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ÖN SÖZ

Yaşadığımız bilgi ve bilişim çağında hayatın her aşaması üretim
üzerine oturmaktadır. Bu üretimin de bilgi ve yeni şeyler üretimine
dayanması, devletleri ve toplumları birbirlerine üstün kılmaktadır. Üretilen
her şey bir değer niteliğindedir. Bilgi, beceri ve deneyimlerini günlük
hayata döken ve bundan maddi kazançlar da elde eden milletler, bugüne
hâkim oldukları gibi geleceğe dönük de politikalar yürütebilmektedir.
Bilgi sadece fan bilimler demek olmadığı için sosyal bilimler de
toplumların geleceğine yön vermede etkili olmaktadır. Bu bakımlardan
insan odaklı bütün bilimler ve çalışmalar toplumların kendilerini
tanımalarına
yardımcı
oldukları
için
temellerini
de
kuvvetlendirmektedirler.
İnsani bilimlerde yapılan çalışmalar birbirleriyle koordineli
oldukları ve ortak çalışma alanlarını çoğalttıklarında daha da değer
kazanmakta, hitap ettikleri zemini genişletmektedir.
Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada, bilim insanlarımız eğitim
bilimleri, edebiyat, tarih felsefe vb. insan odaklı bilimlerde önemli
çalışmalarıyla katkıda bulunmuşlar, emeklerini sergilemişlerdir. Bu
çalışmaların gelecek kuşaklara ve konulara ilgi duyan bilim insanlarına,
okuyuculara ve araştırıcılara faydalı olması en büyük dileğimizdir.
Prof. Dr. Hasan BABACAN

I

II

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ…………………………………………………………………..I
İÇİNDEKİLER………………………………………………………...III
BÖLÜM I

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ İLE UMUT
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Şevval Beyza KILINÇ & Fatma Elif KILINÇ ..………………………..1

BÖLÜM II
MODERN FANTASTİK KİŞİ NASIL OLUR?
Aydın ERTEKİN …………...……………………………………..13
BÖLÜM III
NECÂTÎ’NİN GAZELLERİNDE
KULLANIMI VE FONKSİYONLARI

“GİBİ”

EDATININ

Mehmet AKKAYA ………………………………………………..34
BÖLÜM IV
YAPAY ZEKÂ’YI HUKUK FELSEFESİ BAĞLAMINDA
DÜŞÜNMEK: YAPAY ZEKÂNIN HUKUK DÜZENİNDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ
Abdurrazak GÜLTEKİN …...……………………………………..47
BÖLÜM V

ARİSTOTELES’İN
YÖNETİM
BİÇİMLERİ
SINIFLANDIRMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Umut DAĞ ………………….……………………………………..62
BÖLÜM VI
BIST’E
KAYITLI
ULAŞTIRMA
VE
DEPOLAMA
ŞİRKETLERİNİN
FİNANSAL
PERFORMANSLARININ
ENTROPİ, COPRAS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ
YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
Nazife ŞAHİN MACİT ……..……………………………………..76

III

BÖLÜM VII
İRANLI KADIN SIĞINMACILARIN YAŞAM DENEYİMLERİ
ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
Burcu ÖZDEMİR OCAKLI & Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR &
Tuba YÜCEER KARDEŞ ...……………………………………..106
BÖLÜM VIII
SPOR
HİZMETLERİNİN
MEVCUT
DURUM
VE
GELECEĞİNE İLİŞKİN YEREL İDARE TEMSİLCİLERİNİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ)
Ahmet ATALAY ………….……………………………………..128
BÖLÜM IX
YENİ PARA DÜZENİ VE MANASTIR ŞEHRİNDE PARANIN
DOLAŞIMI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER (1700 - 1750)
Mehmet DEMİRKOL ……..……………………………………..144
BÖLÜM X
ENGELLİLER VE ENGEL BELİRTEN LAKAPLAR: BUCAK
KAZASI ÖRNEĞİ (1841)
Mustafa Ali UYSAL & Üyesi Bekir BURAL ….………………..161

IV

BÖLÜM I

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ İLE UMUT
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Şevval Beyza KILINÇ* & Doç. Dr. Fatma Elif KILINÇ**
*Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sevval.kilinc@metu.edu.tr
Orcid No: 0000-0003-0836-2121
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, fekilinc@ybu.edu.tr
Orcid No: 0000-0001-8372-5047

