı olarak daha fazla yer alırken konuya ilişkin 

haberler 3. sayfa, Ekonomi, Gündem, Türkiye Sayfalarda yer almaktadır. Trajik ya da ilgi 

çekici durumlarda haberler 1. sayfada yer verilmiştir. Sosyal sorunların toplumsal 

yönünden ziyade bireyselleştirilerek sunulduğu gözlenmektedir. Yalnızca yardım, 

işsizlik, mültecilerle ilgili haberlerde sosyal sorunu yaşayanlar bir grup gibi ele 

alınmaktadır ancak bu haberlerde de odak noktası bu grup değildir. Mülteci haberlerinde 

yaşanan olumsuz durumlardır; batan tekneler, ölen insanlar vb. İşsizlik haberlerinde ise 

paylaşımı yapılan istatistiki verilerdir. Yardım haberlerinde de haberde ön plana çıkarılan 

içerik yardım miktarlarıdır. Haberlerde birincil kaynakların ifadelerine yer verilmektedir. 

Az sayıda haberde olaya taraf olanların bilgisi yer almaktadır. Onlar da imada bulunma 

ya da dramatize etme amaçlıdır. İncelenen haberlerde inandırıcılığı artırmak üzere sayı, 

oran, grafikler ve etkili fotoğraflar kullanılmaktadır. Haberlerde ana olaya ilişkin 

bilgilerin aktarıldığı, aktör ve ortama ilişkin bilgilerin kısmen verildiği ancak haberin arka 

planına ya da bağlamına ilişkin bilgilerin üstü kapalı bir biçimde sunulduğu ya da hiç yer 
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verilmediği görülmektedir. Haberlerde yer alan olaylar tesadüfî durumlar olarak ele 

alınmakta ve dramatize edilerek sunulmaktadır. Arka plan bilgisinin olmayışı ile olayın 

tipleşmesi, kelime seçimleri, cümle yapıları, başlıklar, girişler vb ile desteklenmektedir.  

Gerçekleştirilen analizin bir diğer önemli boyutu ise seçilen gazetelerin söylemleri 

açısından farklılık taşıyıp taşımadığıdır. Nicelik olarak bakıldığında Hürriyet gazetesinde 

sosyal sorunlara ilişkin haber sayısı fazladır. Gazetelerin haberlerde ön plana çıkardıkları 

temalar incelendiğinde Hürriyet gazetesinde kadına yönelik haberlerin yer alma sıklığının 

yüksek olduğu gözlenmektedir. Yeni Şafak gazetesi ise yardım ve mülteci haberlerine 

ağırlık vermektedir. Ancak gazetelerin söylemleri açısından farklılık gözlenmemektedir.  

Bireysel örnekler üzerinden sunulan sosyal sorunların sonuçlarına yer verilen haberler, 

okur için habere neden olaya yönelik herhangi bir sorgulamayı gerektirmeyecek bir 

çerçevede sunulmaktadır.  

Araştırmanın yanıt aradığı bir diğer nokta ise sosyal hizmet konularının hangi yaklaşım 

çerçevesinde ele alındığıdır. Söylem analizinde aktarılan unsurlar göstermektedir ki 

haberlerin sunumunda, seçilen kelimelerde ihtiyaç temelli yaklaşım dikkat çekici bir 

şekilde ön plana çıkmaktadır. İncelenen haberlerin hiç birinde hak temelli yaklaşıma dair 

vurgu bulunmamaktadır.  

Medya söylemlerini hak temelli yaklaşıma dayandırmak toplum düzeyinde yeni bir algı 

yaratarak dezavantajlı grupların ötekileştirilmesini önleyecek ve onların topluma dahil 

olma süreçlerini hızlandıracaktır. Ayrıca sorunların yapısal nedenlerinin sorgulanmasına 

yardımcı olarak sürdürülebilir ve kapsayıcı politikaların oluşturulması noktasında sivil 

toplum kuruluşlarının da desteği ile kamuoyu tarafından devlet otoriteleri üzerinde bir 

baskı oluşmasına öncülük edebilecektir.  
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METİNLERARASILIK KAVRAMI VE METİNLERARASI BAĞLAMDA 

ALBERT CAMUS’NÜN SİSİFOS SÖYLENİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Meltem UZUNOĞLU ERTEN 

 

Özet 

Yapısalcı ve post-yapısalcı akımlarla ilişkili bir edebi kavram olan metinlerarasılık, 20. yüzyıl ortalarında 

Julia Kristeva tarafından ortaya atılmış, isimlendirilmiş ve geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Metinlerarasılık bir 

metnin kendisinden önceki ve sonraki tüm metinlerle dolaylı ya da dolaysız biçimde iletişim ve etkileşim 

halinde olması durumudur. Bu durum yalnızca açıkça görülebilen alıntılar yoluyla değil, imalar,  

anıştırmalar, göndermeler gibi yöntemler veya mitolojik karakterler ve öykülerin yeniden kullanımı ile 

oluşturulabilir. Rus Biçimcileri ve Mikhail Bakhtin 20. yüzyılın başında adını koymasalar dahi 

metinlerarası ilişkiler üzerine çalışmışlardır. Ardından Ferdinand de Saussure’ün ve bir adım öteye giden 

Jacques Derrida’nın çalışmaları kavrama ivme kazandırmış, Roland Barthes ve Michael Riffaterre okurun 

metinlerarası ilişkileri kurmadaki rolüne vurgu yapmışlardır. Kristeva 1967 yılında yayınladığı bir 

makalesinde bu kavramı ilk kez metinlerarasılık olarak adlandırmıştır. Kristeva’dan sonra da 

metinlerarasılık kavramı geliştirilerek edebiyat eleştirisinin ayrılmaz bir parçası olarak günümüze gelmiştir. 

Bu çalışma metinlerarasılığın gelişimi ve içeriği hakkında kısa bir tartışma ve Albert Camus’nün Sisifos 

Söyleni isimli eserinin metinlerarası ilişkilerin bir örneği olarak incelenmesini hedeflemektedir. Belirtildiği 

üzere mitolojik karakterler ve hikayeler metinlerarası ilişkiler kurmanın önemli bir yoludur ve Camus de 

en bilindik mitolojik hikayelerden biri olan Sisifos’un hikayesini bu eserinde kullanarak modern insanın 

tecrübe ettiği absürdlüğü yansıtmıştır. 

Anahtar Kelimeler: metinlerarasılık, mitoloji, Sisifos miti, absürd, modernite 

 

INTERTEXTUALITY AND AN INTERTEXTUAL READING OF ALBERT CAMUS’ THE 

MYTH OF SISYPHUS 

Abstract 

Intertextuality, which is closely related with structuralist and post-structuralist approaches, was introduced, 

named and developed by Julia Kristeva in the middle of the 20th century. Intertextuality is the situation in 

                                                           
 Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, meltemerten@pau.edu.tr 



Meltem UZUNOĞLU ERTEN; Metinlerarasılık Kavramı ve Metinlerarası Bağlamda Albert Camus’nün 

Sisifos Söyleni 

163 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

which a text is directly or indirectly related and in communication with the other texts produced before and 

after itself. These relations and communication are maintained not only with direct references but also with 

methods such as connotations, allusions, and hidden references or with new interpretations of mythological 

characters and stories. Russian Formalists and Mikhail Bakhtin studied on intertextual relations at the 

beginning of the 20th century although they never mentioned it with a name. Following them, Ferdinand 

de Saussure’s and Jacques Derrida’s studies accelerated the understanding of the approach while Roland 

Barthes and Michael Riffaterre emphasized the role of the reader in constructing intertextual relations. 

Kristeva named this concept as “intertextuality” for the first time in her 1967 dated study. The concept of 

intertextuality has evolved so far to become an indispensable part of literary criticism. This study aims a 

short discussion on the development and content of intertextuality as a concept and the analysis of Albert 

Camus’ The Myth of Sisyphus as an example of intertextual relations. As mentioned beforehand, 

mythological characters and stories are a significant ways of constructing intertextual relations and Camus 

tries to reflect the absurdity experienced by modern man through the character of Sisyphus whose story is 

a popular one in mythology.  

Key Words: intertextuality, mythology, myth of Sisyphus, absurd, modernity 

 

Giriş 

“Bir metnin diğer metinler ile olası tüm ilişkileri” (Baldick, 1990: 112) veya “ bir metnin 

anlamca diğer metinler yardımı ile şekillendirilmesi” (Abrams, 1993: 285) olarak 

tanımlanan metinlerarasılık kavramı Julia Kristeva tarafından 1967 yılında ortaya atılmış 

ve ilerleyen yıllarda yine kendisi tarafından pek çok dönüşümle birlikte popüler hale 

getirilmiştir. Hatta öyle ki, metinlerarasılık “Kristeva’nın ilk vizyonuna sadık kalanlardan 

onu sadece anıştırma ve etkiden bahsederken daha şık bir dil kullanmak isteyenlere kadar 

neredeyse kullanıcı sayısı kadar farklı anlamlara gelir hale gelmiştir” (Irwin, 2004: 228). 

Temelde ise, yapısalcılık ve post-yapısalcılık akımları ile yakından ilişkili olan 

metinlerarasılık kavramı kendine özgü yöntemleri ile farklı metinler arasında yapısal, 

anlamsal ve biçemsel bağlantılar kurarak, anlamı metinlerin sınırları ve birbirleri ile olan 

ilişkileri içinde arar. Metinlerin aralarındaki ilişki açık, üstü kapalı veya imalar yoluyla 

kurulmuş olabilir ancak muhakkak her metin kendisinden önce meydana getirilenlerle ve 

hatta gelecekte meydana getirileceklerle bağlantılıdır. Bir başka deyişle metinlerarasılık 

bir yazarın diğerinden ödünç alması, kendisinden önce yazılmış bir metni dönüştürmesi, 

okurun bir metni okurken bir başkasını referans göstermesi veya bir metnin kendisinden 

sonra yaratılacak sayısız metne kaynaklık yapması olarak da açıklanabilir. Kubilay 

Aktulum’un tanımı ile metinlerarasılık şöyle açıklanabilir: 
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“Her söylemin başka bir söylemi yinelediğini, her yazınsal metnin daha önce yazılmış 

olan metinlerden ayrı olarak yazılamayacağını, her metnin açık ya da kapalı bir biçimde 

önceki metinlerden, yazınsal gelenekten izler taşıdığını savunan yeni eleştiri yanlıları 

onun ‘alıntısal’ özelliğini göstermeye uğraşırlar. Hepsi de metnin bir alıntılar toplamı 

olduğunu, her metnin eski metinlerden aldığı parçaları yeni bir bütün içerisinde bir araya 

getirdiğini ileri sürerler. Metinlerarasında, her metnin kendinden önce yazılmış öteki 

metinlerin alanında yer aldığı, hiçbir metnin eski metinlerden tümüyle bağımsız 

olamayacağı düşüncesi öne çıkar. Bir metin hep daha önce yazılmış metinlerden aldığı 

kesitleri yeni bir birleşim düzeni içerisinde bir araya getirmekten başka bir şey olmadığına 

göre, metinlerarası da hep önceki yazarların metinlerine, eski yazınsal bir geleneğe bir tür 

öykünme işleminden başka bir şey değildir. Kısacası, bu bağlamda, her yapıt bir 

metinlerarasıdır” (2000: 18). 

Metinlerarasılık kavramı şüphesiz ortaya atılmadan uzun zaman önce temelleri inşa 

edilmiş bir kavramdır. Kavramın oluşumuna katkıda bulunan düşünceleri anlamak 

kavramın kendisini daha iyi algılamak açısından önemlidir. 

Kavramın temellerinin 1857-1913 yılları arasında yaşamış ve modern dilbilimin babası 

olarak adlandırılan Ferdinand de Saussure tarafından atıldığını söylemek yanlış olmaz. 

Sausure’ün “dil kuramı ve nasıl çalışılması gerektiğine dair görüşleri sosyal bilimler 

alanında bir metod olarak ‘yapısalcılığın’ gelişiminde önemli bir rol oynamış ve böylece 

bu yüzyıldaki edebi çalışmaları önemli ölçüde etkilemiştir” (Lodge, 2000: 1). 

Saussure’ün kuramına göre dil kelimelerden oluşmaktadır, ancak kelimeler çift taraflı bir 

etkileşim ve iletişim hali içindedirler. Dil yalnızca “bir kelimeler listesi” (Saussure, 1959: 

65) değil, aynı zamanda gösteren ve gösterilen ilişkisi boyutunda incelenmesi gereken bir 

yapıdır. Saussure gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkinin gerçek ve mantıklı bir ilişki 

değil aksine keyfi ve rastlantısal bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu kurama göre 

“herhangi bir dilin tüm kullanıcıları tarafından kabul edilen bir kural kelime ve anlamı 

arasındaki varoluşsal bir bağdan ileri gelmemektedir” (Lodge, 2000: 1). Böylelikle 

Saussure tüm kuramını dili oluşturan farklılıklar ve zıtlıklar üzerine kurar.  

Saussure’ün teorisi 20. yüzyılın ortalarında yapısalcılara ilham kaynağı olmuştur, ancak 

bu tarihten çok daha önce Rus Biçimcileri üzerinde yoğun bir etki yaratmıştır. Rus 
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Biçimciliği, 20. yüzyılın başına dek sanatçıya ya da sanat dışındaki pek çok şeye 

odaklanan ve metnin kendisini bir kenarda unutan metin eleştirisine karşı 1915 ve 1930 

yılları arasında pek çok eser vermiştir. Rus Biçimcilerine göre metin klasik eleştiride 

yapıldığı gibi yazarın biyografisi, psikolojik, sosyolojik etmenler ve dini eğilimler ile 

açıklanmaktan kurtarılmalıydı. Rus Biçimcileri yazarın amacını, tarihsel/toplumsal 

süreçleri ve etkilenmesi muhtemel her şeyi araştırma alanlarının dışında tutarlar. Böylece 

başta metni kapalı bir uzam olarak tanımlarlar. Onlara göre, metin ancak bu şekilde 

bilimsel temeller edinebilirdi. Dahası, metin kendi içerisinde bütünlüğü sağlayamayan 

karmaşık bir yapıdan ziyade bir dizge olarak tanımlanmalıydı. Metnin bu sistemli dizgesi 

kendi içinde dinamik ve sürekli değişim halindedir. Rus Biçimcileri, bu hareketi izlemek,  

“bir metnin bir başka metinle ilişkisini araştırmak ve biçimsel mirasları, alışkanlıkları 

bulmak çabası içerisindelerdir” (Moran, 1999: 200). Bunu yaparken yazarı tümüyle dışta 

bırakarak metni yalnızca biçimsel olarak ele alırlar ve yapıtlar arasındaki ilişkilerin 

yazınsallığın ölçüsü olduğu fikrini benimserler. Her ne kadar açıkça metinlerarası 

kavramından bahsetmeseler de izledikleri yol metinlerarasının ilk hareket noktalarından 

biri sayılır: 

“Rus Biçimcileri metinlerarasından söz etmeden, yapıtlarda kullanılan yeni biçimlerin, 

yerini aldıkları eski biçimlerin kullanıldığı öteki yapıtlarla karşılaştırılarak 

anlaşılabileceği olgusunu artık benimsemiş, böylelikle metinlerarasının varlığını dolaylı 

olarak kabul etmişlerdir” (Aktulum, 2000: 21). 

 Bu amaçla yaptıkları çalışmalar nedeni ile devletin sanat anlayışına ters düşen Rus 

Biçimcileri’nin ülke dışına çıkması düşüncelerinin hızla yayılmasına olanak verdi. Rus 

Biçimcileri arasında yer alan halkbilimci Vladimir Propp çalışmalarıyla metinlerarasılık 

kavramının gelişimine katkıda bulundu. 30’lu yıllarda eserlerini veren Propp, Masalın 

Biçimbilimi (1928) adlı incelemesinde,  çözümlemiş olduğu Rus halk masallarının 

bütününde birbiriyle ilişkiye giren otuz bir adet işlevin bulunduğunu oraya koyar. Bu 

tespit sayesinde metinlerin ortak paydalarına ve aralarındaki sürekli etkileşime dikkat 

çekmektedir. 

Bir başka Rus eleştirmen Mikhail Bakhtin ise geliştirdiği söyleşimcilik kuramı ile 

metinlerarası kavramını destekler bir yaklaşım sergilemiştir. Bakhtin’e göre “iki sözce 

arasındaki her türlü ilişki söyleşimsel yani metinlerarası bir ilişkidir” (Aktulum, 2000: 

25). The Dialogic Imagination adlı eserinde Bakhtin çoksesli ve teksesli edebiyat 
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eserlerini karşılaştırır ve “yazarın totaliter, otoriter etkisi tarafından yönlendirilip 

yargılanmayan farklı ideolojik söylemlerin birbirleri ile etkileşimde olduğu bir dizi 

söylemi barındıran ‘çoksesli’ yeni bir roman biçimini” (Lodge, 2000: 104) ortaya koyar. 

Bakhtin’e göre dil zaten çok sesli bir yapıya sahiptir çünkü her yeni bir öncekilere tepki 

olarak söylenir ve her söz yine kendisinden sonra gelecek yeni bir söze kaynaklık 

etmektedir. 

Bakhtin dilin ideolojinin ayrılamaz bir parçası olduğunu öne sürmüş ve daha sonra 

yapısalcı akımı oluşturacak olan soyut dilbilim ile ilgilenmemiştir. Ona göre “kelimeler 

farklı anlamlar yüklenmeye müsait, aktif, dinamik sosyal göstergelerdir” (Selden, 1997: 

41). Bahsettiği fark ise farklı sosyal sınıflar ve tarihsel süreçler olarak açıklanabilir. Bu 

nedenle Bakhtin, Saussure’ün de içinde bulunduğu ve dile “eşzamanlı (tarihsel olmayan), 

keyfi bir sistem” (Selden, 1997: 41) olarak yaklaşan tüm dilbilimcilerin görüşlerini ve 

“sınırlandırılmış, sonlandırılmış, teksesli, sözlü ve gerçek anlamından soyutlanmış ve 

herhangi aktif bir tepki ihtimaline açık durmak yerine pasif bir anlayışa yüzünü dönen 

tüm sözleri” (Selden, 1997: 41) reddetmiştir.  

Aksine, Bakhtin artsüremliliği benimsemiştir. Diğer bir deyişle, sınırsız, sonsuz 

anlamlara açılan, birbiriyle sürekli aktif, dinamik bir etkileşim içindeki bir dili 

benimsemiş ve bu dilin edebi eserlerde kullanımı için “karnaval” deyimini kullanmıştır. 

Bakhtin’in karnaval kavramı o güne dek sorgulanmayan, kendi içinde kapalı bir bütün 

olarak ele alınan metni açmayı ve katmanlarına ayırmayı hedefler. Böylelikle metne 

kaynaklık eden, onunla iletişime geçen diğer tüm metinler açığa çıkacak ve metin çok 

katmanlı, yaşayan, nefes alan bir organizmaya dönüşecektir. Diğer pek çok Rus düşünür, 

filozof ve eleştirmen gibi Bakhtin’in de ülkesinde yaşadığı sorunların nedeni bu 

görüşüdür: metni yazarından bağımsız, söyleşimcilik esasını temel alan, sonsuz anlamlara 

açık çok sesli bir kimliğe büründürmek. 