1. Giriş
Aile, toplumun temel kurumlarından biri olarak bir ülkenin toplumsal
örgütlenmesinde önemli bir yer tutar. Türk Dil Kurumu’nda aile “Evlilik
ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin
oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” olarak tanımlanmaktadır.
Gladding’e (2006) göre aile; birbirlerine biyolojik, psikolojik, duygusal,
tarihsel ve ekonomik bağlarla bağlanan insanlardan oluşmaktadır. Aile,
aileyi oluşturan fertlerin üstlendiği rollerin toplamlarından çok, fertlerin
davranış biçimleri ve birbirleri arasındaki ilişkilerin bütünü olarak
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda da her bir bireyin işlevselliği ailedeki
diğer üyelere de direk olarak etki etmektedir (Corey, 2008). Aile yaşamın
ilk yıllarından başlayarak bireylerin tüm gelişimlerinin desteklenmesi ve
kişiliğinin oluşmasında kritik bir role sahiptir. TDK’da “olması beklenilen
veya olacağı düşünülen şey, ümit” olarak tanımlanan umut, belli bir amaca
yönelik düşünce sürecini içeren ve aynı zamanda kişinin bu bilişsel sürece
başarıyla bağlanabilme yeteneği hakkındaki inançlarından oluşan
hiyerarşik bir sistemdir. Umut düzeyi yüksek bireyler istedikleri amaca
ulaşmak için birçok yol bulabileceklerine inanırlar. Çocuklar küçük
yaşlardan itibaren umutlu düşünce geliştirmekte ve karşılaştıkları
zorluklarda da bunu korumaktadırlar (Synder, et al., 1997). İnsan hayatının
birçok yönüne şekil veren düşünce biçimi olarak umut ergenlik döneminde
pek çok bileşenden etkilenmektedir. Ergenlik terimi “Adolescence”,
Latince “Adolescere” yani büyümek ya da “yetişkinliğe erişmek”
sözcüğünden gelir. Ergenlik gelişimin en hızlı olduğu dönemlerden biri
olarak çocuksu tutum ve davranışların yerini yetişkinlik tutum ve
davranışlarının aldığı dönemdir (Temel ve Aksoy, 2016). Yetişkinliğe
adım olarak nitelendirilebilecek bu kritik dönemde umutlu düşüncelerin
geliştirilmesi ve kazandırılmasında ailenin önemi kaçınılmazdır.
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Çocukların algıladıkları aile ilişkileri ile umut düzeylerinin son çocukluk
döneminde incelenmesi; işlevsiz, sağlıksız aile ilişkilerinin, çocukların
umut düzeyleri açısından değerlendirilmesi ile ilerde oluşabilecek
sorunları önleme açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle araştırmada
lise öğrencilerinin aile ilişkileri ile umut düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
2. Araştırmanın yöntemi
Lise öğrencilerinin aile ilişkileri ile umut düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi amacı ile gerçekleştirilen araştırmada korelasyonel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Korelasyonel araştırma, iki ya da daha çok
değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere
müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır. Keşfedici ve yordayıcı
korelasyon araştırmaları olarak iki tür araştırma bulunmaktadır.
Korelasyonel araştırmalar değişkenler arasındaki ilişkileri çözümleyerek
önemli bir olayı anlamaya çalışmak için kullanılırken, yordayıcı
araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek ilişki kurulan
değişkenlerin birinden yola çıkılarak diğer değişkenin bilinen değerine
karşılık gelen bilinmeyen değeri belirlenmeye çalışılmaktır (Fraenkel ve
Wallen, 2006; Büyüköztürk, vd., 2013). Araştırmada çocuklarda umut
düzeyinin yordayıcısı olarak çocukların kendi aileleriyle ilgili algıları
değerlendirilmiştir.
2.1. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Çankaya ilçesinde bir devlet
ve bir özel okul olmak üzere iki ortaöğretim kurumuna devam eden 9, 10
ve 11. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunun %48.4’ünün
kız öğrenciler, %51.6’sının erkek öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin
yarısı devlet okuluna yarısı özel okula devam ederken, öğrencilerden
%31.9’u 9. sınıfa, %36.6’sı 10. Sınıfa ve %31.5’i 11. sınıfa devam
etmektedirler.
2.2. Veri toplama araçları
2.2.1. Kişisel bilgi formu
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemeye
yönelik kişisel bilgi formu araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.
2.2.2. Aile değerlendirme ölçeği
Aile Değerlendirme Ölçeği, ABD’de Brown Üniversitesi ve Buttler
Hastanesi tarafından Aile Araştırma Programı çerçevesinde geliştirilmiş
olup, ailenin işlevlerini hangi konularda yerine getirip getiremediğini
belirleyen bir ölçme aracıdır. 12 yaştan itibaren tüm aile üyelerine
uygulanabilen ölçek, problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki
verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler adı
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altında yedi alt-ölçekten oluşmaktadır. Ölçek Bulut (1990) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmıştır. Alt ölçeklerin Cronbach-alfa ile değerlendirilen
iç tutarlık katsayıları .38 ile .86 arasında değişmektedir (Kapçı ve
Hamamcı, 2010).
2.2.3. Çocuklarda umut ölçeği
Snyder ve arkadaşları (1997) yılında geliştirilen Çocuklarda Umut
Ölçeği 8-16 yaşlar arası çocuklarda kullanılabilen “amaca ulaşma yolları”
ve “amaca güdülenme” olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin
Türkçe’ye uyarlaması ise Atik ve Kemer tarafından (2009) yapılmıştır.
Ölçeğe ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, farklı örneklemler için,
.72 ve .86 arasında değişmektedir.
2.2.4. Verilerin analizi
Araştırmanın amacı doğrultusunda, algılanan aile işlevselliği
düzeylerinin öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla İlişkisiz (Bağımsız)
Örneklemler T-Testi
(Indipendent Samples T-Test)
ve İlişkisiz
Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova)
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, değişkenlerin birbirleriyle
ilişkilerini görebilmek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Katsayısı kullanılmış, çocukların umut düzeylerinin amaca güdülenme ve
amaca ulaşma yollarının yordayıcısı olarak aile işlevlerini belirlemek için
aşamalı regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerin analizi IBM SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir.
3. Bulgular
Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin ölçme araçlarından aldıkları
puanların ortalama ve standart sapma sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 1. Çocuklarda umut ölçeğinin alt ölçeklerinden alınan puanların
ortalama ve standart sapma değerleri (N=254)
UMUT ÖLÇEĞİ


Amaca Güdülenme
Amaca Ulaşma
Toplam

12,82
13,44
26,27

Ss
3,03
3,15
5,53

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin Çocuklarda Umut Ölçeğinin alt
ölçeklerinden sırasıyla Amaca Güdülenme alt ölçeği için 12,82 (Ss = 3,03),
Amaca Ulaşma alt ölçeği için 13,44 (Ss = 3,15) ve toplam umut ölçeği
26,27 (Ss = 5,53) puan ortalamalarına sahip oldukları görülmektedir.
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Tablo 2. Aile değerlendirme ölçeğinin alt ölçeklerinden alınan puanların
ortalama ve standart sapma değerleri (N=254)
AİLE DEĞERLENDİRME
ÖLÇEĞİ
Problem Çözme
İletişim
Roller
Duygusal Tepki Verebilme
Gereken İlgiyi Gösterebilme
Davranış Kontrolü
Genel İşlevler
Toplam



Ss
3,66
3,36
4,24
2,24
3,22
3,63
3,41
15,63

12,77
23,29
31,59
17,14
21,00
26,41
30,05
162,28

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin Aile Değerlendirme Ölçeği’nin alt
ölçeklerinden sırasıyla Problem Çözme alt ölçeği için 12,77 (Ss = 3,66),
İletişim alt ölçeği için 23,29 (Ss = 3,36), Roller alt ölçeği için 31,59 (Ss =
4,24), Duygusal Tepki Verebilme alt ölçeği için 17,14 (Ss = 2,24), Gereken
İlgiyi Gösterebilme alt ölçeği için 21,00 (Ss = 3,22), Davranış Kontrolü alt
ölçeği için 26,41 (Ss = 3,63), Genel İşlevler alt ölçeği için 30,05 (Ss = 3,41)
ve toplam 162,28 (Ss=15,63) puan ortalamalarına sahip oldukları
görülmektedir.
Tablo 3. Çocuklarda umut ölçeği alt boyut puanlarının cinsiyete göre
karşılaştırılması
Alt
Boyutlar
Amaca
Güdülen
me
Amaca
Ulaşma
Umut
Toplam

Cinsiyet

N

Kız

123

Erkek

131

Kız
Erkek
Erkek
Kız
Erkek

123
131
123
131
123



S

12,75
12,89

3,16
2,93

13,25
13,63
26,00
164,99
159,74

3,25
3,05
5,77
13,88
16,76

sd

t

p
,720

252

-,359

252
-,964 ,336
252

-,746

,457

Tablo 3 incelendiğinde umut ölçeği toplam ve alt boyut puanlarının
cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere
yapılan bağımsız (ilişkisiz) grup t testi sonucunda grupların aritmetik
ortalamaları arasında cinsiyete göre farklılık gözlenmemiştir (p>,05).
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Tablo 4. Aile değerlendirme ölçeği alt boyut puanlarının cinsiyete göre
karşılaştırılması
Alt Boyutlar
Problem Çözme
İletişim
Roller
Duygusal Tepki
Verebilme
Gereken İlgiyi
Gösterebilme
Davranış
Kontrolü
Genel İşlevler
Aile
Değerlendirme
Toplam

Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Kız
Kız
Erkek



N
123
131
123
131
123
131
123
131

13,08
12,49
23,56
23,03
32,26
30,96
17,45
16,84

S
3,52
3,77
3,14
3,54
3,67
4,64
1,95
2,46

123
131
123
131
123
131
123
131

21,31
20,70
27,02
25,84
30,28
29,84
164,99
159,74

3,35
3,07
3,45
3,71
3,27
3,53
13,88
16,76

sd

t

p

252

1,274

,204

252

1,278

,202

252

2,445

,015*

252

2,169

,031*

252

1,523

,129

252

2,610

,010*

252

1,021

,308

252

2,725

,007*

*p<.05
Tablo 4 incelendiğinde aile değerlendirme ölçeği toplam ve alt boyut
puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek üzere yapılan bağımsız (ilişkisiz) grup t testi sonucunda
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıkların Roller
[t(252)=2,44, p<.05], Duygusal Tepki Verebilme [t(252)=2,16, p<.05],
Davranış Kontrolü [t(252)=2,61, p<.05] alt boyutu ile Aile Değerlendirme
toplam puan [t(252)=2,72, p<.05] ortalamalarında kız öğrenciler lehine
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmektedir.
Tablo 5. Çocuklarda umut ölçeği alt boyut puanlarının sınıf düzeyine göre
karşılaştırılması
Alt
Boyutlar
Amaca
Güdülenme

Amaca
Ulaşma

Umut
Toplam

Var.K.

KO

Sınıf

N



9

81

12,34

3,20

10

93

12,72

3,04

G.içi

2286,74

251

11
9

80

13,43

2,78

Toplam

2336,37

253

81

12,91

3,46

G.arası

55,06

2

27,53

10

93

13,37

3,17

G.içi

2457,77

251

9,79

11
9

80

14,07

2,68

Toplam

2512,83

253

81

25,25

5,93

G.arası

209,03

2

10

93

26,09

5,67

G.içi

7541,67

251

11

80

27,51

4,71

Toplam

7750,70

253

S

G.arası

5

KT

sd

49,63

2

24,81

F

p

2,724

,068

2,812

,062

3,479

,032*

9,11

104,5
1
30,04

Tablo 5’de görüldüğü üzere çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin
çocuklarda umut ölçeği alt boyut ve toplam puanlarının sınıf değişkenine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların Umut toplam puanlarının
[F (2-251)= 3,47, p<.05] aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı
bulunmuştur. Amaca güdülenme ve amaca ulaşma alt boyutları
puanlarının ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark
görülmemektedir (p>.05).
Tablo 6. Aile değerlendirme ölçeği alt boyut puanlarının sınıf düzeyine
göre karşılaştırılması
Alt Boyutlar
Problem
Çözme

İletişim

Roller

Duygusal
Tepki
Verebilme
Gereken İlgiyi
Gösterebilme

Davranış
Kontrolü

Sınıf

N



S

Var.K.

9

81

12,27

3,549

G.arası

10

93

12,89

3,524

11

80

13,16

9

81

23,11

10

93

11
9

Aile
Değerlendirme
Toplam

sd

KO

33,81

2

16,908

G.içi

3361,83

251

13,394

3,915

Toplam

3395,65

253

3,507

G.arası

5,02

2

2,511

23,45

3,167

G.içi

2851,42

251

11,360

80

23,28

3,457

Toplam

2856,44

253

81

31,67

4,335

G.arası

13,57

2

6,787

10

93

31,80

3,828

G.içi

4547,65

251

18,118

11

80

31,26

4,632

Toplam

4561,23

253

9

81

17,29

2,106

G.arası

2,84

2

1,424

10

93
80

17,07
17,06

2,178
2,476

G.içi
Toplam

1276,05
1278,89

251
253

5,084

11
9

81

21,03

3,226

G.arası

4,47

2

2,236

10

93

21,12

3,333

G.içi

2625,52

251

10,460

11

80

20,81

3,122

Toplam

2630,00

253

9

81

26,46

3,496

G.arası

10,14

2

5,072

10

93
80

26,17
26,65

3,503
3,933

G.içi
Toplam

3329,62
3339,76

251
253

13,265

81

30,43

3,619

G.arası

30,22

2

15,111

10

93

29,62

2,937

G.içi

2911,89

251

11,601

11

80

30,18

3,680

Toplam

2942,11

253

9

81

162,29

15,97

G.arası

3,25

2

1,630

10

93

162,15

13,53

G.içi

61806,33

251

246,240

11

80

162,42

17,62

Toplam

61809,59

253

11
9
Genel İşlevler

KT

F

p

1,262

,285

,221

,802

,375

,688

,280

,756

,214

,808

,382

,683

1,303

,274

,007

,993

Tablo 6 incelendiğinde çocukların aile işlevlerini değerlendirmede
kullanılan aile değerlendirme ölçeği alt ölçek puanları ve toplam
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puanlarının ortalamaları
görülmemektedir (p>.05).

arasında

ise

anlamlı

bir

fark

Ölçme araçlarından alınan puanların birbirleriyle korelasyon gösterip
göstermediğini incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı
Korelasyon Katsayısı tekniği ile korelasyon değerleri hesaplanmıştır.
Ölçeklerden elde edilen puanlar arasındaki ilişkiler Tablo 7’de
gösterilmektedir.
Tablo 7. Çocuklarda umut ölçeği alt ölçekleri ile aile işlevleri alt ölçekleri
arasındaki ilişki
(N=254)
1
Umut
1. Amaca Güdülenme
2. Amaca Ulaşma
Aile İşlevleri
3. Problem Çözme
4. İletişim
5. Roller
6. Duygusal Tepki
Verebilme
7. Gereken İlgiyi
Gösterebilme
8. Davranış
Kontrolü
9. Genel İşlevler
*p< .05 **p< .001

2

3

4

5

6

-

7

8

9

.59** -

.33**
.02
.01
.00

.32**
.15**
.06
.03

.22**
.06
.00

.44**
.35**

.45**

.07

.01

.08

.41**

.46**

.35** -

.00

.09

12

.46**

.51**

.37**

.47**

.19

.20**

.37**

.40**

.29** .41**

.43**

.44**

-

Tablo 7 incelendiğinde Çocuklarda Umut Ölçeği’nin “Amaca
Güdülenme” alt boyutundan elde edilen puanlar ile ADÖ’nün alt ölçeği
olan Problem Çözme (r=.33; p< .001) arasında pozitif yönde orta düzeyde
bir ilişki olduğu gözlenmektedir. “Amaca Ulaşma” alt boyutundan elde
edilen puanlar ile problem çözme (r=.32; p< .001) arasında pozitif yönde
orta; iletişim (r=.15; p< .001) ve genel işlevler (r=.20; p< .001) arasında
pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişki olduğu gözlenmektedir.
Araştırmada aile işlevleri bağımsız değişkeninin (Problem Çözme,
İletişim, Roller, Duygusal Tepki Verebilme, Gereken İlgiyi Gösterebilme,
Davranış Kontrolü ve Genel İşlevler) umut düzeyi (Amaca Güdülenme ve
Amaca Ulaşma) bağımlı değişkenini yordayıp yordamadığını
belirleyebilmek ve bağımsız değişkenin ne düzeyde katkı sağladığını
belirleyebilmek amacıyla aşamalı regresyon analizi tekniği kullanılmış ve
elde edilen sonuçlar Tablo 8 ve Tablo 9’da sunulmuştur.
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Tablo 8. Amaca güdülenmenin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon
analizi sonuçları
Değişken

Sabit
Problem
Çözme
İletişim
Roller
Duygusal
Tepki
Verebilme
Gereken İlgiyi
Gösterebilme
Davranış
Kontrolü
Genel İşlevler
R=0.362
F(7,246)=5.29

B

Standart
Hata β

β

T

İkili
r

p

Kısmi
r

16,507

1,948

-

8,472

,000

-

-

-,244

,056

-,294

-4,359

,000

-,334

-,268

,060

,067

,066

,891

,374

-,020

,057

,034

,056

,047

,602

,548

,017

,038

-,007

,096

-,005

-,069

,945

,001

-,004

,033

,070

,035

,475

,635

,075

,030

,023

,064

,027

,352

,725

-,004

,022

-,140

,069

-,157

-2,036

,043

-,197

-,129

2

R =0.131
p=.000

Aile Değerlendirme Ölçeğinin alt boyutlarından problem çözme,
iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterebilme,
davranış kontrolü ve genel işlevler ergenlerin umut düzeylerinden amaca
güdülenme puanları ile düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir
(R=0.362, R2=0.131, p<.01). Gençlerin ailelerini değerlendirmeye ilişkin
adı geçen yedi değişken birlikte, amaca güdülenmeye yönelik umut
düzeylerindeki toplam varyansın yaklaşık % 13’ini açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (β) göre, yordayıcı
değişkenlerin amaca güdülenme üzerindeki göreli önem sırası; problem
çözme, genel işlevler, iletişim, roller, gereken ilgiyi gösterebilme, davranış
kontrolü ve duygusal tepki verebilmedir. Regresyon katsayılarının
anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, sadece problem
çözme ve genel işlevler değişkenlerinin amaca güdülenme üzerinde önemli
(anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir.
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Tablo 9. Amaca ulaşmanın yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi
sonuçları
Değişken

B

β

Standar
t
Hata β

T

İkili
r

p

Kısmi
r

19,378

2,039

-

9,502

,000

-

-

-,230

,059

-,267

-3,927

,000

-,320

-,243

-,068

,070

-,072

-,959

,338

-,151

-,061

Roller

,005

,058

,007

,092

,927

-,063

,006

Duygusal
Tepki
Verebilme
Gereken İlgiyi
Gösterebilme
Davranış
Kontrolü
Genel İşlevler

,018

,100

,013

,175

,861

-,033

,011

,045

,073

,046

,614

,540

,012

,039

-,020

,067

-,023

-,299

,765

-,093

-,019

-,076

,072

-,083

-1,064

,288

-,201

-,068

Sabit
Problem
Çözme
İletişim

R=0.339
F(7,246)=4.55

R2=0.115
p=.000

Aile Değerlendirme Ölçeğinin alt boyutlarından problem çözme,
iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterebilme,
davranış kontrolü ve genel işlevler ergenlerin umut düzeylerinden amaca
ulaşma puanları ile düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir
(R=0.339, R2=0.115, p<.01). Gençlerin ailelerini değerlendirmeye ilişkin
adı geçen yedi değişken birlikte, amaca ulaşmaya yönelik umut
düzeylerindeki toplam varyansın yaklaşık % 11’ini açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (β) göre, yordayıcı
değişkenlerin amaca ulaşma üzerindeki göreli önem sırası; problem çözme,
genel işlevler, iletişim, gereken ilgiyi gösterebilme, davranış kontrolü,
duygusal tepki ve roller verebilmedir. Regresyon katsayılarının
anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, sadece problem
çözme değişkeninin amaca ulaşma üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı
olduğu görülmektedir.
4. Tartışma ve sonuç
Araştırma sonuçlarına göre lise öğrencilerinin umut ölçeği toplam ve
alt boyut puanlarının aritmetik ortalamaları arasında cinsiyete göre farklılık
gözlenmemiştir. Yapılan pek çok araştırmada benzer sonuçlar gözlenmiştir
(Atik ve Kemer, 2009; Synder, et al., 1997). Aile değerlendirme ölçeği
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toplam ve alt boyut puanlarının ise Roller, Duygusal Tepki Verebilme
Davranış Kontrolü alt boyutu ile Aile Değerlendirme toplam puan
ortalamalarında kız öğrenciler lehine cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
görülmüştür. Doğan ve Ceyhan (2008) da aile işlevlerine ilişkin
boyutlardan roller ve davranış kontrolü işlevleri puanlarının cinsiyete göre
farklılaştığını belirlemiştir. Benzer şekilde Karaca, Barlas, Onan ve Öz
(2013)’de gerçekleştirdikleri araştırmalarında cinsiyete göre roller,
davranış kontrolü ve genel işlevler alt boyutları açısından kız ergenler ile
erkek ergenler arasında anlamlı farklılık bulmuşlardır.
Araştırmada öğrencilerin umut puanlarının sınıf düzeyine göre
anlamlı olduğu sınıf düzeyi artıkça umut düzeyinin arttığı ortaya
çıkmıştır. Atik ve Kemer’in çalışmasında altıncı sınıf öğrencilerinin umut
düzeyinin 7. ve 8. sınıf sınıf düzeyi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Araştırma bulguları lise öğrencilerinde umut düzeylerinin amaca
güdülenme ve amaca ulaşma yolları alt boyutlarını en fazla yordayan
değişkenlerin problem çözme ve genel işlevler olduğunu göstermektedir.
Ailenin etkili bir şekilde işlevlerini yerine getirebileceği düzeyde maddi
manevi sorunlarını çözebilme becerisi olarak nitelendirilen problem çözme
becerisi; sorunun ortaya çıkışından, çözümlenmesine kadar olan dönemi
kapsamaktadır. Genel işlevler ise aile içinde etkin bir iletişimin varlığı, aile
üyelerinin birbirlerine karşı sorumluluk duyguları, aile içinde yaşanan
sevinç ve hüznün paylaşılması ve bu konuda aile üyelerinin birbirine
duyarlı olması gibi durumların belirlenmesini içermektedir (Bulut, 1990).
Aile işlevlerinde problem çözme becerisinin ve genel işlevlerin
değerlendirilmesinin yüksek olması, kişinin amaçlarına ulaşmakta
belirlediği yolları kullanabilme potansiyeline yönelik algısını ve kişinin
hedeflenen amaçlara ulaşmak için işlevsel yollar üretebileceğine dair
algısını etkilemektedir.
Bireyin amaçlarını “harekete geçme güdüsü” ve o “amaçlara ulaşma
yolları” ile birlikte düşünme süreci olarak tanımlanan umut düzeyi yüksek
bireyler istedikleri amaca ulaşmak için birçok yol bulabileceklerine
inanırlar (Snyder, et al., 1991). Bu inanış bireyin engelle karşılaştığında
farklı çözüm yolları bulmayı içeren bilişsel becerilere sahip olmayı
gerektirir (Synder, et al., 1997). Amaçların harekete geçmesi ve daha ileri
düzeyde süreç içerisinde elde edilecek başarılar özellikle engellerle
karşılaşıldığında duyguların olumsuz yönde etkilenmesine neden olur
(Barker , Dembo and Lewin , 1941). Ancak umut düzeyi yüksek bireyler
hedeflere yönelik olumlu sonuçlara ulaşmayı başarır (Snyder, 1994). Bu
noktada çocuklarda umut bilişsel ve motive edici bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Umut düzeyi çocukların akademik başarıları ile de
ilişki görülmektedir (Synder, et al., 2002). Araştırmada bireyin sevildiği,
sayıldığı, sosyal güvenliğinin sağlandığı yer olan ailenin işlevlerinin
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sağlıklı bir şekilde yürütmesi çocukların umut düzeylerini de etkilediği
görülmektedir. Türkmen ve Demirli (2011) annenin “izin verici/şımartan”,
“otoriter” ve “açıklayıcı/otoriter” ebeveynlik stillerinin durumluk ve genel
umut düzeyini yordadığını ortaya koymuştur.
Amaçları olan bireyin başarıya ulaşmak için yollar olduğuna inanması
ve bu yolları kullanmak için de motivasyonunun bulunması olarak
tanımlanan umut (Snyder, Rand and Sigmon, 2005) düzeyi ebeveynleri ile
güçlü bağlar kurmuş bireylerde daha güçlü olmaktadır. Bu doğrultuda
gerçekleştirilen araştırma sonuçları doğrultusunda aile ilişkilerinin umut
düzeyini ne derece yordadığına ilişkin derinlemesine çalışmalara
gereksinim görülmektedir. Ayrıca sosyal ilişkiler, kültürel farklılıklar, din,
kişilik özellikleri gibi farklı değişkenlerin umuda olan etkisi farklı
gruplarla incelenebilir.
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BÖLÜM II
MODERN FANTASTİK KİŞİ NASIL OLUR?
Doç. Dr. Aydın ERTEKİN

Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, e-mail:
aydinertekin@gmail.com
Orcid No: 0000-0001-6922-0544
1. Giriş
Yazınsal alanda kişi gerçek bir kişinin özellikleri ile donatılmış
kurgusal bir varlıktır. Yazınsal süreç boyunca ele alındığı ve sunulduğu
yönü ile farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Kişi tiyatroda, romanda, öyküde
vb. farklıdır. Kişi bu türler içerisinde ki alt türler olarak da farklılaşır.
Örneğin, Balzac’ın roman kişisi ile Albert Camus’un roman kişisi hiç
birbirlerine benzemezler.
Fantastik yazında da kişi farklı sunulur. Fantastik metin ister
Todorov’un anlayışına uygun olarak 1. tekilde isterse 3. tekilde yazılsın,
anlatıda neredeyse sistematik olarak ıssız, yalnız bir adamı kullanır. Kişi
fantastik öykülemenin çoğunlukla basit bir öğesi olarak karşımıza çıkar.
Çoğunlukla belirsizdir, sıradandır ve tekinsiz görüngüye karışmadığı ya da
bu görüngüyle ilişkisi olmadığı sürece ikincil planda kalır. Bununla
birlikte, fantastik metinlerde yine kişi çoğunlukla nesne ve edilgendir.
Fantastik anlatılarda ise tekil, kişisel hatta özel bir deneyim söz konusudur.
Başka bir deyişle, fantastik yazınsal olarak kahramanın yalnızlığını taşır.
Kişi duygusal, psişik, sosyal büyük bir soyutlanmışlığın ve yalnızlığın
etkisi altındadır. Üçlü bir düzenin yani okur/kişi/olay örgüsü altındadır.
Görüngü ile ilişkisi bir anlamda onun toplumdan dışlanmasına neden olur.
Kişi kendisinden ve toplumdan böylece uzaklaşır. Böylece kişi, fantastik
anlatılar olağanüstü olaylar üzerine yoğunlaştığı ve dayandığı için fantastik
görüngünün kurbanı olur. Normal olan sosyal dünya bu anlamda yerini
kişinin görüngü olan karşılıklı ilişkisine bırakır. Bu fantastik görüngüye
temel oluşturanlarından birisidir ve yine kişiyle ilişkilidir. “Fantastik,
kişiyi genelde her türlü dışsal belirlemeden kopuk ve kendi içerisinde bir
tür olarak göstermeye çalışır.” (Les Cahiers Du Gerf, 2003: 172) Kişi,
anlaşılmazlığa neden olan gizemli bir kimlikle sunulur. Anlaşılmazlığa yol
açmak, çözülemez ve anlamı belirsiz giz karşısında okur/izleyiciyi
kararsızlığa düşürmek fantastiğin temel işlevlerinden birisidir. Ionesco
Tiyatrosundaki kişiler de bu yönleriyle Fantastik Edebiyata özgü
özellikleri ile ortaya çıkarlar.
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2. Kişi ve enigmatik yönü
Neyin gerçek neyin düşsel olduğunu ayırt edemeyen, düş-gerçek,
düşsellik-görüngü ve doğru-yanlış arasında kararsızlığa düşen kişinin,
kararsızlığı
üzerinde
görüngünün
açıklanamazlığı
şekillenir.
“Düşsellikleri ağır basan” (Ionesco,1996: 60) düşselliği ve gerçekliği
ayırt edemedikleri için, bu kişiler gerçek dünyadaki bellek karmaşıklığında
bulanıklığın somut örnekleri olur. “Kişiler kukla gibidirler”
(Ionesco,1996: 188) ve “kişiliğin sıfır derecesine indirgenirler.”
(Abirached, 1978: 393) Ad ve kimlik gibi onları birbirlerinden ayırt etmeye
olanak tanıyacak özelliklerden yoksundurlar. Okur/izleyici karşısında
enigmatik bir görünüm sergilerler. Cins bir adla, bir adılla, bir harfle,
kısacası simgesel bir dizgeyle adlandırılırlar. Modern fantastik, kişileri
erksiz figürlere ve iradeden yoksun varlığa indirger. Kimlikleri yalnızca
kendi başına hareket eden bir veridir: kaybolur, değişir. (Bozzetto, 1998:
12) Başka bir deyişle, kişiler varlık bilimsel olarak yokturlar. (Hubert,
1990: 238) Ionesco’nun oyunlarından Gönüllü Katil, Gergedanlar, Hava
Yayası ve Kral Ölüyor’un ortak başkişisi Bérenger, birbirleriyle hiçbir bağ
ve hiçbir sürekliliği olmayan bu oyunlarda, farklı görünümlerde çıkar
ortaya ve adı özel bir karaktere gönderme yapmaktan uzaktır. Adı,
başkişinin adının eş anlamlısı gibidir. Yani kişi, değişmez denilen
kimliğiyle belirginleşmez. Bu kimlik karmaşasıyla (Bozzetto, 1998: 130)
Ionesco’nun birçok oyununda karşılaşılır. Amédée ya da Nasıl
Kurtulmalı’da, kent sakinlerinin çoğunluğunun adı başkişilerinin (Amédée
ve Madeleine) adıyla aynıdır. Kel Şarkıcı’da, tüm Watsonların adı
Bobby’dir. Jacques ya da Boyun Eğme’de, iki ailenin yani Jacques ve
Roberte ailelerinin bireyleri, aynı adları ya da türevlerini taşırlar. İki
Kişilik Hırgür’de ise kişilerin adları birer adıldır: Bay O ve Bayan O.
Kişiliğin konumu, birincil ve ikincil rol arasındaki ikiliğe dayanır. Kişi
işlevini, kimliğini değiştirir ve bu da içsel ve dışsal kimliğin tamamen
ortadan kaldırılması anlamına gelir. Kimlikteki ikilik, her zaman kişiliğin
açık bir biçimde algılamasını engeller. Çünkü ikilik, kişiliğin gizlediği
anlaşılmazlığı ve iki kutupluluğu ortaya koyar. Başka bir deyişle, kişi
eşzamanlı olarak hem belirli, hem de belirsizdir ve “fantastik bu ikiliğe
dayanır.” (Malrieu, 1992: 56) Kişiliğin yeniden söz konusu edilmesi,
okur/izleyiciyi onun bir görüngünün oluşmasına neden olduğunu anlamaya
götürür. Zaten temel olarak “fantastik, görüngü ve kişi arasındaki ilişkiye
dayanır.” (Malrieu, 1992: 59) Kişinin gerçek kimliği, gerçekliği bile
çözülemez kılan belirsizliktedir. Zira fantastik kişilerin çoğu yapay,
başıboştur. (Malrieu, 1992: 57) Bu konuda Ionesco “Yaşam ve Düş