Görüldüğü gibi, metinlararasılık kavramı her ne kadar Kristeva tarafından adlandırılmış 

olsa da şüphesiz Kristeva’ya ilham kaynağı olan kişilerden biri çalışmalarını Kristeva’dan 

yaklaşık kırk yıl önce yapmış olan Bakhtin’dir. Kristeva, Bakhtin’in ortaya attığı 

söyleşimcilik kuramını kendi çalışmalarına destek olarak ele alır ve bu kuram 

“‘metinlerarasılık’ olarak Batı eleştirisine kazandırılmış olur” (Ekiz, 2007: 124). Kristeva 

“söylemin konumu ve metnin konumu arasında bir koşutluk kurarak, nasıl ki bir söylem 

(ya da sözce) hem söyleyenin hem de dinleyenin ortak ürünüyse ve kendinden önceki ya 



Meltem UZUNOĞLU ERTEN; Metinlerarasılık Kavramı ve Metinlerarası Bağlamda Albert Camus’nün 

Sisifos Söyleni 

167 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

da çağdaş sözcelere gönderiyorsa, metnin de her zaman öteki metinlerin kesiştiği yerde 

bulunduğu ilkesini benimser” (Aktulum, 2000: 41). Kristeva’ya göre metin bir alıntılar 

mozaiğidir. Metinlerarasını yazınsallığın bir ölçütü olarak tanımlar ve şöyle açıklar: 

“Metinlerarası tek bir metin içerisinde oluşan ve belli bir metinsel yapının farklı 

kesitlerini (ya da düzgülerini) başka metinlerden alınan çok sayıda kesitin (ya da 

düzgünün) dönüşümleriymiş gibi algılamamıza olanak sağlayan metinsel bir 

etkileşimdir” (Aktulum, 2000: 42). 

Kristeva’nın kuramında “dönüşümcülük” kavramı çok büyük rol oynar. Onun tanımına 

göre “önceki ve çağdaş sözcelerin çoğu zaman biçim değiştirerek, yani dönüşüme 

uğrayarak bir konumdan başka bir konuma geçtiği, eski metinlerin bir bütün oluşturacak 

biçimde bir araya getirilerek yeniden yazıldığı” (Aktulum, 2000: 45) anlatılır. Bir başka 

deyişle, “bir metin, diğer metinlerden bir takım sözcelerin alındığı metinlerin bir yer 

değiştirmesi ve dönüşümüdür, verili bir metnin uzamındaki bir metinlerarasılıktır” 

(Kristeva, 1980: 36). 

Kristeva’yı Bakhtin kadar derinden etkilemiş bir başka figür de Derrida’dır. Fransız 

filozof Jacques Derrida post-yapısalcılığın ortaya çıkış tarihini belirleyen kuramını 1966 

tarihli İnsan Bilimlerinin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun isimli makalesinde 

açıklamıştır. Derrida, Saussure’ün ortaya attığı gösteren-gösterilen ilişkisini geliştirmiş 

ve ikisi arasındaki ilişkinin keyfi/rastlantısal olmasının yanı sıra sonsuz anlamlarla, aynı 

Roland Barthes’ın bahsettiği ağ yapı içerisinde çoğaldığını belirtmiştir. Başka bir deyişle, 

anlam artık tek bir gösteren-gösterilen ilişkisi içinde sıkışmak zorunda olmayıp açık bir 

yapıya kavuşmuştur. Bu durum, dilin kesin anlamlar taşımayan, anlamca kaygan ve 

kaypak kelimelerden oluştuğu iddiasını beraberinde getirir ki Derrida’ya göre metnin dili 

ancak yapı-sökücülük tekniği ile alt üst edildiğinde bu gerçekle yüzleşilebilir. Kısacası, 

“yapı-sökücülük dilin kesin ve tutarlı bir anlam üretmeye uygun olduğu inancına 

şüpheyle bakan bir kuramdır ve bu yönüyle tüm yapısalcılık-ötesi düşünce tarzının temel 

taşlarından birini oluşturur” (Moran, 1999: 86). 

Adı Kristeva ile birlikte anılan bir başka eleştirmen de Roland Barthes’dır. Barthes 

Kristeva’nın kuramını tamamen benimser ve metni kapalı bir bütün olarak algılayan 

yapısalcıların aksine “açık” metin kavramını öne sürer. Bütün metinler, “kendileri de bir 

başka metnin ara-metni olduğundan dolayı, metinlerarası olana aittirler” (Barthes, 1977: 
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160). Böylece, kendinden önceki kuramcıları geliştirdiği “metnin, kendinden önce gelen, 

onun içerisinden geçen ya da onu aşan izlerden, parçalardan, düzgülerden oluştuğu” 

(Aktulum, 2000: 56) fikrini kabul eder: 

“Her metin bir metinlerarasıdır; onda farklı düzeylerde az çok tanınabilecek biçimler 

altında öteki metinler yer alır: Daha önce edinilen ekinden gelen metinler ile etrafımızdaki 

ekinden gelen metinler. Her metin eski alıntıların yeni bir örgüsüdür” (Aktulum, 2000: 

56). 

Barthes’a göre metnin kendisi üretkenlik içerir. Bu üretkenlik metnin yazımı sona 

erdikten sonra bile devam etmektedir. Barthes’ın metnin üretkenliği, yazar ve rolü 

hakkındaki görüşleri ve söylemi oldukça sert ve iddialıdır. Barthes Yazarın Ölümü isimli 

eserinde yazarın elinden çıkan eserin artık yazarından bağımsız olduğunu söyler ve ekler; 

“konuşan dildir, yazar değil” (1977: 143). Eserden Metine isimli makalesinde ise eser ve 

metin arasındaki ayrımı yapan Barthes, eseri sınırları çizilmiş, kapalı ve sonlandırılmış 

olarak tanımlarken, metni “çoğulcu” ve “ağ yapıya sahip” (1977: 159) olarak tanımlar. 

Bir başka deyişle, metin gelmiş, geçmiş ve gelecek tüm eserlerin alışverişi, çoksesliliği 

ile oluşan sonsuz, aktif ve dinamik bir ağ yapıdır. Bu öyle bir yapıdır ki Barthes onun 

sonsuzluğunu şöyle açıklar: “metni kurmak yoktur: her şey durmamacasına ve birkaç kez 

anlam taşır, ama yetkisini büyük bir sonuç bütününe, son bir yapıya bırakmadan yapar 

bunu” (2009: 132). Bahsedilen ağ yapı yalnızca yazarın katkıları ile değil, aksine okurun 

da çabasıyla büyür, değişir, hareketlenir. Barthes’ın deyişiyle, “okuyucunun doğumu 

Yazarın ölümü pahasına olmalıdır” (1977: 148). Barthes’a göre metinlerarasılık metnin 

kökeni ile asla karıştırılmamalıdır. Metinlerarası ilişkide başka bir metin kaynak 

gösterilmez, yapılan alıntılar adsız ve saptanamazdır. Bir metin kendisinden önce 

yazılmış metinlerden bölümler içerdiği için değil, bize onları anımsattığı için 

metinlerarasıdır: 

“Metin bütünüyle alıntılar, göndergeler, yansılarla örülmüştür: Önceki ya da çağdaş 

ekinsel diller (hangi dil böyle değil ki?) baştan sona geniş bir ‘stereofoni’ içerisinde onu 

geçerler. Her metin bir başka metnin bir metinlerarası olduğu için, metinlerarası sıradan 

bir metin kökeniyle karıştırılmamalıdır: …bir metni oluşturan alıntılar anonim, 

saptanamaz ama yine de ‘daha önce okunmuş’, ayraçsız alıntılardır” (Aktulum, 2000: 56). 
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Hem Kristeva hem de Barthes metnin sabit bir anlama sahip olması düşüncesine karşı 

çıkmış, “türlü metinlerin birbirleriyle iç içe geçtiği çoğul nitelikte bir metin düşüncesini 

ileri sürmüşlerdir. Herhangi bir metnin çok boyutlu bir alıntılar ağı olarak inşa edildiğini 

vurgulayarak durağan bir metin anlayışından ziyade sürekli kendi tekillikleriyle yeniden 

üretilen bir metin anlayışını savunmuşlardır” (Demirtaş, 2015: 67). Benzer biçimde, 

Derrida da “okumanın metne yönelik getirebileceği nihai bir yanıtı olmadığına vurgu ya-

parak metnin ve okumanın tekilliğinin sürekli olarak başkalığa açık olduğunu belirtmiştir 

(Demirtaş, 2015: 67). Detaylardaki farklılıklara rağmen, Kristeva, Barthes ve Derrida’yı 

metinlerarasılık kavramı üzerinde buluşturan birbiri ile ilişkili ve birbirini tamamlayan 

yorumları olmuştur. 

Michael Riffaterre okurun metinlerarası ilişkilerdeki rolüne yaptığı vurgu ile Barthes’ın 

bir adım ötesine geçer. 1924-2006 yılları arasında yaşamış olan eleştirmene göre her 

metinlerarası okuma okurun da katkısına gereksinim duyar. Yani aslolan, yazardan 

ziyade, metin-okur ilişkisidir. Riffaterre’e göre okursuz bir metinlerarasılık düşünülemez. 

Buna göre “metinlerarası, okurun kendinden önce ya da sonra gelen bir yapıtla başka 

yapıtlar arasındaki ilişkileri algılamasıdır. Öteki yapıtlar ilk yapıtın metinlerarası 

göndergesini oluştururlar. Bu ilişkilerin algılanması öyleyse bir yapıtın yazınsallığının 

temel unsurlarından birisidir” (Aktulum, 2000: 61). Akşit Göktürk bu bağlamda metin-

okur ilişkisini şöyle özetler: 

“Bir metne yaklaşan okur, belli bir okuma birikimi, bir toplumsal kültürel bakış, bir 

inançlar beklentiler yumağı ile yaklaşır. Bu birikimden kaynaklanan bir ön anlamayı da 

birlikte getirir. Gerçekte her okurun bir metni anlaması, kendi dünya yaşantısının, bilinç 

deneyinin boyutlarıyla, özellikle de dil yetisiyle doğru orantılıdır” (1989: 116). 

Böylece, her okur okuduğu metinden özgün bir biçimde, tarihsel, toplumsal koşulları, 

metnin stratejisini göz önünde tutarak, güncelleştireceği anlamlar çıkarır, yapıtları yeni 

bir gözle okuyup değerlendirir. Metinlerarası ilişki açık ve net, referans alınan metinle 

birebir örtüşme sağlanarak kurulmuşsa okurun bunu fark etmesi oldukça kolaydır. Ancak, 

vurgulanmak istendiği üzere, “okurun aktif kılındığı kapalı ya da örtük ilişkide kurulan 

ilişki, alıntılama, anıştırma, yansılama, öykünme, çeviri, aşırma vb. metinlerarası 

yöntemlerden biri aracılığıyla gerçekleşebilmektedir. Bu ilişki bir anlamda bilinçli olarak 

alımlayıcıya farkettirilir, sezdirilir. Alımlayıcı, donanımı oranında iz sürmeye, 

dolayısıyla anlam üretmeye yönlendirilmiş olur. Çetrefilli süreçlerden geçerek 
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oluşturulan bu anlam da, doğal olarak çok katmanlı, çok anlamlı olacaktır” (Ekiz, 2007: 

125). Şüphesiz bu türden bir metinlerarası ilişkinin okuma tecrübesine kazandıracağı 

zenginlik metni yeni boyutlara taşıyacaktır. 

 

İnceleme 

Metinlerarası yöntemin benimsediği pek çok ilişki türü vardır. Bu ilişkiler temelde 

“ortakbirliktelik ilişkileri” ve “türev ilişkileri” olarak adlandırılırlar. Bunların bazıları 

açıkça nereden alındığı belirtilen ‘alıntı’ ya da ‘gönderge’, ‘gizli alıntı-aşırma’ olarak 

tabir edilen kaynak göstermeksizin yapılan alıntılar, söyleşim ilkesine dayanan 

‘anıştırma’ ve türev ilişkileri içerisinde sayılabilecek olan ‘yansılama, alaycı dönüştürüm 

ve öykünme’ olarak sayılabilir. Bunlara ek olarak mitolojik öyküler de metinlerarası bir 

yöntem olarak sıkça kullanılmış ve kullanılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı da Sisifos mitinin Albert Camus’nün ünlü eseri Sisifos Söyleni’nde metinlerarası 

bağlamda kullanımını ve modern insanın absürdü tecrübe edişini nasıl yansıttığını 

incelemektir. 

Sisifos’un hikayesi antik Yunan mitolojisinin en bilindik mitolojik hikayelerinden 

birisidir. Camus, Sisifos’u eseri için seçmiştir çünkü “Yunan kültürü şüphesiz Camus’yü 

büyülemekteydi. Felsefesini dile getirmek için Sisifos gibi mitsel bir örnek seçmek ona 

sanatsal özgürlüğünü ve aynı zamanda eleştirel mesafeyi sağladı” (Richardson, 2012: 

319). Hikayeye göre, Aeolus’un oğlu Sisifos Corinth kentinde hayvancılık yapmaktadır. 

Komşusu Autolycus’un çaldığı hayvanların şeklini alma yeteneğinden habersizdir. 

Ancak, hayvanlarının çalındığını fark ettiğinde, intikamını almak amacıyla Autolycus’un 

kızı Anticleia’yı kaçırır. Ardından Zeus’un kaçırdığı Aegina hakkında bildiklerini Nehir-

tanrısı Asopus’a anlatır. Kendisine ait sırların Sisifos tarafından ifşa edilmesi Zeus’u 

kızdırır. Ceza olarak Hades’ten Sisifos’u alıp yeraltında hapsetmesini ister. Ancak bunun 

yerine Sisifos Hades’i kandırır ve onu evine hapsetmeyi başarır. Ares tarafından 

kurtarılana kadar Sisifos’un tutsağı olan Hades sonunda onu yeraltına indirir. Ama 

Sisifos’un yeni bir numarası vardır. Karısına cesedini gömmemesini söyler. Böylelikle 

Persephone’u kandırıp yeryüzüne çıkmayı başarır. Yaptığı tüm hileler ve tanrılara 

oynadığı oyunlar nedeniyle Sisifos sonunda ibret verici bir cezaya çarptırılır ve büyük bir 

kayayı bir dağın tepesine yuvarlamakla görevlendirilir. Fakat kaya her seferinde aşağıya 
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geri yuvarlanacak, Sisifos yeniden onu yukarıya çıkarmak için çabalayacaktır. Onun bu 

çabası her zaman başarısız olmaya mahkumdur ve sonsuza dek hiçbir sona ulaşmayacak 

bu eylemle cezalandırılmıştır (Graves, 1955: 63-64).  

Sisifos miti 19. ve 20. yüzyılda absürd felsefenin simgesi olarak kullanılmıştır. Absürd 

ya da bir diğer adıyla uyumsuz “gerçeği mantıklı, değişmez bir düzen, ya da tarihsel 

evrimi içindeki diyalektik ilişkiler örgüsü olarak değil, anlaşılmayan ve açıklanamayan 

bir karmaşa olarak görür” (Şener, 2008: 297). Sözcük anlamı “akla, mantığa uymayan, 

saçma, boş, anlamsız” (Şener, 2008: 300) olan absürdün ortaya çıkışı her ne kadar daha 

gerilere uzansa da 20. yüzyıl ve onun getirdiği karmaşa ortamı absürdü bir fikir olarak 

beslemiş ve geliştirmiştir. Avi Sagi absürdün 20. yüzyılda ivme kazanan bir kavram 

olmasını sorgular: “Yabancılaşmayı modern bir tecrübe yapan nedir? Neden 

yabancılaşma antik ya da ortaçağ dünyasına ait tipik bir tecrübe olmamıştır? 

…Yabancılaşma düzenli dünya resminin kırılması ile yoğunlaşır. Düzenli gerçeklik daha 

az anlaşılır hale geldikçe, yabancılaşma hissi derinleşir (2002: 8)”. Özellikle yaşanan iki 

dünya savaşı absürdü benimseyenlerin duygu durumunu belirlemiştir: 

“Savaştan sonra bir umutsuzluk dönemi yaşanmaktadır. İnsan düşüncesi anlayamadığı 

korkunç güçler karşısında felce uğramıştır. Milyonlarca insanın ölmesi, kitle kıyımları, 

atomun parçalanması, kentlerin yakılıp yıkılması dehşet uyandırmaktadır. Korku ve 

güvensizlik gibi, nedeni az çok bilinen duygular yerini nedensiz bir endişeye, bunalıma, 

boşunalık duygusuna bırakmıştır. Daha iyi bir dünya ülküsünün yerini onarılmaz bir 

biçimde parçalanmışlığın kabul edilmesi almıştır. İnsan bu dünyada kendini ezeli bir 

sürgün gibi hissetmektedir” (Şener, 2008: 298). 

Bütün bu karmaşanın bunaltıcı etkilerinin ötesinde insanın durumu zaten absürddür. 

Bunun sebebi insanın öleceğini bilerek yaşaması ve yine de bu dünyada bir şeyler elde 

etmek için çalışıp didinmesidir. İnsanın hırsı ve ölümlü olduğu gerçeği arasındaki 

çelişkidir absürdü yaratan. Büyük bir kaostan başka bir şey olmayan bu evrende düzen 

oluşturma çabası boşuna ve anlamsızdır. Yaşamımızın ve davranışlarımızın amacı olduğu 

düşüncesi de absürd felsefeye göre aldatmacadan başka bir şey olamaz. 

Sisifos Söyleni’ne dönecek olursak, Albert Camus bu eserinde “yirminci yüzyıl absürd 

insanının, aklın son karakolunun ötesine yolculuklar yapan, karanlığın kalbine gözünü 

diken insanın şeffaf bir manzarasını çizer” (Glicksberg, 2004: 82). Bundan sonra o, 
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“esrarengiz bir kainatta oturur fakat, hiç bir şeyin devam etmediği bir dünyada varlığın 

absürdlüğüyle yüzleştiğinde onu kaplayan korku duygusunun üstesinden gelemez. Hayat, 

anlam oluşturmada başarısız olur. İnsanın trajedisi bunun böyle olduğunun farkına 

varmasında yatmaktadır” (Glicksberg, 2004: 82). Bu sebepledir ki, Camus kitabına 

intihar sorunsalına değinerek başlar. Sisifos’un kendisi gibi tekdüze, anlamsız ve 

sonuçsuz bir çabaya mahkum olmuş insanlık için yaşamın yaşanmaya değip değmediği 

sorusu her şeyin temelini oluşturmaktadır. Hatta bu soru tüm diğer soruların kaynağı, 

hepsinin bağlandığı tek nokta ve bu sebeple tartışılmaya değer tek problemdir. Camus’ye 

göre “kendini öldürmek, bir anlamda, melodramlarda olduğu gibi içindekini söylemektir. 

Yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı anlamadığımızı söylemektir” (2009: 17). Yaşamda 

yaptıklarımızın ise pek çok nedeni olabilir. Bunlardan biri alışkanlıklarımızdır ve 

“isteyerek ölmek, bu alışkanlığın gülünçlüğünün, yaşamak için hiçbir derin neden 

bulunmadığının, her gün yinelenen bu çırpınmanın anlamsızlığının, acı çekmenin 

yararsızlığının içgüdüyle de olsa benimsenmiş olmasını gerektirir” (Camus, 2009: 17). 

İnsanın yaşamı sorgulamasının temelinde yabancılaşmayı görür Camus. Yabancılaşma 

kavramı özellikle modern topluma ait psikolojik ve ruhsal bir rahatsızlık olarak genelde 

üç ana grup çerçevesinde değerlendirilir: 

“Yabancılaşma oldukça modern bir fenomendir: bu zamanda, diğer herhangi bir 

zamandan daha fazla olarak, insanlar kendi yaşadıkları yerde yabancı konumuna 

düşmüşlerdir. Bu yabancılaşma üç ardışık aşamada gelişmiştir: dünyaya ve Tanrı’ya 

yabancılaşma, topluma yabancılaşma ve en sonuncusu da kendine yabancılaşmadır”  

(Sagi, 2002: 9). 

Yabancılaşan insan ise ya dünyadaki varoluşunun absürdlüğünü kavrayıp pes eder ya da 

artık açılan bilinci ile uyanmış olur. Absürdün farkına varmak ve pes etmek mi yoksa  

farkındalıkla umut etmeye devam etmek mi sorularıdır Camus’ye Sisifos Söyleni’ni 

yazdıran.  

Camus absürde yani uyumsuza karşı duran fikirleri ve özellikle dini de Sisifos Söyleni 

isimli eserine konu eder. Ona göre “yirminci yüzyıl insanı gözle görülmeyen dünya 

gerçeğine inanmayı bırakmıştır, ölümden sonra hayat yoktur ve hristiyanlık bütün bir 

insanlığın yenilgisine işaret eden yok olma kaderini değiştirmede etkisizdir” (Glicksberg, 
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2004: 12). Bir başka deyişle, din uyumsuzun tanrılaştırılması, anlaşılamayanın 

ilahileştirilmesidir: 

“Varlık felsefeleriyle yetinmek gerekirse, ayrıksız olarak hepsinin bana kaçışı salık 

verdiklerini görüyorum. Tuhaf bir uslamlamayla, insansalla sınırlı, kapalı bir evrende, 

usun yıkıntıları üzerinde uyumsuzdan yola çıktıktan sonra, kendilerini ezeni 

tanrılaştırıyor, ellerini boş bırakan şeyde bir umut nedeni buluyorlar. Bu zorlama umudun 

özü hepsinde de dinsel” (Camus, 2009: 40). 

Camus uyumsuzun özellikleri ile tanrının özelliklerinin aynı olduğunu iddia eder; her 

ikisi de “adaletsiz, tutarsız, anlaşılmazdır” (2009: 45). Kierkegaard’ı sertçe eleştirir ve 

onun “nesnelerin altında hiçbir şeyin dolduramayacağı dinsiz bir boşluk saklı olsaydı, 

yaşam umutsuzluk olmazdı da ne olurdu?” (2009: 47) sorusuna şöyle cevap verir:  

“O bunaltılı ‘Yaşam ne olurdu?’ sorusundan kurtulmak için, eşek gibi düşsel güllerle 

beslenmek gerekse, uyumsuz düşünce, yalana boyun eğmektense, Kierkegaard’ın yanıtını 

göz kırpmadan benimsemeyi yeğ görür: ‘umutsuzluk’” (2009: 47). 

Rehberi akıl olan her insanın bu sonuca ulaşacağını düşünen Camus, tanrı düşüncesinin 

insan aklının yadsınmasından başka bir şey olamayacağını öne sürer. Usdışını işleyen din 

açıklanamayan ya da mantığa sığmayan her şeyin kaynağı olarak sunulmaktadır. 

Camus’ye göre ise “bir avuntu metafiziğidir” (2009: 51). Camus “dinin kurtarıcı ve 

yatıştırıcı rolünün farkındadır ve bu isyanının temel noktasıdır. Uzaklaşma ve 

yabancılaşma içeren bir hayatı savunmayı tercih etmiş, dinin önerdiği rahatlatıcı çözümü 

reddetmiştir” (Sagi, 2002: 14). Benzer biçimde, 19. yüzyıl sonlarında Nietzsche ortaya 

attığı nihilizm ile son inanç kalıntılarını da yok etmiş ve insanı “kendi insaniyetini inkar 

eden ve hayatı engellemeye çalışan karanlık güçlere karşı isyan eden ve tabiatın sırlarını 

keşfeden bilinç sahibi varlık olarak” (Glicksberg, 2004: 23) resmetmiştir. 

İnsanı böylesine düşüncelere sevk eden şey ise yalnızca ve yalnızca aklıdır. Uyumsuzu 

keşfeden insan artık bilinçlenmiştir, dünya ve kendisi arasında bir kırılma, bir 

yabancılaşma yaşanmıştır. Artık umut etmeyi bırakmalıdır ki anlamsızlığı ve 

uyumsuzluğu tamamen kavrayabilsin: 

“Ağaçlar arasında bir ağaç, hayvanlar arasında bir kedi olsaydım, bu yaşamın bir anlamı 

olurdu, daha doğrusu bu sorunun hiç anlamı olmazdı, çünkü dünyadan bir parça olurdum. 
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Bu dünya olurdum, oysa şimdi tüm yakınlık gereksinimimle onun karşısındayım. 

Öylesine önemsiz olan bu us, işte beni tüm evrenin karşıtı yapan bu” (Camus, 2009: 56). 

Akıl sayesinde umut etmenin anlamsızlığını kavramak gerekir. Bunu yapamayan insan 

boş beklentilerle yaşamaya devam eder. Sorgulamadığı ve umudun anlamsız oluşu 

gerçeği ile yüzleşmekten korktuğu için modern toplumun hastalıkları olan tatminsizlik ve 

pişmanlıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Halbuki gerçeklerle yüzleşebilen birey 

uyanışa ve aydınlanmaya kavuşur ve onun için intihar bir seçenek olmaktan çıkar. 

Camus’ye göre intihar umutsuzluğun sonucu olabilir ancak umut verecek bir şeyin 

olmadığı ya da umut etmenin anlamsızlığını kavrayan insan için intihar da söz konusu bir 

eylem olamaz: 

“Uyumsuz deneyimin intihardan ne denli uzaklaştığı burada görülüyor. İntiharın, 

başkaldırıdan sonra geldiği sanılabilir. Ama yanlış olarak. Çünkü intihar başkaldırının 

mantıksal sonucu değildir. İçerdiği razı oluş dolayısıyla, onun tam tersidir. İntihar, 

sıçrama gibi en son noktasına götürülmüş kabullenmedir. Her şey tükenmiştir, insan 

temel tarihine geri döner. Geleceğini, biricik ve korkunç geleceğini fark eder, ona atılır. 

İntihar uyumsuzu kendince çözer. Onu da aynı ölüme sürükler. Ama biliyorum ki, sürüp 

gitmek için uyumsuzun çözüme varmaması gerekir” (2009: 59). 

Camus’nün düşüncesine göre aslolan kabullenmek değil başkaldırmak, isyan etmektir. 

Bu sebeple, intihar bir seçenek olamaz. İntiharı bir yanılsama, uyumsuzun bilincinde 

olarak yaşamayı ise asıl meydan okuma olarak kabul eder. İnsan için en büyük tehlike ise 

umut etmek ve bu nedenle kendini bekleyip beklemediğinden bile emin olmadığı bir 

geleceğe yönelik çalışmak ve bugünkü hayatını sınırlamaktır. Uyumsuz insan sınırlı 

özgürlüğünün, geleceğinin olmayışının ve ölümlülüğünün bilincindedir, yalnızca Sisifos 

gibi buna rağmen çabalaması onu onurlu kılar. Bu çaba insanın kendi yazgısına karşı, 

yenileceğini bile bile açtığı bir savaştır. Camus’nün dediği gibi, “büyüklük karşı gelmede, 

geleceksiz özveridedir” (2009: 90). İnsan kendisi ile sınırlıdır, ötesi olamaz. Olmak, 

gerçekleştirmek istediğimiz her şey buradadır, ötesini ummak boşunadır.  

Camus’nün anlatmak istediği durumu açıklamada Sisifos’un hikayesini tercih etmiş 

olması ve “Sisifos Söylence’sinde modernitenin doğasını tek bir insan -absürd insan- 

hayatının dramatik sunumu yardımıyla araştırması” (Srigley, 2011: 59) işte burada anlam 

kazanır. Sisifos gibi insan da absürd bir varoluşla lanetlenmiştir. Sisifos’unkine benzer 
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bir mücadele, insanın yapması gereken baştan yenik düştüğü bir savaş alanında yine de 

onuru için karşı koymasıdır. İnsan şunu baştan kabul etmelidir ki, aynı Sisifos’un sonsuz, 

amaçsız ve anlamsız döngüsünde olduğu gibi, kendi hayatının, hele ki modern hayatın bir 

yere ulaştırmayan sonsuz ve monoton döngüsünde keşfedilecek, anlayacak ya da 

yaratılacak bir anlam yoktur. Eldeki en iyi seçenek bu gerçekle uzlaşmaktır. Bu süreçte 

hayata anlam katabilecek yegane şey ise Nietzsche’nin belirttiği gibi sanattır. Onun 

dışında her şey boştur. 

Uyumsuzu kavrayıp, yine de Sisifos gibi durmadan aynı döngü içinde çabalamak kolay 

değildir. “Sisifos mitinin erdemi, insanı, durumunun umutsuz olduğunu fark etmeye 

zorlamasından” (Glicksberg, 2004: 82) ileri gelse de, muhakkak asıl kahramanlık budur: 

“Ak için kara ne kadar gerekliyse, onun bulanık ve alçalmış davranışları da büyük bir 

yapıtın anlaşılması için o kadar gerekli. ‘Boş yere’ çalışıp yaratmak, kumdan heykel 

yapmak, yaratımının geleceği olmadığını bilmek, yüzyıllar için kurmanın da daha fazla 

bir önem taşımadığını bilerek yapıtının bir gün içinde yıkıldığını görmek, uyumsuz 

düşüncenin izin verdiği zor bilgeliktir bu” (Camus, 2009: 115). 

Gerçekten bu bilgelik en az Sisifos’un kısırdöngüsü kadar zordur. Tanrılar Sisifos’a 

cezasını verdiklerinde “yararsız ve umutsuz çabadan daha korkunç bir ceza olmadığını 

düşünmüşlerdi, o kadar haksız da sayılmazlardı” (Camus, 2009:121). Sisifos, 

hikayesinden anlaşıldığı üzere, tanrıları hor gören, ölüme kin duyan, yaşam tutkusu ile 

dolu biriydi ve bütün bunların, yeryüzüne ait tutkuların bedelini ödemektedir. Bu bedeli 

öderken gösterdiği kararlılığı ve başı dik tavrı ile Camus’ye göre ‘yazgısının üstünde ve 

kayasından daha güçlüdür” (Camus, 2009: 122).  

Uyumsuza mahkum olan değil ancak onu idrak eden bilinçli birey trajik bir görünüme 

sahiptir. Düşkün, umutsuz ve zavallı kaderinin bilincinde olan Sisifos’un trajik yanı da 

bu farkındalığıdır. Bununla birlikte, Sisifos kaderine karşı ayaklanmıştır, yarını 

düşünerek umut etmek yerine tam da şu anda yaptığı eylemden, çalışmaktan, varolmaktan 

duyduğu zevkle, onurla ve sabırla çalışıp çabalamaktadır. İşte yaşamı anlamış, onu olması 

gerektiği gibi değerlendiren bir bireydir Sisifos. Tanrılara, onların kötücül yazgılarına ve 

dünyanın tüm saçmalığına karşı sahip çıktığı yazgısı ve onuru için mücadele eden insanı 

temsil eder: 
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“Sisifos’un tüm sessiz sevinci buradadır: yazgısı kendisinindir. Kayası kendi 

nesnesidir… Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan yüreğini doldurmaya 

yeter. Sisifos’u mutlu olarak tasarlamak gerekir” (Camus, 2009: 125). 

Aslında Sisifos gibi insanoğlunun çabası da ölümlü olduğunu bildiği bu dünyada boşuna 

ve saçmadır. Ancak burada, Sisifos için olduğu gibi, mutluluğun kaynağı vazgeçmekte 

değil sonsuz çabada gizlidir. Nietzsche ve onu takip eden nihilistler “en soylu çabalarında 

bile başarısızlığı mukadder olan insanın anlam aramadaki başarısızlığında insanın şerefini 

ve cesaretini üstte tutmanın gerekliliğini dile getirmişlerdir. Fakat bu başarısızlık, çirkin 

ve yabancı ümit olmasa bile insanın kavgayı bırakması için bir sebep değildir” 

(Glicksberg, 2004: 29). Aksine “yabancılaşma [ve uyumsuz] insan özgürlüğünün keşfidir. 

İnsanoğlu dünyadan bağımsız olduğu ölçüde özgür bir yaratıktır, onun bir parçası olmak 

yerine onunla yüzleşir. Özgürlük ve yabancılaşma aynı madeni paranın iki farklı 

yüzüdür” (Sagi, 2002: 18). Camus’ye göre bu uyumsuz dünyada anlama sahip tek varlık 

insandır; “çünkü o bir olmada ısrar eden tek yaratıktır. Bu dünya en azından insan 

gerçeğine sahiptir ve bizim görevimiz, onun kendi kaderine karşı haklılığını sağlamaktır. 

Ve [bu dünyanın] bir haklılığı yoktur fakat insanın vardır, bu yüzden eğer sahip 

olduğumuz hayat ideasını korumak istiyorsak, insanı korumalıyız” (Glicksberg, 2004: 

77). Çünkü yine Camus’nün söylediği gibi “dünya saçmadır fakat, insanın kendisi için 

seçmiş olduğu kader ya da yeryüzünde gerçekleştirmek için uğraştığı idealleri saçma 

değildir” (Glicksberg, 2004: 79). İşte tam bu noktada nihilist görüşle arasına mesafe 

koyan Camus, insanın korkusuzca bu dünyanın absürd gerçekliği ile yüzleşmesini  telkin 

eder. Onun düşüncesine göre, “eğer isyan etmek var olmaksa, anlamsızlığın absürd 

kaderine karşı savaşmak bir isyan görevidir” (Glicksberg, 2004: 88). İnsanın isyan ederek 

özgürlüğü seçmesi onun bu hayattaki en büyük sorumluluğu olmasının yanı sıra dünya 

üzerinde yalnızca insan için mümkün kılınmış bir lütuf olması ile de insanı diğer tüm 

canlılardan ayırmaktadır. 

 

Sonuç 

Camus, her şeye rağmen çabalayan bir mitolojik figür olan Sisifos’u uyumsuza tüm 

gücüyle karşı koyan, inatla yaşamını sürdürebilmek için bu dünyada mücadele eden 

insanı temsil etmesi ve onun aracılığıyla modern insana hapsolduğu monoton hayata 
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rağmen yaşamanın direnmek olduğunu hatırlatmak amacıyla Sisifos Söyleni isimli 

eserinde kullanmış, böylece mitlerin metinlerarası kullanımına örnek teşkil edebilecek bir 

eser yaratmıştır. Daha önce de belirtildiği üzere, metinlerarası ilişkiler pek çok farklı yolla 

kurulabilmektedir. Önemli olan yapıtlar ve ortaya attıkları fikirler arasında dolaylı ya da 

dolaysız bağlantılar yaratmak, metnin kapalı, sınırlı, katı ve değişmez değil yeni 

anlamlara açık, sonsuz, esnek bir yapı olduğunu göz ardı etmemektir. Şüphesiz metne bu 

özelliğini veren en önemli faktör yine onu yorumlayan, diğer metinlerle bağlantılarını 

canlı hale getiren ve her okuması, her yeni tecrübesi ile metni geliştirip zenginleştiren 

insan aklıdır. İnsan aklının, ruhunun ve tecrübesinin çeşitliliği her dönemde, her zamanda, 

her bireyde sonsuz okumalara ve hatta yeni üretimlere yol açar. Metinlerarasılık 

söyleyeceğimiz ya da yapacağımız hiçbir şeyin yepyeni ve bağımsız olamayacağını 

vurgular ki aslında bu da hem insanlığın hem de edebiyatın sonsuzluğunun ve yüzyılları 

aşan iletişiminin, birlikte üretiminin güzelliği ve zaferidir. 
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TÜKETİM KÜLTÜRÜ NESNESİ OLARAK “BEDEN” VE TARİHSEL 

DEĞİŞİMİ 

 

Oktay KARA* 

Özet 

Bedenin araştırma nesnesi olarak gündeme gelmesi, bedenin nasıl ve hangi güçler çerçevesinde şekillendiği 

sorunsalının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tarihsel olarak bedenin veya bireyin toplum içerisindeki 

konumu ve algılanışına etki eden güçler sürekli değişmiştir. Antik Yunan’da “güç” bedenin algılanış 

biçimini şekillendirirken, Orta Çağ’da bedenin şekillendirilme görevi  “dinsel” belirlemelere geçmiştir ve 

bin yıllık dinsel etkiyle yoğrulan beden aklın ve ideal düzenin değişimine paralel olarak Rönesans’ın 

yeniden varoluşuna bırakmıştır kendini, aydınlanma ve modern duruşla birlikte aklın denetimine geçen 

beden,  sanayileşme ile birlikte emeğin sermayesi durumuna gelmiştir. Böyle süreçler atlatarak günümüzde 

postmodern bir etki altında tüketim kültürünün nesnesi haline gelen bedenin mahiyetlerinin varlığı ve 

yokluğu tartışma konusudur. Bu bağlamda çalışmamızda özellikle böyle bir karışıklık üzerinden Antik 

Yunandan başlayarak günümüze kadar bedenin toplumsal yapı anlayışları içerisinde, nasıl algılandığı 

eleştirel olarak tartışılmaktadır. Yapılan literatür taramasında bulgular, değişen toplumsal normların, bedeni 

kendi kurallarına göre yeniden kurgulandığı göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Beden, Tüketim Kültürü, Modern, Postmodern 

 

BODY AS THE OBJECT OF THE CONSUMPTION CULTURE AND HISTORICAL CHANGE 

Abstract 

As “the body” is started to be seen as a research subject, the question about the motivations of shaping the 

body became an important issue. The motivations of perceiving the human body and the place of the 

individual in the society were in a continuous change throughout the history. As “the power” was the main 

factor for perceiving the body in ancient Greece, religious elements became important for shaping the 

human form during the Medieval Period. The Human Form, influenced deeply by the religion for a 

millennium, left itself to the recreation in the Renaissance correspondingly to the change of the mind and 
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ideal order. The human body controlled by the mind during the Age of Enlightenment became the capital 

of labor with the industrialization. The human form, which had many transformations throughout the history 

and finally became an object of the consumption culture with a postmodern influence in our times is a 

discussion subject with the existence and nonexistence of its nature. In our study we will discuss the 

perception of Human Form in the social structure within this context, especially over this confusion, from 

the ancient Greek to our time. The literature review of the findings made, changing social norms, according 

to their own rules body fiction has shown. 

Key Words: Human Body, Consumption Culture, Modern, Postmodern 

Giriş 

Tüketim dünya üzerinde canlıların var olduğu kadar eski bir kavramdır. Yaşamın her 

evresinde, en önemli konumlardan biri şüphesiz ona aittir. Ancak tüketim günümüzde 

sadece eski karşılığıyla ihtiyacın karşılanması değil, aynı zamanda arzu ve istek üzerinden 

bir kültür, değer üreticisidir. Yani başka bir ifadeyle tüketim, üretim konumuna da 

yükselmiş ve üretilmiş kültür üzerinden, birey şekillenmeye başlamıştır. Tüketim kültürü 

birey üzerinden denetim kurarken, bedenden başlamış ve bedene müdahale ederek 

kimlikler, statüler, farklılıklar üretmeye çalışmıştır. Bedenin tüketim kültürü bağlamında 

ne kadar önemli olduğu vurgulayan Baudrillard (2010: 163), tüketilen şeyler arasında 

diğer nesnelerden daha güzel, daha kıymetli, daha eşsiz ve daha fazla yan anlamla yüklü 

olan şeyin beden olduğunu belirtmiş bedenin ahlaki ve ideolojik işlevde ruhun yerini 

aldığını vurgulamıştır.  

Beden, tarih boyunca değişen yaşam pratikleri içinde bir nesne konumuyla ele alınıp dini, 

sosyal, siyasal birçok etki altında sürekli değişmeye mahkum edilmiştir. Nitekim 

ortaçağda, dinsel bakış açısının tezahürü olarak bir “et” yığını olarak görülen beden, 

sanayi devrimiyle birlikte emeğin gücüne tekabül eden “sermayeyi” yansıtır durumuna 

gelmiştir. Bireye standart bir bedenin yetmeyeceğinin vurgulandığı tüketim kültüründe 

ise bedenler yoluyla artık kimlikler, değerler, arzular üretilmeye başlanmış ve beden 

tüketim kültürü tarafından adeta eşsiz bir sermaye olarak görülmeye başlanmıştır.  