Arasında” adlı eserinde “kişilerin kendilerinden uzak olmalarından acı
çektiklerini, umutsuzca kendilerini aradıklarını söyler.” (Ionesco, 1996:
188) Kişilerine “kendi garipliğini” (Hubert, 1990: 181) verdiğini söyleyen
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Ionesco, onları her türlü toplumsal, etik ve ruh bilimsel içerikten yoksun
bırakır. Kimliksizlikleri ile belirginleşen, ön plana çıkan bu kişileri öyleyse
birbirlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Yok olmaya mahkum ve kimliklerini
tamamen kaybetmiş bu enigmatik kişileri nasıl çözümleyebiliriz? Sahne
açıklamalarından ve mesleklerinden hareketle mi? Bu sorulara net ve
tatmin edici bir yanıt vermek pek de kolay değildir. Örneğin Yeni
Kiracı’daki ilk eşya taşıyıcısı, bu duruma güzel bir örnektir. Sahneyi terk
etmeden önce, “ölülerin ruhunu” (Chevalier ve Gheerbrant, 1982: 449)
simgeleyen bir buket çiçeği eline alır ve ölüye son görevini yerine
getiriyormuş gibi ışığı kapatır. Böylece Kişi’yi mezarına yerleştirmiş olur.
Kişi hakkında en küçük bir bilgi bile yoktur. Kimdir bu enigmatik kişi?
Adı, geçmişi, kişiliği nedir? Oyunda, okur/izleyicide can sıkıcı bir duygu
uyandıran, iç sıkıntısı yaratan bir sakinlikle intiharını kabullenen bu Kişi
hakkında en küçük bir veri bile bulmak olanaksızdır.
3. Kimlik sorunu
Ionesco’da kişiler, bir yandan anlaşılmaz kimlikleri diğer yandan da
okur/izleyiciyi şaşkınlığa ve kararsızlığa düşüren farklı mesleklere sahip
olmalarıyla ortaya çıkarlar. Kişisel kimliğin çeşitliliğine dayanan bu
gizem, Kral Ölüyor ’da ele alınır. Doktor, hem cerrah, hem yıldızbilimci,
hem de bakteri bilimcidir. Aynı şekilde Juliette, hem hizmetçi, hem de
hemşiredir. (Ionesco.1957:6) Gönüllü Katil’ de de benzer bir durum söz
konusudur. Mimar, Bérenger’e ışıklı kenti tanıtırken bir cinayet işlenir. Bu
cinayetin sonrasında Mimar, mimar olmanın yanında komiser olduğunu da
söyler.
“- Herhalde mahallenin komiseri de sizsiniz?
- Tüm özel mimarlar gibi bu görevi de üstlendim.” (Ionesco.1957:104)
Mimar yine içkili bir kafede bu kez doktordur:
“Boş zamanlarımda genel tıpla ilgileniyorum. Bir psikanalistin yerine
baktım, bir cerrahın asistanlığını yaptım.” (Ionesco.1957:107)
Susuzluk ve Açlık’da, Jean tinini ve bedenini dinlendirmek için
manastıra gelir. Ancak keşiş rolünü oynayan garip kişiler, hem psikolog
hem de cellâttırlar. Jean kendisini hapseden, bir sürü testten geçiren,
bunaltan bu keşişlerin kimliklerini anlamakta güçlük çeker. Öte yandan,
oyunlarda kişilerin farklı roller üstlendikleri de olur. Rol değişken bir yapı
sunar. Yani kişilerin birincil ve ikincil rolleri vardır. Ionesco tiyatrosunda
özgün kişiyi özgün yaratı olarak ortaya koyan ve fantastik etkiyi yaratan,
ikincil rolleri olan kişilerdir. Çünkü kişi ikinci rolünde, başka bir ruha ve
kişiliğe bürünür. Kişinin ikinci rolü çoğunlukla çelişkiler ve gelgitlerle
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doludur. Oysaki ilk rolde tutarlılığa ve sürekliliğe sahiptir. Başka bir
deyişle, kişi değişen rolünde tanımlanması güç bir varlığa dönüşür. Görev
Kurbanları’ndaki polis, bu tür bir işleve sahiptir. Polis memuru önceki
kiracılar hakkında soruşturma yapma bahanesiyle Choubertlerin evine
girer. Başlangıçta “sıkılgan ve naziktir.” (Ionesco, 1954: 188) Ancak
Choubert ve eşi Madeleine’den eski kiracı hakkında bilgi edinir edinmez,
başka biri olur. Başlangıçtaki nezaketi, kabalığa ve şiddete dönüşür.
İşbirlikçisi yaptığı Madeleine’nin yardımıyla, Choubert’i zorlar, geçmişini
ortaya çıkarmaya çalışır ve bir psikanalist gibi davranır.
“ Haydi in… Seni yönlendireceğim. Yapacağın tek şey söylediklerimi
dinlemek: bu zor bir şey değil, yalnızca kendini serbest bırak… Biraz daha
inmelisin… Korkma in!”1 (Ionesco, 1954: 194-196)
Polis, önceleri ikinci rolünü bu tür eylemlerle ortaya koyarken, daha
sonra bunu açıkça dile getirir.
“Bana doktorluğu öğretmeyeceksiniz herhalde, ben işimi biliyorum.”2
(Ionesco, 1954: 221)
Choubert, çocukluk anılarına indiğinde, kendi kendisi ile uzun uzun
konuşurken, polis bu kez yine rol değiştirir ve asker olduğunu söyler.
“ Bayım, ben sadece bir askerim.”3 (Ionesco, 1954: 225)
Madeleine de oyunda farklı iki rol oynar: Choubert’in annesi ve eşi.
Ve bu ikilik yapıtın gerçeklik içinde başka bir gerçeklik biçimine
dönüşmesi olgusuyla ortaya çıkar. Rolün değişmesi, kişinin başka bir
uzam-zamanda olduğu an’la benzer özellikler gösterir. Polis ve Madeleine
çifte bir rol oynadıklarında, küçük bir çocuğa dönüşen Choubert, onları
kekeleyerek izler. Polis, Choubert’i sorgularken, şair Nicolas d’Eu içeri
girer ve onu sorgulamaya koyulur. Polis, bakış açısını değiştirmeyi
reddettiğinde, onu bıçak darbeleriyle öldürür. Polis ölür ölmez, Nikolas
hemen onun yerini alır ve oyunun başında polisin Choubert’e davrandığı
gibi davranır. Ses tonu ve tutumu polisinkiyle aynıdır. Gerçeklikten uzak
olan ve sahne üzerinde içsel sahnenin somut örneğini sunan bu rol
değişimi, oyuna gerçekdışı bir ton kazandırır. Bu oyunlarda, kişilerin
ikincil rolleri, daha önceki rollerine egemen olur ve ikinci bir gerçekliği de