 
 

1. Tüketimin Sosyal Rolü 

Tüketim olgusunu, Torlak’a (2016: 21) göre fizyolojik, biyolojik, sosyal ve daha birçok 

bakımdan kendine yeterli olmayan insanın oldukça farklı olan ihtiyaçlarının giderilmesi 



Oktay KARA; Tüketim Kültürü Nesnesi Olarak “Beden” ve Tarihsel Değişimi 

181 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

için yapılan faaliyetlerin tamamı olarak ifade edebiliriz. Torlak ayrıca bu ihtiyaçların 

karşılanması için harcanan ve harcanması göze alınan bütün maddi ve manevi değerleri 

de ona yükler. Ekonomik olarak tüketimi konumlandıran birçok araştırmacıdan farklı 

olarak Bocock’a (2009: 10) göre tüketim sadece ekonomik boyutlu olarak 

algılanmamalıdır, o aynı zamanda toplumsal, psikolojik ve kültüreldir. Dolayısıyla birçok 

boyuttan etkilendiği gibi aynı zamanda bu etkenleri etkilemektedir. Öyle ki Bocock, artık 

çağımızda insanların kim oldukları ya da kim olmak istedikleriyle ilgili duyarlılıklarını 

ve bunları korumalarını sağlayan metotları da tüketim tarafından belirleneceğini düşünür. 

Ona göre bu bağlamda tüketim, kimlik duygusunun gelişimini sağlayan yöntemlerle girift 

bir hale gelmiştir.  

Birçok açılardan konuya yaklaşan Baudrillard (2010: 91), tüketimin hem ahlaki yani 

ideolojik bir değer sistemini, hem de iletişim sistemini karşılayan bir değiş tokuş 

yapısında olduğunu belirtir. Böyle bir yaklaşımda tüketim sadece ihtiyaçların giderilmesi 

mahiyetinde açıklanmamakta, değer üreten, kimliklerle bir arada var olan, sistematik bir 

ilişki içerisinde daha başka etmenleri de etkileyen özelikleriyle ifade edilmektedir.  

Tüketim, günümüzün en güncel tartışmalı konulardan biridir. Sosyal hayat üzerinde o 

kadar etkilidir ki, taşıdığı nitelikler dünyanın değişimine, dönüşümüne etki edecek kadar 

büyük yapılıdır. Hatta ileriye gidilip T. Hobbes’ın dediği “Homo homini lupus” yani 

insan insanın kurdudur, ifadesini, “tüketim kültürü bireyin ve sosyal hayatın kurdudur” 

olarak değiştirmemiz bile abartı olmayacaktır. Çünkü tüketicinin hayattaki rolünden, arzu 

ve isteklerinin oluşumuna kadar en büyük görevlerden biri ona aittir. Günümüzde 

tüketimin üslendiği önemli rolden dolayı ona farklı açıdan bakan birçok yaklaşım 

mevcuttur. Dedeoğlu ve Savaşçı (2005: 78) ihtiyaçlar ile istekler arasındaki ayrıma vurgu 

yaparak ihtiyaçların, tüketicinin içinde bulunduğu durum ile ulaşmak istediği durumun 

arasındaki fark ve tüketicinin bu durumda duyduğu mahrumiyet olarak görmektedir. 

İhtiyaçlar, hem temel biyolojik dürtülerin tezahürüyken, hem de istekler ve arzuların nasıl 

tatmin edileceği ile ilgili toplumun tüketiciye öğrettiği yollardır. Anlaşılacağı üzere 

istekler sosyalite temellidir kültür ve kişilik tarafından yaratılan dolaylı ihtiyaçlara 

karşılık gelmektedir. 

Tasarlanan toplumsal yapı içinde, tüketim kültürünün her noktaya nüfuz edebilirliğini 

tartıştığımızda, bedenin de doğal olarak tüketim kültüründen nasibini aldığını görürüz. 

Tüketim kültürünün bedeni bir nesne olarak görmesi ve beden üzerinden bireyi 
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şekillendirmesi sadece dönemimize özgü bir oluşum değildir. Öyle ki geçmişten 

günümüze kadar bedene büyük önem verilmiş ve o her değişimin deneği olarak kullanıma 

hazır ürün muamelesi görmüştür. 

2. Geçmişten Günümüze Beden  

Beden, insanlığın varoluşundan günümüze kadar üzerinde egemenlik kurmaya çalışan 

çeşitli iktidar mekanizmalarının etkilerinden ve bu mekanizmaların bireyi denetim altına 

almaya çalışırken, öncelikle bedene yönelmelerinden dolayı sürekli değişim halindedir.  

Bu açıdan Foucault’nun biyo-iktidar çözümlemesine göz attığımızda bedene iki açıdan 

yaklaştığını görürüz: İnsan bedenini bir makine olarak gören birinci yaklaşımda, disipline 

edici bir iktidar yapısından söz edilebilir. İktidarın amacı bedeni ehlileştirmek, isteğe 

yönelik yeteneklerini geliştirmek ve ekonomik denetim mekanizmalarıyla onu 

birleştirmektir. İkinci yaklaşımda ise insan bedeni doğal bir tür olarak görülür ve nüfusu 

yapılandırıcı bir denetim ağı üzerinden ona yoğunlaşır (Foucault, 2016: 99). Öyleyse 

beden yine bir düzlem üzerinden strateji nesnesi haline gelir. Çünkü oluşturulan fikirler 

içerisinde onu yaşatmak ya da yok etmek üzere değerlendirmeler yapılır. Foucault’nun 

beden üzerinde yaptığı yorumları incelediğimizde,  bireysel olarak işlenen bir suç  

üzerinden, bedene ödetilen cezaların günümüze kadar ne tür farklılıklarla uğradığını 

görürüz. Özelikle de bedenin tarihsel olarak hükümran etkileri altında ağır işkencelerden, 

kapatmalara (hapishanelere) giden bu yolda sürekli değişimin deneği olduğunu tekrar 

etmek yararlı olacaktır. 

Beden sadece fiziksel yanıyla değil zihinsel, ruhsal, ahlaki yanlarıyla da iktidar 

biçimlerinin hegemonyalarını sürdürdüğü bir yapı olmuştur. Çağlar boyunca değişen 

politik biçimler, ekonomik mekanizmalar, dinsel inançlar, toplumun hakikat biçimleri, 

tıbbi vb. gelişmeler bedeni kendileriyle birlikte yeniden tanımlanan yapı haline getirmiştir 

(Kılınç, 2016: 35). Dolayısıyla insan bedeni sayısız değişime maruz kalmıştır. Öyle ki 

bazen güzellik kisvesi altında, bazen dini inançların baskısı altında, bazen de tüketim 

kültürünün acımasız kimlik yaratma arzusu altında sürekli ezilmiştir. 

Toplumların aksiyolojisi incelendiğinde sayısız geleneğin, sayısız beden tasviri 

yarattığını net biçimde görebiliriz. Güzel olmak uğruna beden üzerinde beğenilmeyen ya 
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da farklılaşması istenen bölgelere yapılan müdahaleler yani beden modifikasyonları 

neredeyse günümüzün en popüler uygulamaları haline gelmiştir. Ancak bu müdahalenin 

sadece gelişmiş tıp olanaklarına paralel olarak ilerlediği söylenemez ilk çağlardan beri bu 

uygulamalar farklı isimler altında varlığını sürdürmüşlerdir. 

İnsanlar moda veya farklı bir anlayış adı altında günümüze kadar acı çekmeye razı 

olmuşlardır. Mesela Uzakdoğu’da ayağı bağlı kadınlar hayatı boyunca sürecek acıları ve 

fiziksel değişimleri, sadece toplumsal yapının onları kültürel anlamda onaylamasından 

dolayı yapmaktadır. Batı’da kadınların 19. Yüzyılda kullandıkları korseler, krinolin yani 

demir kafesli etekler bedende büyük acılar yaratmış ve deformasyonlara neden olmuştur. 

Ancak nefes almakta bile güçlük çeken bireyler değişim uğruna buna tabi olmaktan geri 

durmamışlardır (Er, 2009: 17). Bu bağlamda antik Yunan ve Roma’dan başlayarak 

günümüze tüketim kültürünün nesnesi haline gelen bedenin sosyo-kültürel etkiler altında 

farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi dikkat çekicidir. 

  

2.1. Antik Yunan ve Roma’da Beden 

 Bugünkü batı uygarlığının temeli kabul edilen eski Yunan uygarlığı, M.Ö. 7. yüzyıl ile 

M.S. 1. yüzyıl arasında varlığını sürdüren büyük bir uygarlıktır. Değişen toplumsal ve 

politik yapısı ile arkaik, klasik, hellenistik dönemlere ayrılmış olsa da, bu dönemlerde 

uygarlığın yapısının oluşmasında bedene ait inançların ve uygulamaların önemli bir 

etkiye sahip olduğu bilinmektedir (Kılınç, 2016: 35). 

Antik Yunan’da günümüzdekinden farklı olarak bedeni algısal olarak parçalara bölme 

eğilimi yoktur. Döneme dair bedeni bütünsel olarak görme eğilimi son derece önemlidir. 

Çünkü günlük yaşamda bastırılmış bir cinsellik dürtünün olmayışı örneğin kadın ve 

erkeklerin birlikte hamamda yıkanmaları, bedeni cinsel bir nesne olarak görmelerini 

engellemiştir. Beden bir bütün ve tektir yani, katı bir kadın ve erkek ayrımı, uçurumu 

yoktur. Elbette birçok farklılık mevcuttur ancak bu farklılıklar sınırlı düzeyde 

kalmışlardır. Dolayısıyla günümüzdeki patriarkal anlayışından çok uzaktır (Saliji, 2009: 

13). 

Ancak döneme bakıldığında günümüzdeki kadar kadın, erkek statü farklılığı olmasa da, 

yine de erkek bedenine yüklenen anlamlar daha fazladır.  
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Erkek bedeni fiziksel anlamda onlar açısından daha fazla gücü temsil ettiği için daha fazla 

ilgiye mazhar olmuştur. 

Foucault’ya göre cinsellik bağlamında döneme bakıldığında özelikle o zamana kadar 

üreme organlarının şiddetle ve zevkle ilintisi araştırılırken bunun tanrı ile ilişkilendirildiği 

görülür. Ancak o döneme ışık tutan “Organların genetiği üzerine” adlı yapıtın yazarı 

“Galenos” böyle bir bakış açısını ta baştan reddeder ve hayvanları inceleyerek, organlar 

arasındaki ilişkinin, hazın ve zevkin madde bağlamında oluştuğunu  belirtir (Saliji, 2009: 

17). Bu bakış açısı aslında beden algısının değişme belirtilerinden biridir. Çünkü hiçbir 

sorguya gerek duyulmadan bedenin her türlü işlevinin tanrı tarafından var edildiği 

anlayışından, maddesel bir güce bürünen bedene doğru bir tür evrilme olduğuna kanıt 

olarak gösterilebilir. Böyle bir anlayışta bedenin somut özelliklerinin incelenme değerini 

yükseltip, özerk hale getirmiştir. Ayrıca tanrı tarafından verilen özelikleriyle sürekli 

tüketici konumda bulunan beden, bu özeliğiyle kendi ürettiği haz, zevk, sevgi 

istençleriyle üretici bir konuma yükselmiştir.  

Yunanlılarda bedene karşı duyulan gururun kaynağı olarak vücut ısısının durumu 

gösteriliyordu. Hamileliğin başlangıcında rahimde yeterince ısınan ceninlerin erkek, 

ısıdan yoksun kalanların ise dişi olarak dünyaya geleceği düşünülüyordu. Ayrıca vücut 

ısısı anlayışı, günümüz kadın ve erkek arasındaki üstünlük durumlarının oluşumunda bir 

neden olarak sayılabilir. (Kılınç, 2016: 35). Tıp olanaklarının gelişmesiyle sağlıklı ve 

yeterli beslenen bireylerin, beden sıcaklığının genellikle sabit kaldığı, ancak bunlardan 

yoksun kalan bedenin ise hastalık ve kan yoksunluğundan dolayı ısınamadığı 

anlaşılmıştır. Antik Yunana baktığımızda kölelerin ve yoksul halkın beslenme 

olanaklarının zayıf olması, hastalıklara neden olmakta ve hastalıkla yaşayan beden 

yeterince ısınamamaktadır. Böyle bir ayrım, eşitsizlik anlayışlarını somut ve kendilerini 

destekler sebeplere dayandırdıklarının kanıtıdır. 

Antik Yunanlılarda güce verilen önemde bedene yansımıştır. Sağlıklı güçlü bedenin ruh 

ile denge içinde olacağına inanılırken aynı zamanda ülkenin varlığının korunması için 

gücün de bedene ihtiyacı olduğu sürekli vurgulanmıştır. Bu yüzden erkek bedeninin güçlü 

olması için büyük çabalar gösterilmiş ve beden, güç üzerinde kutsallaştırılmıştır. Roth’a 

(2015: 291) göre, Yunanlılar ölümlülüğe pek fazla önem vermediler, onlar ölümsüzlüğe 

anlıksal ve sanatsal düzeyde ulaştıkları yetkinlik üzerinden insan zihninde bırakacağı 
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izlerle ulaşmaya çalıştılar. Bunun en büyük kanıtı günümüze kadar yaşamını sürdüren 

mimari yapılarından Parthenon’dur 

Yunanlılarda bedenin somut yönleri ön plana çıkarken, Roma imparatorluğuna 

gelindiğinde ruh, somut bedensel özeliklere göre daha üstün bir mahiyette ele alınmıştır. 

Antik felsefi düşünürlerinden Sokrat’a göre beden, hem iyiye hem de fenalığa kişiyi 

yönlendirecek bir araçtır. Güzel beden, filozofların ilahi yükselişine yardım edebilir, aynı 

zamanda ona engel çıkartıp esir de alabilir (Kılınç, 2016: 41). Romalıların bedene antik 

Yunanlılardan farklı bir anlam yüklemesinin en büyük nedeni, şüphesiz geçiş döneminde 

karşı karşıya kaldıkları dinsel etkidir. Filistin eyaletinde yeşeren dinsel öğeler, büyük 

imparatorluğun siyasal yapılanmasına hakim olurken, bedenin de bu devasa değişimin 

dışında kalması düşünülemez. 

Dönemin filozoflarından Seneca (Ö., M.S 65) akıllı insanlar ruhunu bedenden boşarlar 

ve beden ruhumuzu bir manto gibi kaplamıştır (Kılınç, 2016: 41) der. Seneca’nın beden 

anlayışında ruh bedenden daha üstün bir konumdadır ve beden sadece onu korumak için 

vardır. 

 

 2.3.  Orta Çağ’da Beden 

Antik çağda karşılaştığımız ruh ve beden ayrımı Orta çağda da devam etmektedir. 

Çüçen’e(2013: 31) göre Antik çağda insanlar cüz’i iradeleri nedeniyle özgür ancak her 

şeyi bilme kapasiteleri olmayan yaratıklar olarak vardırlar. İnsanın bir beden, bir de ruh 

yanı mevcuttur ve amaç her yönüyle ruhsal yanı geliştirmektir. Dolayısıyla toplumsal 

algılama biçimiyle, ruh fiziksel bedenden üstün konumdadır. Bunun birçok nedeni vardır 

ancak bunlardan en önemlisi Roma imparatorluk döneminin son bulmasının da en büyük 

nedenlerinden olan dinsellik etkisidir.  

Bu dönemde Hıristiyanlığın imparatorluk resmi dini olarak kabul edilmesiyle birlikte, 

kutsal kitap İncil’in öğretileri okunmaya başlanmış, dönemin felsefi anlayışları da bu etki 

altında şekillenmeye başlamıştır. Bu metafizik yapılı ontolojik felsefe anlayışa paralel 

olarak beden algısı da değişmeye başlamıştır. Antik dönemdeki özgür felsefi anlayışın 

aksine Orta çağda, felsefe teolojinin bir nesnesi haline dönüşmüştür. Bu etki günlük hayat 

düşünme sistemlerini etkisi altına aldığı gibi bedenide ihmal etmemiştir. Beden dini bir 
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motif halini alıp araç haline gelmiştir. Bu dönemde Kılınç’a (2016: 42) göre beden 

aşağılanan, hor görülen ve kilise tarafından dinsel doğmalar ile hizaya getirilmeye 

çalışılan bir varlık durumundadır. 

Orta çağda insan bir birey ya da özne olarak algılanmaz. İnsan bu dönemde toplumsal 

görüşüne göre tanrının bir kuludur. Bireysel özellikleri ön planda tutulmayan insan, 

dünya devleti için değil tanrı devleti için çalışmalı, yaşamalıdır. İnsan öbür dünya vardır 

ve bunun bilincinde olmalı, ona göre davranışlarını şekillendirmelidir (Çüçen, 2013: 31). 

Dolayısıyla kendi somut varlığının aslında bu dünyaya ait olmadığını kabullenen birey, 

bedeni önemsiz görüp onu et parçası olarak değerlendirme yolunu seçer. Çünkü onun için 

esas olan varlığının sonsuz olacağı öteki dünya için hazırlanmaktır.  

Bu bağlamda sanat eserlerinde, Helen ve Roma heykellerinde gösterişli bir biçimde 

yüceltilen beden, dini temelden kısmen uzaklaştırılıp şekillendirilmişken, Orta çağda 

sanatın yani Hıristiyanlık sanatının amacı doğmaları görünür kılıp simge ve semboller 

yoluyla insanlara cennetin yolunu göstermektir (Kılınç, 2016: 42). Eserlerde dini bir 

havanın varlığı, tasvir edilen bedeninde bu havadan etkilenmesi bedene ait özü yok etmiş 

ve bedeni işlenmiş bir yapı haline getirmiştir. Görünmez bir gücün hegemonyası altında 

önemsiz bir nesne haline gelen beden, dini kurumların yaydığı öğretilerden de doğrudan 

etkilenmiştir. 

Demez’e (2009: 9) göre kilise, bedenin bir şirket veya bir banka hesabı olmadığını, bu 

yüzden bireyin beden üzerinden yetkili olamayacağını bedenin sadece emanet 

olduğundan bahseder. Sonsuzluk içinde olduğumuzdan dolayı beden bize ait değildir. 

Tüm bu tartışmalar aslında bedenin bir mülk, mülkiyet ürünü olarak ele alındığını ve 

tartışılan bedenin mülkiyet kullanım hakkının kimde olacağı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Öyle ki bu yapı artık ben/beden ilişkisinden öte farklı iktidar güçlerinin bedeni kendi 

aralarında paylaşmaya çalışıldığının göstergesidir. Nitekim günümüzde bu doruk 

noktasına ulaşacak ve ben, bedenin sahibi olduğunu düşünerek üzerinde yapısal 

değişikler yapmaya girişecektir. Ancak yaptığı değişiklikleri ona kabul ettiren gücün ne 

olduğunu belki de hiçbir zaman öğrenemeyecektir. 

Sonuçta ölümden sonra yaşamın sonsuzluğuna duyulan inançtan dolayı Orta çağ insanı, 

dinin yönlendirmelerine göre bedeni ıslah etmeye çalışmışlardır. Ölümsüz ve kutsal 

olduğuna inanılan ruh, insanların dünyevi zevkleri, bedensel hazları ve bedene özen 
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göstermeyi ötelemesine neden olmuştur. Ruhsal hapishane içinde esir kalan bedenin 

özgürlüğü Kılıç’ında (2016: 42) belirttiği gibi skolastik felsefenin izin verdiği 

ölçülerdedir. Bireyin bedeni değil kutsalın bedeni yani tanrının bedeni bu yapı içerisinde 

söz konusudur. Tanrının kulu, hizmetkarı ve kölesi olan insan bütün varlığını efendisine, 

yaratıcısına borçludur. Bu borcu ödemek için bedenin acı çekmesine katlanması 

gerekecektir. Yoksa yaratıcı kendine ait bedeni sonsuzluğunda acı içinde var edecektir.  

Dolayısıyla Orta çağda beden sonsuzluğa giden yolda kullanılan bir araç konumundadır. 

O hizmet etmek için vardır ve acı çekmesi, rahatlığa kavuşacağının göstergesidir. 

2.4. Rönesans ile Değişen Beden 

Orta çağ felsefesinin dünyayı anlamlandırma kaynaklarının genel karakteri dinsel yani 

teosentrik olmasıydı. Bu anlayış bedenin sadece dünyada geçici olarak ruhsal varlığın 

devamını sağlama aracı olarak görüyordu. Bir hizmetkar aracı olarak beden, öteki 

dünyayı rahat geçirmek amacına göre ruh için çalıştırılıyor. Ezilen, acı çeken yönü sürekli 

kutsanıp gizemli dünyanın rahatlığıyla pekiştirilmeye çalışılıyordu. Rönesans ise beden 

tinselliğin ilgi odağından çıkmaya, bilimselliğin merak sarmalı içerisine girmeye 

başlamıştı. Rönesans, bedene de bir yeniden doğuş şansı veriyordu. Dönem içerisinde 

yaşanan değişimler insanlarda bedeni ayrıntılı bir şekilde öğrenme isteği uyandırmış ve 

insan hayatının anlamı, varoluşu üzerine sorular üretilmeye başlamıştır. 

Çüçen’e (2013: 265) göre Rönesans bir köprüdür, öyle ki Antik çağın değerlerini yeniden 

ortaya çıkartmak için orta çağ değerlerinin terk edilmesidir. Ayrıca Rönesans modern 

çağın hazırlığını ve temellerini oluşturan bir köprüdür. Bu köprüden Orta çağ düşünce 

sistematiği atılarak, modern çağı oluşturan felsefe ve bilimin ilk tohumları atılmaya 

başlanmıştır. 

Bin yıllık bir karanlık çağ sonlanması Rönesans’ın fikirsel değişimi ile aydınlanmaya 

başlamıştır. Bedenin sadece dinsel bir motif olarak görülme biçimi değişmeye 

başlamıştır. Öte yandan Rönesans özgürleşme ve gelişme çağı olarak adlandırılsa da Orta 

çağda olduğu gibi bir cadı avı da sürmektedir. Bu dönem için Kılınç (2016: 45), 

Avrupa’da yaklaşık 100.000 kadın cadı oldukları gerekçesiyle katledilmiştir der. Ona 

göre Rönesans, genç ve doğurgan bedenleri yüceltirken, cadılar yaşlı, sarkmış ve kurumuş 

olarak resmedilir. Kadın genç ve doğurganlığı sürdüğü derecede güzel sayılır ve güzellik 
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kaynağı olarak görülür, yaşlandığında ise korkutucudur ve patriarkal düzeni tehdit eder 

bir duruma evrilir. 

Orta çağla, Rönesans’ı karşılaştıran Çüçen’e (2013: 266) göre birey Orta çağda 

önemsizdi. Bunun nedeni de bireyin kul olmasıydı. Birey varlığını bedeniyle birlikte 

evrene adamaktaydı ve tanrı devleti her yönüyle yeryüzü devletlerinden daha değerliydi. 

Birey tanrının devleti için çalışmalı ve ona kul olmalıydı. Ancak bunlara karşılık 

Rönesans insanı bir birey olarak görülür. Bireysellik ön plana çıkarak, insan kişi olarak 

doğmuştur. Rönesans’ta belirlenmiş, kutsallık üzerinden şekillendirilmiş kişilik yoktur. 

Birey kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir.  

Bu değerlendirmeleri süzgeçten geçirdiğimizde bireyin, belirli güçlerin etkisinden belirli 

oranda kurtulması bedeninde özgürleşmeye doğru evrildiğinin kanıtıdır. Beden bir insan 

bedeni olarak var olduğu kişiye aittir düşüncesi, Rönesans’da hakim düşüncedir. Peki 

uzun yıllardan sonra böyle bir değişimi sağlayan neydi? Böyle bir soruydu muhtemelen 

araştırmacıların “akıl” üzerine yoğunlaştıran en büyük istenç. Akıl eğer Orta çağın 

skolastik boyunduruğu altında dinin yerine geçirilirse, ancak bu durum gerçekleşebilirdi 

-ki böyle bir duruma katılmamıza rağmen zihinleri kemiren bir soruda aklın 

özgürleşmesine, yani dinselliğin o büyük kisvesinin kırılıp özgürlük temellerini atmaya 

toplumu sevk eden neydi? Bu soruyu burada tartışmayacağız ancak bedenin sosyokültürel 

yapı içerisindeki yapısını anlamak için toplumsal yapıyı iyi değerlendirmemiz gerekir, 

dolayısıyla bu dönemde değişen toplumsal dinamikler kendisiyle birlikte beden algısını 

da değiştirmiş ve aklın egemenliğine doğru farklılaşan bir beden oluşumu ortaya 

çıkmıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde Reis’e (2005: 28) göre dolgun bedenler artık bir 

güzellik ideali olarak görülmeye başlamış ve yemek yemek yeniden popüler hale 

dönüşmeye başlamıştır. İri şişman bedenler zenginliğin ve çalışmak zorunda olmayan 

rahat bir yaşamın göstergeleri olarak belirmeye başlamıştır. 

Bu bağlamda Şişman’ın (2006: 24-25), düşünceleri açıklayıcıdır; Rönesans’la 

bireyciliğin ortaya çıkması ve feodalizmle kilisede var olan grup kimliklerinin ortadan 

kalkması gibi gelişmeler bedenin ilk kez özelleşmesini de beraberinde getirmiştir. 

Rönesans’la birlikte her birey bir ada halini almıştır. Artık cemaat ilişkilerinden cemiyet 

ilişkilerine geçiş söz konusudur ve bireyler topluluk içinde iken bedenlerini kontrol altına 

almak zorundadır. Bunda ise, sadece maddi düzeyde güzellik ve ‘medenilik’ 

amaçlanmaktadır. Rönesans’ın bedeni, güzel, iyi, kişisel ve özeldir. Dönemin yaygın 
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sanat akımlarında bedenin sadece maddi ve “yeryüzü” düzeyinde algılanması, ideal, yüce, 

soyut ve manevi olan her şeyi de maddi bir düzeye indirgemiştir. Buna göre, “güzel 

beden” Rönesans’ın özel, seküler ve medenileşmiş bedenidir. Rönesans insanı, bütünüyle 

insandır ve tamamen dünyaya bağlı bir yaratıktır. Anlaşılacağı gibi, beden üzerinden Orta 

çağ ağırlığının azaldığının bir göstergesi olarak değişen toplumsal algı Rönesans’ın 

omurgasını oluşturur. Böyle bir yaklaşımın bedeni artık et ve kemik yığınından oluşan 

yapısından kurtardığı söylenebilir.  

2.4. Modern Etkilerle Beden 

Rönesans’tan 19. yüzyıla gelindiğinde artık beden aydınlanma ve ihtilallerin etkisiyle 

değişen toplumsal yapının etkisiyle daha radikal devrimsel dönüşümler geçirmiştir. 

Şişman’a (2006: 27) göre bu değişimlerle birlikte artık ruhun bedeni sarmalaması ret 

edilmiş beden özgül bir niteliğe bürünmüştür. Bu oluşumun sağlayıcıları ise Marx, 

Nietzsche, Darwin ve Freud gibi düşünürlerdir. 

Beden üzerinde geliştirilen mücadeleleri, iktidar ilişkilerinin bir parçası olarak gören, 

Foucault’ya (2006: 145) göre, klasik çağda cinsel hastalıklar gibi hastalıklardan bedeni 

tedavi etmek isteniyorsa, teni yani bedeni cezalandırmak gerekir, çünkü bizi günaha 

bağlayan odur. Beden yalnızca cezalandırılmamalı, aynı zamanda ona işkence de 

edilmelidir. Bedende acı veren izler bırakmaktan çekinmemek gerekir, çünkü sağlık, 

bedenimizi kolaylıkla günah işlemeye uygun hale getirmektedir. Ancak modern çağa 

gelindiğinde bu durum değişmeye başlamıştır. Şöyle ki; artık iktidarın bedeni kuşatması 

bedene hakim olmaya ve beden bilincinin gelişmesine bağlanmıştır. Jimnastik, idman, 

kas geliştirme gibi uygulamalar hem sağlıklı beden üzerinde iktidarın uygulandığı hem 

de bireyin kendi bedenine duyduğu arzuyu ortaya çıkarmıştır.(Foucault: 2015: 39). Bu 

çağda özelikle hastalıklı bedenler değil, sağlıklı bedenler arzu nesnesi haline gelip 

tüketilmişlerdir.  

18. yüzyılın sonuna gelindiğinde, beden üzerindeki cezalandırmalar monarşi hukukunda 

olduğu gibi izleyicileri hayrete ve dehşete düşüren bir hükümranlık töreni ve şiddet içeren 

gösteriler değildir. Giderek gizlilik gerektiren ve işlevleri, kuralları teknikleri açısından 

özerk yeni bir cezalandırma sistemi oluşmaya başlamıştır. Böylece cezanın artık 

müdahale amacı suçun hakikatini ortaya çıkartmak ve hükümranın iktidari yapısına 
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verilen zararı, izleyenlerin önünde bedensel bir azapla ödeme biçiminden uzaklaşmıştır. 

Artık müdahalenin çerçevesi bireyin davranış biçimleridir ve amacı da bu davranış 

biçimlerinin ıslah edilmesidir. (Foucault, 2016: 96-99; Canpolat, 2005: 101). 

Bu dönemde üretim biçimleri gereği beden bir emek gücüne dönüşmüş ve üretim gücü 

olarak kullanmaktadır. Bu üretim şekli için gereken İtaatkârlık, yeni disiplinci bir iktidar 

tarafından bedenin kuşatılmasıyla elde edilir (Revel, 2012: 22-23). 

Sanayileşme ile birlikte sermayenin emek gücüne ihtiyacı artması, bedenin çeşitli sömürü 

işlevlerinin konusu olmaya zorlamıştır. Nitekim kapital düzen bağlamında oluşması 

gereken artı değerin biriktirilmesi daha fazla bedene ve bedenin zihinsel, fiziksel gücüne 

bağımlılığı artırmıştır. Ancak bu bağımlılık, zaman içerisinde mecbur bırakılan bedenler 

üzerinden tersine çevrilmiş birey bedenini yaşatma üzerinden sermaye sahibine bağımlı 

olmuştur. Bu bağımlılık neticesinde hayatını sürdürmeye güdüsüyle sürekli çalışmak 

zorunda bırakılan birey, adeta mekanik bir hal alan bedenine yabancılaşmıştır.  

 Bu dönemde beden, artık tamamen maddileşmiş ve kapitalist sermayenin ihtiyaçları 

üzerinden şekillenmeye başlanmıştır. Makineleşmeyle birlikte çalışma alanı fabrikalar 

olan insanlar, bedenlerini ve beden güçlerini belli bir süre ile kapita list ekonomiye satmak 

ya da kiralamak durumunda kalmışlardır. Bu da bedene yönelik bakışın büyük oranda 

değişmesine, bedenin bir mal, alınıp satılabilen bir meta olarak algılanmasına fırsat 

tanıyan bir yapı yaratmıştır (Eke, 2013:168). 

Bedenin böyle bir anlayışla, kendine yabancılaşan bireyler üzerinden tamamen emek 

gücünü emme adına bir nesne haline gelmesi Orta çağ karanlığına benzemesiyle dikkat 

çekmektedir. Bu dönemin bedene yaklaşımı nedeniyle post-Orta çağ olarak adlandırmak 

mübalağa olmayacaktır. Çünkü Orta çağda beden dinsel metaforlar üzerinden 

sömürülürken sanayileşmeyle birlikte beden artı değer oluşturma uğruna sömürülmeye 

başlamıştır.   

 

 2.5. Postmodern Etkiyle Tüketim Kültürü Nesnesi Olan Beden  

                       “ Dış görünüme göre karar vermeyenler olsa olsa sığ insanlardır. 

                            Dünyanın gerçek gizemi, görünmeyende değil, görünü olandadır.” 

Oscar Wilde  
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Dönemsel olarak beden ve toplum birlikte farklılaşıp değişirler. Beden algısı üzerinden 

toplumsal analiz yapılacağı gibi bunun karşılığı da yapılabilir. Yani beden çözümlenmesi 

toplumsal yapının çözümlenmesidir. 20 yüzyılın sonlarına doğru oluşan postmodern 

söylemler içerisinde beden çokça tartışılan konulardan biri olmuştur. Bazı düşünürler 

modernliğin katı, disipliner, gözetim altında tutulan beden algısının postmodern bir 

anlayışla özgürleştiğini iddia eder. Bazı muhalif düşünürler ise postmodern etkilerin 

bedeni tamamen simgesel bir boyuta getirip yok oluşuna zemin hazırladığını düşünürler. 

Yani dönemsel olarak görülen beden, postmodern ilgiyle sonunu hazırlamış moda, 

güzellik, estetik kaygılar nedeniyle yok olup gitmiştir. 

Postmodern bir yaklaşım üzerinden üretilen ve kültür içerisine hakikat ürünü olarak atılan 

söylemler, günümüz tüketim kültürü yayılma alanını hayli genişletmiştir. Örneğin, 

transseksüel söylemi üzerinden yaratılan olumlu havayla birlikte, yeni bir grubun 

oluşması sağlamış ve bu grup üzerinden spesifik alanlar yaratılıp tüketim özendirilmiştir.  

Baudrillard’a (2010: 164)  göre günümüzde üretim- tüketim ilişkileri öznede, bedenin 

bölünmüş bir zihinsel karşılığına bağlı olan çifte pratikliğe sebep olur, bunlar sermaye 

olarak beden ve fetiş olarak bir beden pratiğidir. Her iki durumda da beden bilinçli olarak 

ekonomik ve psişik olarak kuşatılmıştır. Bu kuşatma altında görünür kılınmaya 

özendirilen beden, tüketim kültürü yapısı içerisinde de sağlık, perhiz, tedavi, gençlik 

zariflik erillik-dişilik saplantılarıyla bir arzu söylemi içerisinde kurtuluş nesnesine 

dönüşmektedir. 

Söz konusu beden, Bauman’ın “duyum toplayıcı” olarak nitelediği bir düzeyde, sadece 

kendi iyilik hali için var olmaya çalışan, tüm aşkın hedeflerden ve modern öncesi 

dönemin kutsal atıflarından sıyrılmış ve toplumsalın izdüşümü olma algısını yitirmiş yeni 

bir inşa projesidir. Burada bedenin yeniden keşfi bir kutsamayı da beraberinde getirme 

durumu doğurmuştur. Ancak bu geçmişin Tanrı sureti olma hali gibi bir kutsallık değil, 

tamamen maddeye duyulan hayranlık ve somut olanın övgüsüdür (Eke, 2013: 180). 

Tüketim kültürü içerisinde beden sağlıklı ve güzel olmak adına tüketilmektedir. Sağlıklı 

beden Nazlı’ya (2009: 66) göre temel bir değer olgusundan daha çok “değer yükleme” 

durumuna gelmiştir. Sağlık bu değer yükleme sistematiği içerisinde, bedenin dış 

görünüşüne ve estetiğine yüklenen bir formdur. Estetik ve bakımlı bedenler aynı zamanda 

sağlıklı bedenler olarak görülür. Sağlıklı beden, bu anlayışla toplum skalasının en üstünde 

yer almaktadır. Tıp olanaklarının gelişmesi ve artan teknolojik gelişmelerle birlikte yaşlı 



Oktay KARA; Tüketim Kültürü Nesnesi Olarak “Beden” ve Tarihsel Değişimi 

192 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

nüfusun genel nüfusa oranın artması toplumsal alana, yaşam kalitesi ve beden anlayışında 

farklılıklarla yansımıştır. Böyle bir yansıma yaşlanmayı ve yaşlılığı sistem dışına itme 

eğiliminde olmuştur. Yaşlanma, bedenin sağlıklı, canlı zarif ve formda olması gerektiğini 

benimseyen sistemin stabilizesi bağlamında tehdit unsuru olarak algılanmaktadır. 

Aslında tüketimin belirlemeye çalıştığı beden tasviri, imaj ve arzu üzerinden bir kimlik 

kurma üzerinedir Bocock’a (2009: 74) göre modern ve postmodern kapitalizimde bireyler 

kendiliğinden “cazip kadın” veya “yakışıklı erkek” olamazlar. Bireyler, kendi 

kimliklerini yatamaya yardımcı olacak ürünleri ve göstergeleri tüketerek olmayı arzu 

ettikleri varlık gibi olmaya ve bunu sürdürmeye çalışırlar. Yani arzu edilen modelin 

tüketime yansıdığı göstergelerinden mahrum kaldığımızda artık yakışıklı erkek veya 

çekici bir kadın simgeselliği kaybolmuş demektir. “Tükettiğin kadar varsın” söyleminin 

bu bağlamda haklılık payı düşünülebilir. 

Günümüzde bedenin yeniden keşfi ve bedenin değerli kılınmasını buyuran güzellik 

anlayışı reklamlar üzerinden oluşturulan beden imajı ve mankenler tasvir ettiği beden 

ölçüleriyle kültürel bir öğe olarak topluma sunulmaktadır. Baudrillard’a (2010: 170) göre 

mankenin bedeni arzu nesnesi değil bir işlevsel moda unsurunun ve estetiğin birbirine 

karıştığı göstergeler formudur. Mankenin bedeni bir jestler sentezi değil hatta onun 

yaklaşımına göre beden bile değil bir biçimdir. 

Bu bağlamda postmodern algı bedeni, Baudrillard’ın bütün nesnelere atfettiği gibi 

simgesel bir boyuta indirgemiş ve tüketim kültürünün nesnesi haline getirmiştir. Simge 

ve sembollerle tanımlanan ve sınıfsallığa, kimliğe bunun üzerinden bürünen beden 

alternatifleri modifikasyonla üretilerek, gerçek bir varoluşu tartışmalı bir boyut 

kazanmıştır. Yani farklı bir deyişle varlığı ve yokluğu ne üzerinden tanımlanacağı muğlak 

bir durumdur. Bedenin aslının ne olduğu konusunda açmaza düşen biz varlığımızı tüketim 

kültürünün bizlere sunduğu öğeler üzerinden tanımlamaya çalışıyoruz. Dünya tarihine 

baktığımızda, bedenini olumlu veya olumsuz bir mahiyet üzerinden tanımlayamayan tek 

çağın günümüz olduğunu görebilirsiniz. Yaşadığımız zaman içerisinde bedeni açıklamak 

o kadar güçtür ki, tanımlamalara baktığımızda aslında bedenden başka bütün sosyal, 

ekonomik, siyasal oluşumların tanımına rastlarsınız ama bunların içinde beden tanımını 

bulmak… Öyle anlaşılıyor ki Baudrillard’ın simülasyon kuramının haklılık payı, 

zihinlerimizin zorlanma derecesiyle birlikte kanıtlanmaktadır. Çünkü çağımızda beden, 
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hipergerçeklik bünyesi altında rol-model olarak türetilen bir “gibi” ler kapanı içerisinde 

simgesel hal almıştır ve birey oyuncak olarak onu görmektedir. 

 

Sonuç 

Beden nedir? Aslında bu soru başta sorulması gereken bir soruydu, ancak bu sorunun 

cevaplanması bulguların çerçevesinde olacağı için sona saklamayı daha uygun görüyoruz 

ve okuyucunun cevaplamasının daha tatminkâr olacağı kanaatindeyiz. Aslında beden 

tartışması, bir özgürlük tartışmasıdır. Bu haliyle felsefeden, sosyolojiye, dinden, pozitif 

bilimlere ve tıbba, metafizikten, teknolojiye bütün gündelik yaşam tatbiklerine kadar,  her 

alanın sınırları içerisindedir. Bu nedenle bedenin tarihi, insanın tarihiyle paraleldir.  

Çalışma çerçevesinde, beden Antik çağdan günümüze, toplumsalın değerlerine göre 

çeşitli algılanış biçimlerine göre şekillenmesi onun sürekli devrimsel değişimlere maruz 

kaldığını göstergesidir. Beden, ben’e mi ait ya da ben’i yöneten güce mi ait sorunsalı 

günümüzde belirsizliğini korumaktadır. Ancak anlaşılan bir şey var ki beden artık tüketim 

kültürü etkisi altında tüketim kültürü tarafından üretilen bir formun ürünü olduğudur. 

Öyleyse bu sorunsallığın ne derece sorun olarak kaldığı da ayrıca tartışılabilir.  

Günümüzde büyük öneme sahip ve hakikat ürünü gibi üretilen moda, güzellik, 

sempatiklik, çekicilik gibi ifadeler; bireyin bedene müdahale etmesini ve farkındalık 

yaratmasını isteyen tüketim kültürünün militan söylemleridir. Bu bağlamda bireyi bir 

meta’ya benzeten Marx’ın vurguladığı gibi insanlar metalar gibi kendi kimliklerini 

oluşturmaları için başkalarına ihtiyaç duyarlar, yoksa dünya ya elinde aynayla ya da “ben 

benim” diyen bir filozof olarak gelmedikleri için kendi benliklerini başka insanlar 

üzerinden oluştururlar (Marx, 2003: 60). Dolayısıyla birey üretilen kalıplar üzerinden var 

olur. Yani Marx’ın bahsettiği “başkaları”, tüketim kültürünün yarattığı “üretilmiş” bir 

söylemsel hakikat ürünleridir. 

Tüketim mallarını alma, farklılık yaratmanın toplumsal bir ayrıcalık olarak görüldüğü 

tüketim kültüründe beden bir arzu, haz ve seçkinlik simgesidir. Bu durum ise bedenin 

çağdaş tüketim kültüründe üretimin değil tüketimin bir nesnesi haline geldiğinin kanıtıdır.  
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YILMAZ GÜNEY’İN POLİTİK SİNEMASI VE DUVAR FİLMİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

 

Muzaffer KOYUNCU 

 

Özet 

Üçüncü Sinema kavramı sinemanın diğer alanları olan popüler sinema ve sanat sinemasından farklı olarak 

ortaya çıkmış bir alandır. Politik ögelerin, işçi, halk mücadelelerin birarada bulunan bir anlayışla hareket 

eden üçüncü sinema, Türkiye’de Yılmaz Güney sineması ile kendi daha da ön plana çıkarmıştır. Ticari  bir 

kaygı olmadan sadece halkın yaşayışlarını olduğu gibi gerçek bir uslüpla anlatmaya gereği duyan bu 

sinema, pöpüler sinema ve sanat sineması gibi fazla ilgi görmemiştir. Üçüncü sinemanın ana odağı o ülkede 

yaşanan politik olaylar, gelişen siyasi durumlar sonucu kendini göstermeye başlamıştır. Türkiye’de Metin 

Erksan, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi önemli yönetmenler bu alanın öncüleri olmuştur. Bu çalışmada 

Türkiye için önemli bir oyuncu, senarist, yönetmen olan Yılmaz Güney’in politik sineması doğrultusunda 

son çekmiş olduğu Duvar filminin politik içeriği bağlamında bir analizi yapılarak bir sonuca varılacaktır. 

İlk olarak politik sinema kavramı ve Türk siyasi tarihi hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra Yılmaz 

Güney’in sineması ve politik kişiliği ele alınarak, Duvar filminin politik sinema açısında incelemesi 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Politik Sinema, Üçüncü Sinema, Yılmaz Güney, Duvar Filmi. 

 

POLITICAL CINEMA OF YILMAZ GÜNEY AND AN STUDY ON THE FILM “WALL”  

 

Abstract 

The concept of Third Movie is a field which comes differently from the popular cinema and art cinema 

which are the other fields in the cinema. The third cinema which acts with the perception that the political 

factors, the workers and the public struggle featured itself much more with Yılmaz Guney’s Cinema in 

Turkey. This cinema which requires only to tell the public’s life with all facts in a real wording without a 

commercial anciety hasn’t gotten attention too much as well as the popular and art cinema. The main focus 
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of third cinema started to show itself as a result of political events in that country and the political cases 

which occurred. The important directors such as Metin Erksan,  Atif Yilmaz and Yilmaz Güney became 

the pioneers in this field in Turkey. In this study,  an analysis will be done within the sense of political 

content in The Movie of Wall (Duvar) that Yilmaz Guney who was an important artist, senarist, director 

for Turkey made his last film in accordance with the political cinema, and then, a conclusion will be gotten. 

Firstly, the information will be provided about the concept of political cinema and Turkish political history. 

Then,  Yilmaz Guney’s cinema and his political personality will be considered, and the review on The 

Movie of Wall will be done in terms of the political cinema.  

Key Words: Political Cinema, Third Cinema, Yılmaz Güney, The Movie of Wall (Duvar Filmi)  

 

Giriş 

Politik sinema yani militan-siyasi sinema kavramı üçüncü sinema olarak 

adlandırılmaktadır. Birinci sinema olarak tanımladığımız ticari sinema ve sanat 

kaygısının ön planda olduğu ikinci sinemadan farklı olarak üçüncü sinema siyasi 

hareketler sonucunda ortaya çıkmıştır. Politik filmlerin önem kazanması devletin 

uyguladığı baskılar ya da o ülkede yaşanan politik olaylar sinema bir şekilde yansımıştır. 

Türkiye’de 1960’lı yıllarla birlikte yaşanan politik gelişmeler sinemayada yansımıştır. Bu 

dönemde Türk sineması için önemli filmler yapılmaya başlanmıştır. Metin Erksan, Atıf 

Yılmaz, Memduh Ün, Osman Seden gibi birçok yönetmen Türk sineması için değerli 

filmler üretmişlerdir. Özellikle Metin Erksan’ın Sussuz Yaz filmi festivallerden ödüllerle 

dönmüştür. 1960’lı yıllardan sonra toplumsal gerçekliği ön plana çıkaran politik, ideolojl 

filmler yapılmaya başlanılmıştır. Tabi bu yıllardan sonra yapılan politik filmler sansür 

kuruluna takılmıştır. Bu konu Yılmaz Güney’in birçok filmi sansüre takılıp 

yayınlanmamıştır. 

Bu dönemle beraber Türk Sinemasında Yılmaz Güney de ön plana çıkarak önemli eserler 

vermeye başlamaştır. Yılmaz Güney’in sinema hayatına bakıldığında kademelibir 

ilerleme göze çarpmaktadır. Güney, yaşamı boyunca 111 film yapmıştır. Fakat bu 111 

filmin tamamı da aynı ideolojiyle şekillenmemistir. Çünkü Güney sinemaya ilkbaşladığı 

yıllarda Adana’dan İstanbul’a gelmiş bir taşra delikanlısıydı. Bir anda kendiniduyurması 

ve ideolojisini filmlerine yansıtması imkansızdı. Bu yüzden ilk olarakdönemin piyasa 

koşullarının gerektirdigi tarzda birçok film yapmıştır. Bu sayede de Çirkin Krallakabını 

alıp halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.Daha sonraları ise gerçek 
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eserlerinivermeye başlamıştır. Güney ilk yıllarda daha çok oyuncu kimliği ile gözükürken 

daha sonraki yıllarda kendi filmlerini yapmaya başlayan bir yönetmen-senarist olmuştur. 

Bu politik sinema bağlamında Lütfü Akad’la yaptığı Hudutların Kanunu (1966) filmi 

önemlidir. Çünkü bu film gerek Güney’in canlandırdıgı halkçı karakterle ve gerekse de 

içinde barındırdığıeleştirel boyutla bize ileriki filmleri hakkında bir ipucu sunmaktadır.  

Ardından gelenUmut (1970) filmi ise gerek Güney Sinemasında gerekse de Türk 

Sinemasında bir dönüm noktasıdır. Umut filmi hem içerik hem de biçim açısından çok 

önemlidir. Biçim anlamında geleneksel Yesilçam kalıplarından bağımsız, gereksiz 

kamera hareketleri barındırmayan, içerik anlamında da toplumcu gerçekçiligi ön plana 

alan “Bu anlamda İtalyan Yeni Gerçekçilerinden esinlenmiş bir politik eleştirel bir 

filmdir. Yani Güney artık ideolojik filmleryapmaya başlamıştır. Fakat Güney’in ideolojik 

ve eleştirel filmler yapması onun egemen ideolojiyle çatışmasına neden olmuştur. Bu 

çatışmaların en önemli nedeni Güney’in iktidarla çelişen ideolojik düşüncüleri ve bu 

ideolojisini sinemada kullanmak istemesidir. Güney daha sonraki yıllarda sırasıyla 

“Arkadaş (1974), Sürü (1978), Yol (1981) ve Duvar (1982)” filmlerini yapmıştır. Fakat 

yaptığı bu filmler onun gereksansür kuruluyla çatışmasına ve filmlerinin Türkiye’de 

yasaklanmasına neden olmuştur (Dursun, 2009: 3). 

Bu çalışmada üçüncü sinema olarak yer verdiğimiz politik sinemanın diğer iki sinema 

alanında nasıl farklı olduğunu, politik sinemanın nasıl geliştiğini anlatarak daha çok Türk 

politik sineması gelişim evrelerinden bahsedilecektir. Çalışmanın temel noktası Türk 

sinemasında politik kimliği ile önemli bir yerde duran Yılmaz Güney ve onun politik 

sinemasındaki Duvar filminin analizi üzerinde durulacaktır. Çalışmayı daha detaylı 

anlatmak gerekirse politik sinema ne olduğunun, nasıl geliştiğinin ve  Türk sinemasında 

nasıl bir yer bulduğundan bashedilecek, daha sonra Türk sinemasında politik sinema 

örnekleri olarak yer verdiğimiz birkaç filme değinilecek.Yılmaz Güney’in hayatından 

kısaca bahsedildikten sonra politik kimliği, politik sineması anlatılacaktır. Çalışmanın en 

son kısmında Yılmaz Güney’in son filmi olan Duvar filminin taşımış olduğu politik 

sinema özelliklerinden bahsedilerek çalışma tamamlanılacaktır. 

 

1. Politik Sinema 

Sinematografın ilk bulunduğu yıllardan beri film üretmek aynı zamanda kitleleri harekete 

geçirebilen bir üretim etkinliği olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer sanatlarla 
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kıyaslandığında sinema yalnızca bir şeyi ya da birini temsil etmekten öteye geçerek 

düşünceyi şoka uğratma ve imgelerin hareketiyle kurulan bir gerçekliği karşıdaki kişiye 

iletme işlevini görmektedir. Buna göre sinema toplumsal, ekonomik ve politik değişimi 

yaratmak için kitleleri verili bir başka baskın güce bağlamakta, düşünceyi hâkim olanın 

oluşturduğu gerçeklikle bütünleştirmektedir (Yetişkin, 2010: 102-103). İdeoloji, sınıf 

savaşı, yabancılaşma süreci ile sanatta politiklik arasındaki ilişki sinema örnekleriyle bir 

araya gelerek bir sanat ürünü ortaya çıkarmıştır (Kılınç, 2012: 160). 

Bu noktada politik sinemayı diğer sinema alanında türlerini içinde yer alıp almadığı henüz 

netlik kazanmış bir durum değildir. Ama politikanın sinemanın içinde vazgeçilmez bir 

unsur olarak yer aldığını biliyoruz. Bu kavramın oluşumu Türkiye bazında 

değerlendirecek olursak 1960 darbesiyle oluştuğunu söylemek mümkündür. Sinemanın 

bugüne kadar ürettiği en geniş ve incelikli politik filmler üçüncü sinema filmleridir. 

1960’lı ve 1970’li yıllarada ortaya çıkan bu sinema, 1980’li yıllardan büyük ölçüde 

Teshome Gabriel’in Third Cinem in the Third World (Üçüncü Dünyada’ki Üçüncü 

Sinema) adlı kitabı sayesinde film incelemeleri dersine girmiştir (Wayne, 2011:9). 

Aslında politik sinema kavramı Wayne’inde belirtiği gibi “Üçüncü Sinema” olarak da 

kullanılmaktadır. Üçüncü sinema, dar anlamda politikadan çok daha fazlasıyla ilgili olan 

bir sinemadır. Üçüncü sinema kuramının dikkat çeken kusurlarından biri Birinci Sinema 

(egemen, ana akım sinema) ve İkinci Sinema (sanat, yönetmen sineması) olmuştur. 

(Wayne, 2011: 9-10).  

Politik sinema kavramını açıklamaya çalışırsak; öncelikle politik sinema Atilla Dorsay’ın 

tanımıyla şöyle tanımlanmaktadır: Sinema dediğimiz sanatın verimi olan film, diğer sanat 

ürünlerine kıyasla çok daha geniş bir alıcı kitlesine, çok daha direkt ve etkili bir mesaj 

ulaştırabilmesi açısından daha etkili bir siyasal niteliğe sahiptir. Bir film, herhangi bir 

sanat eseri gibi belli bir dünya görüşünün ürünüdür ve her dünya görüşününü belli bir 

ideolojye yaslanması bakımından, her film aslında bir ölçüde siyasaldır, bir ideolojini 

çerçevesi içerisindedi. Bundan dolaylı direkt ve siyasal mesaj veren bir film ise, bir 

“siyasal sinema” örneği diyoruz (Dorsay, 1984: 70). Dorsay’ın tanımdan anlaşılacağı 

üzere her filmin aslında bir politik veya siyasal bir çerçevesinin olduğunu ve bu çerçeve 

içinde hareket ettiğini anlarız.  Her film bir dünya görüşünün ürünü olduğunu ve bu 

ürünün bir ideolojiye bağlı olduğunu söylemektedir. 
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Politik sinema kavramı ile ilgili yapılan diğer bir tanımda ise, Gévaudan'a göre "sinema 

kendiliğinden siyasal olması yeterli olmayan ve özünü siyasetin incelenmesinden 

oluşturan yapıtlar ortaya çıkarıyor. Biz bundan böyle, bireyin karşısındaki en somut 

görüşleriyle ordu, partiler, sendikalar ya da adalet olarak kavranan iktidarın yapısını 

incelemekte birleşen bu yapıtlara politik film adını vereceğiz". Bu yönüyle 'politik 

sinema' yalnızca politik mesajlarına bakılarak anlam üretmeye güdülü bir anlayışla 

sınırlanmış gözükmektedir (Gévaudan, 1973: 22). Dorsay’ın tanımıyla benzer olan bu 

tanımda sinema özünde siyasal incelemelerin olduğu yapıtların ortaya çıktığını belirtiyor. 

Politik sinema kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alan Ertan Yılmaz’a göre, siyasal 

sinema egemen çıkarlarını parçalayan anti-emperyalist sinemadır. Ticari sinemada pek 

çok görünen, dramatik yapı içindeki olağanüstü kişilere karşıdır. Gerçek kahraman 

kitleler olduğunu bilen sinemadır. Siyasal sinema içteki ve dıştaki düşmana 

yöneltilebilecek, karşısında durulmayacak en etkin silahtır (Makal, 1974: 8).  

Politik sinemayı tam da siyasal açıdan bir bakışla tanımlamıştır sinemanın kitlelerin 

ürünü olduğunu söylemiştir. Aslında politik filmler kitlelerin sözcülüğünü üstlenmiştir. 

Kitlelerin acılarını, sıkıntılarını, dertlerini ele almıştır. Politik filmler toplumun tepkilerini 

yansıtır. Toplum içinde genellikle sağ ve sol kavramı özellikle de siyasette yer almıştır. 

Sol sağ olayı sinemanın konusu da olmuştur. Sol kanaat “devrimci sinema” sağ kanaat 

ise “gerici sinema” olarak nitelendirilir (Odabaş, 1995: 27). Sinema politik olarak 

konuları ele alırken aslında egemen ideolojileri karşı bir tavır takınmaktadır. Politik 

sinema olgusu iktidarlara karşı onların yaptıklarına karşı bir sanatsal tepkidir.  

Siyasal sinemaya Lebel militan sinema olarak farklı bir yaklaşım geliştirmiştir. Lebel’in 

tanımının içeriğine baktığımızda diğer tanımlarda olduğu gibi işçi sınıfından, toplum 

içindeki haklı mücadelelerden bahsetmiştir. Politik yani siyasal sinema kavramından 

genel olarak ele alırsak; politik filmler toplum içinde bulunan halkın, dertlerini, acılarını 

iktidara karşı verdiği mücadeleyi bir değişim hareketidir. Bu noktada politik filmler 

toplumu, insanları etkilemekte midir? Sorusu ortaya çıkar. Louis Daquin bu konuda şöyle 

söylemektedir. Ona göre; hiçbir filmin gerçek politik bir etkisi olmayacağına inanıyorum, 

devrimi yapacak olan ne bir tiyatro oyunu ne de bir filmdir (Odabaş,1995: 32).  
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1.2. Türk Politik Sineması ve Tarihi 

Türk toplumunda siyasal sinema olarak hareketlenme 1960’lı yıllarda başlamıştır. 

1950’lerde tek partili hayata geçişin yeni olmasıyla birlikte toplumsal hayatta siyasal 

hareketlenme başlamıştır. Türk sinema tarihine baktığımızda başlangıcı 1910’lar diye 

düşünürsek 1960’a kadar geçen süre içerisinde hiçbir politik film yapılmamıştır. Türk 

Sinemasının tarihsel gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda,1950 yılından 

itibaren yaşanan değişimler dikkat çekicidir. 1948’de uygulamaya sokulan vergi indirimi 

ile sinema alanında yaşanan olumlu gelişmeler 1950’lerde de yaşanan değişimlerle 

birlikte etkili olmaya başlamıştır. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti’nin 

politikalarından biri olan Marshall yardımı sonucunda ülke ekonomisi rahatlamıştır. Bu 

dönemde yapım evlerinin sayısında düzenli bir artış yaşanmış, çekilen film sayısı da 

fazlalaşmıştır. Türk filmleri daha çok izlenir olmuş, sinema dilini geliştirme yönünde 

çalışan sinemacılar film üretimine başlamışlardır.(Karahanoğlu, 2007: 1). 

1960 sonrası dönemde bir süre için Türk sinemasına yeni bir soluk, yeni bir umut gelmiş, 

daha önce tabu sayılan konular ve sorunlar ilk kez büyük bir coşkuyla ele alınmıştır. 

Sinemada gerçekçilik, çeşitli eğilim ve biçimleriyle, daha ayrıntılı, daha bilinçli 

yaklaşımlarla bir öz ve biçim sorununa dönüşmüştür. Konusal değer ve ayrımlar biraz 

daha netleşmiş ve bazı türlerin, bazı değerlendirmelerin, bazı akımların çerçevesi içinde 

önemli sanatçıların ardından başkaları gelmiştir (Scognamillo, 2003: 159).  

Bu dönem 1960’lı yıllar Türk Sinemasın ülke sorunların anlatıldığı filmlere yer verildiği, 

toplumsal değerlerin ön planda tutulduğu bir dönem olmuştur. Bu dönem içerinde çekilen 

önemli filmleri sıralarsak; Gecelerin Ötesi, (1960) Acı Hayat, (1962) Yılanların Öcü, 

(1962) Şehirdeki Yabancı, (1962) Gurbet Kuşları, (1964) Şafak Bekçileri, (1963) Otobüs 

Yolcuları, (1961) Karanlıkta Uyunanlar, (1964), gibi filmler toplumsal gerçekçilik 

akımını içeren ülkede yaşanan politik süreci içersinde barındıran filmlerdir. Gecelerin 

Ötesi filmi işçinin ekonomik sorunların ele alındığı bir filmdir. Yılanların Öcü filmi 

1962’de gösterime ama sansüre maruz kaldı (Yalçınkaya, 2010: 100). Yılmaz Güney’in 

film çektiği yıllarda (1960-1980) üç ana olay dikkati çekmektedir: 27Mayıs 1960 Askeri 

müdahalesi, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül 1980 Darbesi… Güney’in filmleri hep siyasi 

ve toplumsal konular etrafında köylünün, mazlumun yaşadığı acıları, siyasi olarak 

insanların yaşadığı işkenceleri sinema filmlerinde görürüz. 
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Türk toplumunun 1960 yılını şöyle özetlersek; 1965–1973 arasındaki dönemde, 1960’tan 

sonra atılan yeni temeller üzerindeki kapitalist gelişmeler, Türk toplumuna ve 

ekonomisine yeni boyutlar kazandırdı. 1960’larda burjuvazi yeterince gelişmiş 

göründüğünden, işçi sınıfının gelişmesi, 1961Anayasası’nın getirdiği kurumlar yoluyla, 

devlet eliyle desteklendi. Bir başka deyişle, burjuvazinin gelişmesi güçlü bir işçi sınıfının 

ortaya çıkmasına yol açtı. Bu gelişme, Cumhuriyet’in kuruluşundan elli yıl sonra, 

Türkiye’nin batı tipi bir sınıflı topluma dönüştüğünün belirtisiydi (Kongar, 1998: 165).  

Türkiye’nin 1960 darbesiyle yaşadığı siyasal süreç toplumun her kesiminde kendi 

göstermiştir. Bu filmler arasında Karanlıkta Uyananlar filmi politik açıdan Türk 

sinemasının ilk ve en önemli örneğidir. Nezih Çoş, filmi “işçi ve grev üzerine yapılmış 

tek dürüst ve başarılı sinema eseridir”. 1970-80 dönemi sinema hayatına bakıldığında 

Yılmaz Güney dikkati çekmiştir. Çünkü Güney en önemli eserlerini bu tarihler arasında 

vermiştir. Bu yıllar Türk Sinemasında değişik düşünsel eğilimlerin ortaya çıktığı yıllar 

olmuştur. Türk Sinemasına ilişkin tartışmalara koşut olarak temelde Yılmaz Güney’de 

somutlaşan,“devrimci sinema” olarak adlandırılan bir akım belirmiştir. Türk Sinemasının 

yeni kuşak yönetmenlerini şekillendirecek olan bu akım 1980 yılına kadar Türk 

Sinemasında olmasa da, Türk Sinema yazınında başyapıtlığını korumuştur (Kayalı, 2006: 

28). 

Bu çerçevede özellikle Umut filmi hem Güney hem de Türk Sineması için bir dönüm 

noktasıdır. Toplumsal gerçekçilik açısından ilginç gözlemlere dayalı bu film, bir başyapıt 

olarak sinema tarihine geçmiştir (Özgüç, 2005: 8). Güney bu filmiyle Yeşilçam’ın 

yerleşik kalıplarını, klişelerini bir anda altüst eder. Zaten Güney’in bundan sonra yaptığı 

filmlerde de bu aykırılık göze çarpmaktadır. Bunun yanında Umut filminden sonra Güney 

daha bilinçli, kendi ideolojisini yansıtan eserler ortaya koymuştur. Ele alınan filmler 

içinde Umut (1970), Arkadaş (1974) ve Sürü (1978) bu dönemde çekilmiştir. Güney bu 

filmleriyle yalnızca yurt içinde beğeni toplamakla kalmayıp, kazandığı ödüllerle Türk 

Sinemasını evrensel boyutlara taşımıştır. 

1980 yılına girildiğinde ortama bir kargaşa hakimdi. Artan terör olayları ve kötüye giden 

ekonomi sonunda ordu yönetime el koydu. 80’li yıllarda 60’lı yıllardan beri sinema filmi 

sayısı en alt seviyeleri düşmüştür. Bu dönemde daha çok komedi, arabesk ve erotik filmler 

yapılmıştır. Bu dönemde Yılmaz Güney’in Cannes’te ödül aldığı Yol filmi, bunun 

yanında Hakkari’de Bir Mevsim, (1983) Pehlivan, (1984) Anayurt Oteli, (1987) Muhsin 
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Bey, (1987) Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) gibi başarılı filmler yapılmıştır. Bu dönemde 

sinema eseri ortaya çıkarmak zor olmuştur. Yapılan her film sansür kurulu tarafından 

denetlenip öyle sinemaya koyulmaktadır. Burçak Evren ise 80 sonrası sinemamızdaki 

gelişimleri şöyle değerlendirmektedir: “80 sonrasında yalnızca tema değil, onlara paralel 

olarak, anlatım biçimleri de değişime uğramıştır. (Evren,1990: 7-8). 1980’li yıllar Türk 

sineması açısından fazla eserin ortaya çıkmadığı bir yıl olarak kayda geçerken bu yılda 

yapılan filmler sansür engeline takılmıştır.  

 

1.3. Dünya Sinemasında Politik Sinema 

Politik sinema kavramı çerçevesinde asılında bu kavramın doğuş geri Latin Amerika ve 

Üçüncü Dünya ülkeleridir. Politik sinemanın dünya sinemasındaki örnekleri incelersek; 

Politik Sinemacılar Hollywood’un pasif izleyiciyi eğlendirmeye dayanan sineması ile 

Avrupa’nın birey odaklı sineması içinde bulundukları toplumsal mücadelede işlevsiz ve 

hatta zararlı görmüş, bunun yerine daha militan ve politik sinemayı savunmuştur. Bu 

teoriyi çektikleri filmlerle destekleyen Fernando Solanas ve Octavio Getino gibi 

yönetmenler, devrimci mücadelenin içinde bu mücadeleye destek olarak bir sinema 

teorisi oluşturmaya amaçlamışlardır (Erus, 2007: 19). Üçüncü Sinema, politik olarak 

egemen sinemaya (ve İkinci Sinema’ya) karşı olduğu halde, biçim ve sinema dili 

düzeyinde, ne sinemayı sıfırdan yeniden yaratmaya çabalar (buna tarihte çok ilgi 

duyulmuştur); ne de biçim konusunda tam bir muhalefet konumunu benimser.(Wayne, 

2011: 20). 

Politik sinema terimi dünyada ilk olarak Solanas ve Getino’nun ünlü “Üçüncü Sinemaya 

Doğru” manifestolarında kullanılır. Manifestoda Solanas ve Getino henüz yeni 

tamamladıkları Kızgın Fırınların Saati (1968) filminin üretim, dağıtım ve gösterim 

sürecinden yola çıkmışlardır. Politik Sinema manifestosunu destekleyen bu film, 

Arjantin’de Solanas ve Getino’nun da içinde bulunduğu kendilerine Grupo Cine 

Liberacion (Sine-Özgürlük Grubu) adını veren bir grup sinemacı tarafından baskıcı askeri 

darbenin ardından, Peronist muhalefetin desteğiyle, iki yıllık bir çalışma ile gizlice 

çekilmiş bir film gösterime girmiştir (Temiztaş, 2002: 40-41).  

Politik sinemanın dünya sinemasındaki diğer önemli örnekleri; Glauber Rocha’nın 

“Açlıgın Estetigi” (A Estética da Fome - Aesthetics of Hunger, 1965) ve Julio Garcia 
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Espinosa’nın “Kusurlu Sinema”8 (Por un CineImperfecto - For an Imperfect Cinema, 

1969) adlı çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar sadece Latin Amerika 

sineması için değil aynı zamanda bütün dünya sineması için de önemlidir.“Politik 

sinema”nın teorik altyapısı Latin Amerika’da atılmıştır, ama Afrikalı ve Asyalı 

sinemacılarda “üçüncü sinema” örnekleri ortaya koymuşlardır (Mowitt, 1998: 131). 

Kahire’de 1969’da, Cezayir’de 1973’de Üçüncü Dünya film festivalleri düzenlenmeye 

başlanmıştır (Stam, 2000: 95). 

 

2. Yılmaz Güney’in Yaşamı 

Yılmaz Güney, asıl adı Yılmaz Pütün 1937 yılında (rivayet odur ki, okula yazılacağı 

tarihte kimlik çıkarıldığı için gerçek doğumu 1931’dir). Adana’nın Yenice Köyü’nde 

dünyaya gelmiştir.(Yıldızhan, 2009: 1). Orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamlayan 

Güney’in sinemayla ilk tanışması da bu yıllara denk gelmektedir. Lise ikinci sınıfta 

okuduğu yıllarda, günde 7 lira yevmiye ile And filmin pursantaj memurluğu görevine 

başlamıştır. 1955 yılında liseyi bitiren Güney bu yıllarda “Doruk” adında bir sanat 

dergisinde yazdığı bir hikayeden ötürü takibata uğramıştır (Güney, 2000: 16 ). İlk olarak 

Atıf Yılmaz’ın yanında Bu Vatanın Çocukları (1959) filminde senaryoya katkıda bulunan 

ve başrol oynayan Güney, daha sonra Alageyik’in (1959) senaryosunda Atıf Yılmaz ve 

Halit Refiğ’e yardım etmesinin yanında filmde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. 1961 

yılında, yazdığı “Üç Bilinmeyenli Eşitsizlikler Sistemi” adlı öykü ile “Komünizm 

Propagandası” yaptığı gerekçesiyle bir buçuk yıl hapis cezası aldı (Scognamillo, 2003: 

317). Hapis ve sürgün yıllarında “kanundışı” insanlarla içli dışlı olur, onların dünyasını 

içeriden tanıma olanağına kavuşur, hatta onların yaşam tarzının alışkanlıkları ona da 

nüfuz etmeye başlamıştır. Politik tavrı biraz da bu geçmişteki tecrübelerinden 

gelmektedir. Örneğin, cezaevi döneminde öğrendikleri ve yazdıkları daha sonraki politik 

filmlerinde kullandığı birçok tema ve konu haline gelmiştir (Tırpan, 2004: 123).  

Yılmaz Güney, çok kısa zamanda film dünyasında fırtına gibi esmeye başlamıştır. 1965 

yılında hepsinde başrol oynadığı tam 21 film gerçekleştirmiştir (Dursun, 2009: 37). 1966 

yılında ise Lütfi Akad ile birlikte senaryosunu yazdığı,“Hudutların Kanunu” (1967) adlı 

film ile asıl büyük çıkısını gerçekleştirmiştir.1968 yılında ise, uzun zamandır planladığı 

“Seyit Han” (1968) filmi ile yönetmenlik tasarısını ortaya koyar. Bu filmiyle artık Güney, 
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iyiden iyiye kendini kabul ettirmiştir. 1970 yılında ise gerek kendi sinemasında gerekse 

de Türk Sinemasında bir dönüm noktası olan “Umut” filmini yazar. “Umut” gizlice 

kaçırıldığı yurtdışında büyük ilgi görür ve pek çok ödüle layık görülür. “Umut” 

yurtdışında gösterildikten sonra, Yılmaz Güney hakkında, devletin itibarını zedelediği 

gerekçesiyle yeni bir dava açılır (Dursun, 2009: 37). 

Çirkin kral yaptığı her filminde devlet tarafında hep cezaya çarptırılmıştır. Çirkin Kral’da 

filmlerinde bu gördüğü ceza, işkence gibi hapis ortamında yaşadığı olayları bütün 

filmlerinin bir konusu olmuştur. Artık Çirkin Kral’ın filmlerinde yumruk yumruğa, boğaz 

boğaza tekme tokat gibi dövüşme sahneleri yer almaya başlar. Sadece yumruklar değil, 

silahlarda konuşmaya başlar. Tabi Güney’in yaptığı bu filmlerde aksiyon dolu sahnelerin 

çok olmasından ötürü filmlerinde haksızlığa uğramış bir kahramanın öyküsünü de çokça 

anlatmıştır. 1974 Eylül’ünde bir cinayet olayına adı karıştığı için on dokuz yıla mahkûm 

edildi. Cezaevindeyken “Güney” adlı bir sanat ve kültür dergisi çıkardı. On üç sayı sonra 

sıkıyönetimin yeniden gelmesi üzerine dergi kapatıldı ve hakkında yazılarından ötürü on 

ayrı dava açıldı. 1981 Ekim’ine kadar, yaklaşık on iki yılını çeşitli cezaevlerinde geçirdi 

(Yıldızhan, 2009: 3).  

Çeşitli sebeplerden hapse giren Güney, gerek içerden senaryosunu yazdığı gerekse de 

kendi çektiği filmlerle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük başarılar yakalar. 1974 

yılında çevirdiği Arkadaş filmi ile ideolojik temelli bir film yapan Güney,1978 yılında, 

senaryosunu hapishanedeyken yazdığı, yönetmenliğini Zeki Ökten’in yaptığı Sürü filmi 

ile de Locorno Film Şenliği’nde (İsviçre) en iyi film Altın Leopar ödülünü alır. Daha 

sonra 1981 yılında senaryosunu yine hapishanedeyken yazdığı, yönetmenliğini Şerif 

Gören’in yaptığı Yol filmi ile Cannes film festivalinde Altın Palmiye ödülünü kazanır. 

Artık Güney tüm dünyanın saygı duyduğu bir sinemacı olmuştur.8 Ekim 1981’de tutuklu 

bulunduğu Isparta Cezaevi’nden bayram iznine çıkan Güney, arkadaşlarının yardımıyla 

Fransa’ya kaçar. Fransız hükümeti Güney’i siyasal mülteci olarak kabul eder (Güzel, 

1999: 144-145).  

Burada da boş durmayan Güney, 1982yılında Türkiye Cezaevlerini anlattığı “Duvar” adlı 

filmi gerçekleştirir. Aynı zamanda bu film Güney’in son filmidir. Yakalandığı kanser 

hastalığının iyice ilerlemesi sonucu 9Eylül 1984 yılında hayata veda eden Güney’in 

mezarı da Fransa’daki Pere Lachaise mezarlığında bulunmaktadır. 47 yaşında hayata 
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erken veda eden Güney, birçok filme imza atmıştır. Bu filmlerle de, Türk Sineması’nın 

gelişmesine ve evrensel değerlere ulaşmasına katkıda bulunmuştur (Dursun, 2006: 37). 

 

2.1. Yılmaz Güney’in Türk Sinemasındaki Yeri 

Yılmaz Güney'i kısaca tanımlamak gerekirse onun yönetmen, sinema oyuncusu, senarist 

ve öykü yazarı kimliklerini bir arada sayabiliriz. Özellikle "Çirkin Kral" dönemi 

sonrasında çektiği, yurt içi ve yurt dışında tanınmasını sağlayan Cannes ödüllü "Yol", 

"Sürü", "Umut" gibi filmleriyle zirveye çıkmıştır. Sinema ve yazın hayatının en verimli 

yıllarını cezaevlerinde geçiren Güney'in sanat yaşamını sayılarla ifade edecek olursak 

ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır. 104 filmde başrol oynadı. 24 filmi kendi yönetti. 50 

filmin senaryosunu yazdı, 6 filmin senaryosuna yardım etti. Tüm bunları topladığımız 

zaman Yılmaz Güney'in emeği geçtiği 111 film var. Güney, Türk sinemasına 1958-1983 

yılları arasında, yani çeyrek yüzyıl boyunca, katkıda bulundu. İlk filmi olan senaryosunu 

yazdığı ve başrolünde oynadığı- "İkisi de Cesurdu’da (1963) bundan sonraki filmlerinin 

ana malzemesi haline getireceği "kabadayı mitosunun temellerini atmıştır. Filmlerinde 

ezilen, hor görülen bir "Anadolu çocuğunun otoriteye başkaldırısını işledi. "Çirkin Kral" 

lakabını aldığı bu dönemde en önemli çalışması, Lütfü Akad'ın yönettiği ve kendisinin 

yazdığı bir film olan "Hudutların Kanunu" (1967) oldu. "Çirkin Kral" olarak nam saldığı 

bu yıllarda oyunculuğunu geliştiren Yılmaz Güney, abartısız ve yalın oyunculuk anlayışı 

sayesinde Türk sinemasına yeni bir soluk getirdi 

(http://www.tuncelininsesi.com/haber/yilmaz-guney-kimdir-672.htm, Erişim Tarihi, 

28.12.2016).  

Güney filmlerinde oluşturduğu kahramanlarla da Türk sinemasına büyük katkılar 

sağlamıştır. Örneğin; Güney’in filmlerinde isyan eden erkek kahraman, yıldız kimliğinin 

düzerinde temellendiği sert erkek imgesi üzerinden şekillenmektedir. (Yüksel, 2006: 41). 

Güney ortaya koyduğu filmlerinin ana temasında zülüm görmüş halkın mücadelesini 

anlatmıştır. İşte Güney bu noktada Türk Sinemasına Toplumsal Gerçeklik akımına katkı 

sağlamıştır.1960 ihtilali, Türk sinemasına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu değişim 

gerçekçi filmler yapma eğilimi ile kendini göstermiştir. Topluma ve toplumsal endişelere 

ayna tutan, Türk insanının sorunlarına eğilen filmler çekilmeye başlanmıştır. 

(Karahanoğlu, 2007: 26). 1960’lı 70’li yıllar Yılmaz Güney kültünün tartışmasız 
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oluştuğu, Türk ve Kürt coğrafyasını sardığı yıllardır. Onunla tanışan ya da filmlerini 

izleyen her insanın, belki de en çok Kürtlerin bir şekliyle kendisiyle anısı ya da anıları 

oluşmuştur. (Yıldızhan, 2009: 6). 

Güney’in beklide Türk sinemasına yaptığı en büyük katkı bir politik sinema, devrimci 

sinema oluşturmasıdır. Çünkü Güney bilinçli olarak politik sinema yapmaktadır, amacı 

budur. Yılmaz Güney kendisini “devrimci” olarak tanımlar. Filmlerinde seyirciye bir 

direnme bilinci, mücadele ruhu aşılamıştır. Güney, filmlerinde işlediği bu tema onun ne 

kadar halkın içinde geldiği ve işlediği konularda halk insanın acılarını, üzüntülerini, 

umutlarını ele aldığını ve o insanların acılarına ortak olduğunun kendisinin o insanlardan 

biri olduğunu bizlere göstermektedir. (Dorsay, 2000: 83).  

 

3. Duvar Filminin Politik Sineması 

3.1. Duvar Filminin Konusu 

Duvar filmi, yönetimi ve senaryosu Yılmaz Güney’e ait olan 1983 yapımı uzun metraj 

Türk filmdir. Bu film Yılmaz Güney’in son filmi olma özelliği taşımaktadır. Başrollerini 

Tuncel Kurtiz, ve Ayşe Emel Mesçi’nin yaptığı yabancı ve Türk oyuncuların bir arada 

olduğu bir yapımdır. Film Ankara Merkez Cezaevi’nde yatmakta olan mahkumların 

hikayesini anlatıyor. Genel olarak mahkumlar; kadınlar, erkekler ve çocuklar olmak üzere 

üç tipten oluşmaktadır. Bir de bunlara ilave olarak devrimciler vardır; fakat onların diğer 

mahkumların arasına karışması yasaktır. Hapishane oldukça kalabalıktır. Mahkumlar 

sürekli baskı ve işkence altındadır. Bu baskı ve işkencelerden en çok nasibini alanlar ise 

çocuk mahkumlardır. Film de daha çok 4. koğuştaki çocukların üzerine yoğunlaşmıştır. 

4. koğuşun camları kırıktır ve sobası da yoktur. Kalabalık olduğu için bir ranzada iki kişi 

yatmaktadırlar. Tüm bunların üzerine çocuk mahkumlar bir de gardiyanların 

işkencelerine maruz kalmaktadırlar (Dursun, 2009: 67). 

Başka cezaevlerinde standartların daha iyi olduğunu duyan çocuklar dilekçe yazar ve 

cezaevi değiştirmek ister. Fakat idare dilekçelerini sobada yakar. Artık cezaevi 

değiştirmek için çocukların isyan etmekten başka çaresi kalmamıştır ve isyan ederler. 

Askerler isyanı bastırır ve çocukları başka cezaevlerine nakil ederler . 
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3.2. Duvar Filminin Politik Sinema Açısından Analizi 

Filmin Diyalogları’nda politik konuşmalara ilişkin konuşmalara nitel olarak bakıldığında; 

Yol filmiyle, 12 Eylül darbesinin insanlar üzerinde yarattığı baskıyı hapishaneden izne 

çıkan mahkumlar aracılığıyla anlatan Güney, Duvar filmiyle de mahkumların darbe 

sonrası hapishanede yaşadıkları baskıyı anlatmaktadır. Fakat Güney’in yarattığı 

hapishane, göndergesel anlamda darbe sonrası cezaevine dönüştürülen Türkiye’yi 

simgelemektedir. Bu konu hakkında Güney, Fransa’da yaptığı bir röportajda şunları 

söylemiştir: (Dursun, 2009: 68). 

“… Hikaye, esas olarak, bugün cezaevi haline getirilen, Türkiye’yi simgeliyor. Fakat şu 

anlamda büyük bir iddiası yok. Bütün toplum kesitleri, bütün olayların yansıması 

cezaevinde yoktur. Daha çok çocukların kişiliğinde, çocukların ruh halinde, çocukların 

yüzleriyle bir cezaevi gerçeği anlatılmaya çalışılıyor” (Güney 1999a: 313). 

Duvar filminde Güney, hapishaneyi genel hatlarıyla, darbe sonrası yarı açık cezaevine 

dönüştürülen Türkiye gibi canlandırmıştır. Zaten filmin tamamı da hapishanede 

geçmektedir. Yaratılan hapishane modeline bakıldığında, hapishanenin çevresinde 

sürekli olarak marş söyleyerek koşan askerler dikkati çekmektedir. Bu da darbe sonrası, 

ülkede etkin olan askeri yönetime bir göndermedir. Bir diğer dikkati çeken unsur ise 

sürekli olarak hapishane hoparlörlerinden acil “kan anonsu" yapılmasıdır. Bu anonslarla 

da, var olan düzenin kan kaybettiği, her geçen gün daha da kötüye gittiği 

vurgulanmaktadır. Yine de baskı ve zulme dayanan bu düzen, askerler ve gardiyanlar 

aracılığıyla zorla yürütülmektedir. Filmde gösterilen askerler ve gardiyanların beraber 

araç itme sahnesi de buna bir gönderme niteliğindedir. Gardiyanlar film boyunca 

yaptıkları insanlık dışı hareketleriyle dikkati çeker. Dayak ve tecavüz bunlardan sadece 

bir kaçıdır. İçlerinde sadece bir tane iyi gardiyan vardır. O da Ali Emmi’dir. Ali Emmi 

çocukları kendi çocukları gibi sever. Sisteme karşı muhalif bir tavır takınır. Her kötü 

sistem içinde iyi bir insan olduğunu hep görmüşüzdür. Güney bize her iktidara karşı bir 

muhalif kişilerin olacağını göstermiştir. Filmin karakterlerinden Ali Emmi’nin şu 

diyaloglarıyla daha da net açıklayabiliriz: 

ALİ: Bak şu bebelerin haline bak. Bize askerdeyken öğretmişlerdi. Çıktık açık alınla on 

yılda her savaştan… On yılda… Askerliğim biteli otuz sene oldu hala götümüzde 

donumuz yok… 



Muzaffer KOYUNCU; Yılmaz Güney’in Politik Sineması ve Duvar Filmi Üzerine Bir İnceleme 

209 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(1) 2017 

GARDİYAN: Sen gardiyanlığı bırak dayı. Kendine başka bir iş bul. 

ALİ: Bulsam, bulsam bir dakika bile durmam bir dakika. 

Ali Emmi, aslında bu sözleriyle sadece o günün Türkiye’sini değil, geçmişten günümüze 

yönelik bir eleştiride bulunmaktadır. Yani Mustafa Kemal’den sonra, Cumhuriyetin 

çağdaş temelleri, halkçı bir kişiliğe bürünüp toplumun tamamına yayılması 

başarılamamıştır. Özellikle 50’lerden sonra ülkeye, yabancı sermaye girişi hızlanmıştır. 

Bu sayede emperyalizm yeniden hız kazanmış, gelir dağılımındaki uçurum da giderek 

artmıştır. Filmin başında, hapishane görüntüsü üzerine binen reklam sesleri de yaratılan 

bu çarpık durumun, göstergesidir. Ali Emmi, burada askerlere de söz etmeden geçemiyor. 

Hapishanenin çevresinde nöbet tutarken, koşarken gösterilen askerler güvenliği 

sağlamaktadırlar. Ana görevi koruma olan askerler, bu göreve çok fazla 

odaklandıklarından, kaçan bir çocuğa bile ateş açıp öldürürler.  

Diğer bir sahnede ise gardiyanların dayağı sonucu ölen bir çocuğun ölüsünün ne 

yapılacağı konusunda tartışmaktadırlar. Bu sahnede duvarda asılı olan Atatürk’ün asker 

kıyafetli dev tablosu da, değişen askeriye anlayışına bir göndermedir. Kurulu bir düzende 

tek başına iyi ve doğruyu savunmak, bir şeyleri değiştirmek için yeterli olmaz. Ali 

Emmi’nin de bu muhalif ve eleştirel tavrı tek başına bir işe yaramaz. Filmin ilerleyen 

karelerinde Ali Emmi’nin işten kovulması da, bu sistemde onun gibilerin tek başlarına 

barınamayacağın bir göstergesidir. 

Bu noktada hapishanede bulunan “devrimci mahkumlar” önemlidir. Onlar egemen 

güçlerin susturmak istediği insanları temsil etmektedirler. Her ne kadar filmin akışında 

çok yer almasalar da, sergiledikleri muhalif ve mücadeleci tavırlarıyla, devrimci 

mahkumlar, diğer Güney filmlerinde olduğu gibi bu filmde de temel öğeyi teşkil 

etmektedirler. Kadınlar koğuşunun siyasi mahkumu filmin başında kadınlara bir kitap 

okumaktadır. Bu kitapta geçen 3-4 cümle bize devrimcilerin tavrını açıklamaktadır. 

SİYASİ: Hapishaneyi teftişe gelen Genel Müdür karşısında mahkumların esas durmasına 

karşılık, kadın siyasi karakterin karşılamaya inmeyip, camdan izlemesi onun devlete karşı 

muhalif tavrının bir yansımasıdır. Bunun yanında hapishanede kafeste kuş beslemesi de, 

geleceğe yönelik umutlarının olduğunun bir göstergesidir. Erkek siyasi mahkumlara 

bakıldığında ise, çok zor şartlarda yaşamaktadırlar. Koğuşları oldukça rutubetli ve 

penceresi de yoktur. Fakat bu şartlar altında bile tıpkı kadın siyasinin okuduğu kitaptaki 
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gibi mücadeleyi elden bırakmazlar ve isyan ederler. Ayrıca erkek siyasi mahkumların, 

diğer mahkumlarla hiçbir şekilde bir araya gelememeleri de önemlidir. Çünkü 

hapishanenin tek bilinçlileri onlardır. Diğer mahkumlarla bir araya geldiklerinde onları 

da bilinçlendirmelerinden korkulmaktadır. Bu yüzden onlar izole edilmiş bir ortamda 

yaşamaktadırlar.  

Siyasi tutukluların avluya çıktıklarında ise düzenli olarak spor yapmaları ve bu esnada 

marş söylemeleri (Avusturya İşçi Marşı), mücadele kararlılıklarının ve besledikleri 

umudun göstergesidir. Duvar filminin asıl konusunu, çocuk mahkumlar, oluşturmaktadır. 

4. koğuştaki çocuklar hapishanenin en acımasızca cezalandırılan, gardiyanların dayaktan 

tecavüze çeşitli zorbalıklarına reva görülen mahkumlarıdır. Güçlü olanın sağ kaldığı bir 

tür orman kanununun geçerli olduğu hapishanede, en ağır yükü, çocuklar çeker. Şiddetle 

iç içe yaşamaya alışmış yetişkinlerin dünyasında, birazcık rehabilitasyonla iyi bir 

geleceğe sahip olabilecek çocukların ne işi var? Büyüklerin rahatlıkla itip kakabilecekleri 

çocukların sevecenlikten başka bir şeye gereksinmesi yoktur. “Suç" işlemiş olsalar da 

onlar çocuktur. Bakıma muhtaçtır. 4. koğuştaki çocuklarının da tek amacı; insanca 

muamele görmek için, başka cezaevine geçmektir. Bunun için dilekçe yazarlar fakat 

hapishane yönetimi dilekçeleri sobada yakar. Gardiyanlar ve hapishane yönetiminin 

çocuklar üzerinde sıkı kontrolü vardır. Hatta bir çocuk içinde bulundukları durumu 

anlatan bir şiir yazar ve bu yüzden cezalandırılarak, devrimcilerin koğuşuna atılır 

(Güney,1999b: 11). 

Burası “dördüncü koğuş”tur benim abim 

bak, camları yoktur, kırıktır 

ne bacası tüter ne de sobası 

her neyse benim abim 

ver bir cigara zuladan yanalım 

burası “dördüncü koğuş”tur benim abim 

ikinci adresimiz. 

Allahımızı sorarsan adı Gardiyan Cafer 
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Lakabı “Kel Onbaşı” 

Peygamberimiz dersen o da ekip başı 

her neyse benim abim 

ver bir cigara zuladan yanalım 

burası “dördüncü koğuş”tur benim abim 

kaderde ikinci adresimiz. 

Görüldüğü gibi “Zapata” isimli çocuk mahkumun okuduğu bu şiirde hiçbir yan anlam ve 

propaganda bulunmamaktadır. Sadece içinde bulundukları durumun bir yansıması vardır. 

Bunun üzerine idare, çocuğu, “komünist” atfederek devrimcilerin koğuşuna atar. Yani 

içinde bulunulan durumdan şikayetçi olmak, onu dile getirmek demek siyasi bir suçlu 

olmak demektir. 12 Eylül darbesinden sonra otoritesini tekrar sağlamaya çalışan devlet 

için her türlü muhaliflik bir suçtur ve cezayı gerektirir. Zaten Türkiye’de 12 Eylül’den 

sonra insanlar siyaset konuşmaktan bile, korkmaya başladılar. Bu da beraberinde bir 

“apolitikleşme” süreci getirdi. Tüm bunlara rağmen “Duvar’ın Çocukları” başka bir 

cezaevine gitmek için isyan ederler. İsyanları bastırılır ve çocukları başka bir cezaevine 

gönderirler. Bu sayede çocuklar, zorla da olsa istediklerini almayı başarabilmişlerdir. Bu 

da filmin bir diğer “umut” öğesidir. Çocukların yeni gittikleri cezaevlerinin iyi mi yoksa 

kötü mü olduğu hakkında bir fikir belirtmek güçtür fakat önemli olan, çocukların en zor 

koşullarda bile mücadeleyi elden bırakmayıp, küçücük yaşta haklarını savunmak için 

direnmiş ve kazanmış olmalarıdır. 

Duvar filmi ömrünün hemen hemen üçte birini hapishanede geçirmiş bir sanatçının 

hesaplaşma filmidir. Asıl amacı gerçeği sanatsal bir dille göstermek olan Güney, bu filmle 

de en iyi bildiği gerçeği gözler önüne sermektedir. Bu konu hakkında Fransa’da yaptığı 

bir röportajda şunları söylemiştir: 

“Duvar’ı düşünürken, uzun yılları, iki saat içerisine sığdırmayı düşündüm, uzun yıllarda 

elde edilen zorluk, baskı ve şiddeti iki saate sıkıştırmak istedim. İstedim ki seyirci iki saat 

içerisinde bu bunalımla karşı karşıya gelsin. Birçok kimse filmin iki saatlik şiddetine 

tahammül edemedi. Bugün yüz binlerce insan ve bu yüz binlerce insanla ilişkide olan 

insanlar Türkiye’de benzer yerlerde milyonları bularak aynı hayatı yaşıyor” (Güney, 
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1999a: 292). Güney, Duvar filmiyle esas olarak, “devlet”in görünmeyen yüzünü 

göstermeye çalışmıştır. 12 Eylül darbesinden sonra cezaevlerinin içerisinde olanlar 

hakkında en ufak bir fikri olmayanlar, bu filmi bir intikam, bir abartı olarak gördüler. 

Fakat bunun hakkında da Güney’in açıklamalarından herhangi bir abartı olmadığını, 

aksine inandırıcı olması için bir azaltma yumuşatma olduğunu anlıyoruz: 

“… Türkiye gerçeği, bir cezaevi portresi içinde, tartışmaya sunulmalıydı. Ancak işe 

başlarken benim kaygılarım vardı. Türkiye cezaevlerini çıplak gerçekliğiyle anlatmam 

halinde, bana ve tanıklığıma inanılabilirdi. Bu nedenle, gözlemlerimi hikayeleştirirken ve 

sinemalaştırırken alabildiğine yumuşaklığı seçtim… Olayları hafifletmeye çalıştım…” 

(Güney, 1999a: 319-320) Film yalın bir şekilde, hatta lirik bir şekilde dönemin sübyan 

koğuşlarını anlatıyor. Aynı zamanda birer suçlu makinesi yaratmaya dönük, insanların 

kişiliklerini ve fiziksel varlıklarını ezmeye yönelik ağır baskı koşulları, bu ülkede on 

yıllardır edebiyatın konusu olmuştur da, sinemamız bunlara çok az değinmiştir. Güney, 

bu filmiyle de toplumda var olan egemen ideoloji ve devlet kanadıyla cepheden 

çatışmıştır. Film ancak yıllar yıl sonra Türkiye’de gösterime girebilmiştir. Duran’ın 

dediği gibi; “kendi gerçekliğimizi anlatabilen, iyi sinema yapan politik sinemacılar, 

bugünün iktidarı tarafından istenmemektedir. Üzerimizde dolaşan hayalet 21. Yüzyılda 

da rahatsızlık vermeye devam etmektedir” (Duran, 2000: 15’den aktaran: Dursun, 2009: 

73). 

 

Sonuç 

Politika ve sinema yıllar boyunca hep bir araya gelmiş iki kavram. Politika kavramı, 

sinemaya göre daha eski bir geçmişe dayanan önemli bir kavramdır. Zamanla gelişen 

dünya yapısıyla sinema diye bir kavram ortaya çıkmıştır. Sinema, o ülke yaşanan olayları 

ya da insanoğlunun kendi içinde yaşadığı duyguyu bir şekilde insanlara aktarmaktadır. 

Sinema sonu olmayan bir kavram olduğu için içine her türlü konuyu koyabilirsin. İşte 

sinema bu kadar geniş bir sanat dalıdır. Sinemanın bu kadar geniş bir kavram olmasıyla 

beraber onu politika ile birlikte sıkça kullanılmıştır. 1960, 1970 ve 1980 yılları arasında 

bu politik sinema kavramı Türkiye’de kullanılmaya başlanılmıştır. Birçok film politik 

içerikler barındırmaya başlamış, insanlar politik filmler yapmaya kalksalar da bunları 

engellemeye çalışmak isteyen bazı liderler olmuştur. Burada sansür kavramı ortaya 
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çıkmıştır. Özellikle siyasi içerikli filmlerde sansür olayını daha fazla görmekteyiz. Her ne 

kadar devlet sansür uygulamaya kalksa da yine bu tarz filmler yapılmaya devam etmiştir. 

Bu konuda önemli filmler yapmış bir kişi var o da Yılmaz Güney’dir. Güney hayatı 

boyunca yaşadığı cezaevi dönemi, ülkenin içinde yaşadığı siyasi olaylar onun politik bir 

film anlayışına yönelmesine neden olmuştur. Onun filmlerinin çoğunda politik bir üslubu 

kullanıldığı görürüz. Bu politik üslubu onun politik kimliğinden gelmektedir. Yılmaz 

Güney Türk sinemasına sanatsal açıdan birçok özellik kazandırmıştır. Toplumsal 

gerekçilik akımında yer alan Güney filmlerinden toplumun yaşadığı acı, üzüntü vb. 

temaları işlemiştir. Tabi işlediği bu temaları kendi yaşadığı ya da gözlemlediği gerçek  

olaylara dayandırmıştır. Filmlerin çoğunda gerçek hayattan alınmıştır. 

Sonuç olarak Yılmaz Güney filmografisinde bulunan filmler üzerinden Güney'in bir 

sinemacı, politik bir figür olarak sanatçı kimliğinde ve dünyayı, toplumu, sinemayı 

algılayış ve uygulayış biçimindeki temel dönüşümleri, sıçramaları okumak olanaklıdır. 

1960'larda Yılmaz Güney'in oyuncu olarak yer aldığı filmlerin içerik ve dokunduğu 

toplumsal ve kişisel bağlamların uzak ve yakın odağında politik simgeler ve göndermeler 

bulunsa da 1970'ler sonrası Güney'in ulaştığı filmsel çizgi ile semantik bir bağını kurmak 

pek olanaklı değildir. Fakat yine de Güney'in bir oyuncu ve yer yer senarist olarak 

özellikle 1960'ların başı ve sonları yer aldığı filmlerin öteki Yeşilçam yapımlarına göre 

daha isyancı ve yıkıcı bir çizgide durduğunu teslim etmek gerekiyor. Güney'in 1960'larda 

yer aldığı filmler kişisel isyan düzleminde şekilleniyor. Fakat 1970'ler sonrası daha önce 

kişisel isyan etrafından ördüğü bu filmsel dünyayı toplumsal olgu ve olayların odağına  

ve etrafına kaydırması ise onun sinemasında en önemli kırılma ve dönüşüm noktasına 

işaret etmektedir. Yukarıda özetle anlatıma konu ettiğimiz Prangasız Mahkûmlar ve Acı 

filmi toplumsal sıkışmanın bireyde yarattığı trajik sonuçların birer dışavurumu olarak  

durmaktadır. Prangasız Mahkûmlar ve Acı filmleri anti feodal bir düşünsel kavramdan 

beslenmekle birlikte bu filmlerin politik semiyolojisini daha cumhuriyetçi (Kemalist 

anlamıyla) bulduğumu ifade etmeliyim. Fakat öte yandan Güney'in son filmi Duvar ile 

ulaştığı filmsel zihniyetin daha sistem dışı olduğu, sistemin sağ ve sol yorumundan öte 

anti-otoriter bir kavramdan ilham aldığını teslim etmekte fayda var. Duvar filmi içerisinde 

yer alan oyuncular, mekanlar, ses, görüntü kendini bir şekilde politik sinema bağlamında 

göstermiştir. Güney bu filmde politikayı gösteren, onu çağrıştıran, birçok mekan, ses ve 

nesne kullanmıştır. Güney’in son filmi olma özelliği taşımasıyla birlikte Güney filmde 

neredeyse tüm politik yanına bu filmde kullanmıştır.  
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