1

2
3

“Descends donc… Je te dirigerai. Tu n’as qu’à suivre mes conseils: ce n’est
pas difficile, tu n’as qu’à te laisser glisser… Tu dois descendre encore… N’aie
pas peur, descends”
“Vous n’allez pas m’apprendre la médecine, je connais mon métier”
“ Je ne suis qu’un soldat, Monsieur…”
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belirginleştirerek fantastik evrenin kapılarını aralar. Choubert ve Jean,
ikincil rol üstlenen kişilerin ellerinden kaçmayı başaramazlar.
Yine Susuzluk ve Açlık adlı oyunda, Schaeffer benzer özellikler
gösterir. Sahneye önce Haham olarak öğrencileriyle, daha sonra da bazı
turistlerin eşliğinde bir rehber olarak girer. Bu durum Jean’ı şaşırtır: “Sizi
tanıyorum Sayın Rehber. Siz Schaeffer’siniz. Ne çabuk döndünüz. … Siz
Schaeffer’siniz. Sen Schaeffer’sin.”4 (Ionesco, 1966: 136)
Birçok farklı kimliğe sahip bu garip kişi, doğaüstü bir kimliğe
bürünebileceğini de dile getirir. “Kurt ya da aslan” 5 (Ionesco, 1966: 136)
olarak yakında geri döneceğini bildirir. Ve“…bu benim çoklu
kimliklerimdir”6 (Ionesco, 1966: 136) der.
Sandalyeler’deki İhtiyar Bayan, oyunun başında, sevecen ve sadık bir
eştir.
“ Haydi tatlım, pencereyi kapat… gel şekerim, gel otur.”7 (Ionesco,
1954: 131)
Oyunun sonlarına doğru ise çıldırırken, sanrısal bir tavır takınır, gerçek
bir histerik gibi davranır. Bir fahişe gibi gülmeye başlar. İhtiyar Bayan’ın
sürekli olarak bastırdığı duyguları, intihar anı yaklaştığında çıkar ortaya.
Davetlilere ev sahibeliği yaparken, bir anlığına satıcıya dönüşür.
“ Program, program isteyin, buz gibi çikolata.”8 (Ionesco, 1954: 163)
Kel Şarkıcı’da hizmetçi rolündeki kişi, aslında “Sherlock Holmes”
(Ionesco, 1997: 53) olduğunu iddia eder. Bay ve Bayan Martin için
dedektiflere özgü bir belirlemede bulunmaktan da kendisini alıkoyamaz.
Ders adlı oyunda, Öğretmen’in değişimi dikkat çekicidir. Öğretmen bu
oyunun dramını oluşturur. Önceleri efendi, kibar, sıkılgan ve iyi bir
öğretmendir, birden bire tamamen farklı bir kimliğe bürünür. Cinayet anına
kadar baskın ve saldırgan biri olur. Cinayetten sonra ise tekrar eski haline
geri döner. Yeni kurban gelir. Hizmetçisi:

4

5
6
7
8

“Je vous reconnais, monsieur, monsieur le Guide. Vous êtes Schaeffer, vous
êtes déjà de retour…”
“Je reviendra bientôt loup ou lion”
“ Ce sont mes identités multiples”
“Allons mon chou, ferme la fenetre… mon chou, viens t’asseoir”
“Programme, demandez le programme, chocolat glacé”
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“Günaydın, küçükhanım! Siz yeni öğrenci misiniz? Ders için mi
geldiniz? Öğretmen sizi bekliyor. Geldiğinizi haber vereyim. Şimdi iner
aşağıya!” (Ionesco, 1997: 68)
Ionesco tiyatrosuna fantastik boyut kazandıran ikincil kişiliğin ikili
kimliği, böylece bulanıklık gerçeklik ve gerçek dışılık arasındaki
karşıtlıkta ele alınan gerçekliğin kırılmasına gönderme yapar. Ionesco
“Rüya ve Yaşam Arasında” adlı eserinde Freud’den çok etkilendiğini
yazar. Ruh çözümlemenin etkisiyle çok kimlikli enigmatik kişiler yaratır.
“Ona göre yazın nevrozdur. Nevroz yoksa yazında yoktur.” (Ionesco,
1996: 38) Görüldüğü gibi, Ionesco kişileri sık sık yinelenen kimlik
değişimleriyle kavranamazdırlar.”Kişilerdeki ani kişilik değişimleri, o ana
kadar bastırılan ve aniden ortaya çıkan bilinçaltının dışa vurumudur.”
(Hubert, 1987: 58)
4. Unutkanlık
Ionesco’nun enigmatik kişileri, belirsizliğe yol açan unutkanlıklarıyla
da dikkat çekerler. Ionesco’da yazmak “unutkanlığın yıkımından kurtulma
arzusuna dayanır.” (Hubert, 1990: 5) Klasik ruh çözümlemede unutma,
bastırmanın bir işlevi olarak açıklanır. Bu yaklaşıma göre kişi, kaygı
uyandıran olayları unutur veya bastırır. (Budak, 2003,779) Unutkanlık,
belirsiz olan her şeyin ördüğü bir dolangaçtır ve bunun için de bellek
kesinliği kaybolur. Çünkü bastırılan her şey bilinçaltına itilir. (Freud,
1999:68) Enigmatik kişi, yalnızca geçmiş yaşamıyla olan bağlarının
kopuşuyla çıkmaz okur/izleyici karşısına. Bu durum kendi içinde bir olgu
olarak çalışır ve kişiyi gerçeklikten uzaklaştırır. Ionesco unutkanlığı,
çözülemez gerçekliği dramatize eden bir yöntem olarak kullanır.
Unutkanlık, kişinin iç evrenine girmemize yardımcı olur. Kişilerini
bellekten yoksun bırakarak, onların gerçeklikten kopuk hayaletimsi
figürleri simgelemelerini ister.
Gergedanlar’da Jean, başını nereye çarptığını anımsamaz. Önder’de ise
genç âşıklar sevgili olduklarının farkında değillerdir.
“- Bayım sizi tanımaktan onur duymuyorum!...
- Ben de, sizi tanımıyorum!...
-Yani birbirimizi tanımıyoruz o halde …
-Sevgilim, ah! sana bayılıyorum!...
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-Bende aşkım”9 (Ionesco, 1958: 236)
Kel Şarkıcı’da yazar, bu garip unutkanlığı, evli olduklarını unutan bir
bay ve bayanı sahneye koyarak somutlaştırır. Smithlerin salonunda ortaya
çıkan Bay ve Bayan Martin, tamamıyla bellek kayıplarının tutsakları
olmuşlardır. Smithleri beklerken, aralarındaki konuşma garip bir biçimde
gelişir.
“Özür dilerim, hanımefendi ama bana sizinle daha önce bir yerlerde
karşılaşmıştık gibi geliyor.” (Ionesco, 1997: 47)
Buna karşılık Bayan Martin, Bay Martin kadar garip bir şekilde yanıt
verir:
“Bana da, beyefendi, sizinle daha önce bir yerlerde karşılaşmıştık gibi
geliyor.” (Ionesco, 1997: 47)
Ancak nerede karşılaştıklarını kolaylıkla anımsayamazlar. Bunu
anlayabilmek için, okur/izleyicide garip bir duygu uyandıran karşılaştırma
yoluyla akıl yürütürler. Bu süre boyunca, şaşırtıcı gariplikler keşfederler:
her ikisi de Manchester kökenlidirler ve Smithlerin evinin bulunduğu
Londra’ya gitmek için yaklaşık beş hafta önce Manchester’ı terk
etmişlerdir. Yolculuk boyunca aynı vagonda ve aynı trendedirler. Daha da
şaşırtıcı olan, aynı sokakta, aynı numarada, aynı evde, aynı yatakta, aynı
odada yaşarlar. Bu rastlantıların çağrıştırılması sonucunda, durum
şaşkınlıklarıyla da vurgulanır. İnanılmaz rastlantılarla şaşkınlığa düşen bu
iki kişi şaşırtıcı, alışılmadık bir duyguyla dolup taşarlar. Bay Martin:
” Bu durumda, sevgili hanımefendi, sanırım artık hiç kuşku yok, biz
birbirimizi daha önce de gördük ve siz benim karımsınız Elisabeth, sana
yeniden kavuştum!” (Ionesco, 1997: 51) dediğinde kararsızlıkları evli
oldukları gerçeğini çok daha özgün kılar.
Ionesco böylece, günlük yaşamın sıkıntıları içinde bocalayan insanın
trajik durumunu vurgular. Günlerini hep aynı tek düzelik içinde geçiren
çift, varlıklarının var olma bilincinden uzaktırlar. İçsel yani ruhsal yaşam
eksikliği, günlük yaşamın mekanikliği, toplumsal çevre içerisinde takılıp
kalan insan, artık kendisini gösteremez. “Smithler, Martinler artık
konuşmayı bilmezler, çünkü artık düşünmeyi bilmezler, artık

9

“- Monsieur, je n’ai pas d’honneur de vous connaitre
-Moi non plus, je ne vous connais pas!
-Nous ne connaissons donc ni l’un ni l’autre
-Chérie, oh! Je vous adore!
-Chérie moi aussi”
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heyecanlanmayı bilmezler, artık tutkuları yoktur, artık var olmayı
bilmezler.” (Ionesco, 1966: 249)
Sandalyeler’de, Ionesco sahneye belirsiz belleğe sahip iki İhtiyarı
koyar. Burada unutkanlık, sıkıcı yaşamdan kurtulmak için, kişiliğin
gerçekdışı boyutuna dikkat çeker ve İhtiyarlar geçmişin anılarına gömülüp
kalırlar. Zamana karşı, zamanda geriye dönmek tek oyunlarıdır ve bu
İhtiyar çiftin yaşamını doldurur. Hemen hemen her gün aynı öykü devam
eder.
“-Bana öyküyü anlat, biliyorsun, öykü: o zamanlar gülmüştük…
-Benden her zaman aynı şeyi istiyorsun! ... “O zamanlar gülmüştük”…
Evli olduğumuz yetmiş beş yıldan bu yana, her akşam, kesinlikle her akşam
aynı öyküyü bana anlattırıyorsun. … Başka şeylerden söz edelim.”10
(Ionesco, 1954: 133)
Bununla birlikte, aynı oyunu oynamalarına karşın, tam olarak geçmişi
anımsayamazlar. İhtiyar öyküsünü anlattığında unutkanlığında kaybolur;
onun için uzamın anımsanması da olanaksızlaşır.
“Küçük bir meydana götüren bir patika vardı; orta bir yerlerde bir köy
kilisesi… Neredeydi bu köy? … Oraya bir bahçeden geçerek mi
gidiyorduk? Uzak mıydı?”11 (Ionesco, 1954: 134)
Eğer aynı öykünün anımsanması yetmiş beş yıldır aralıksız devam
ediyorsa, bu giderilemez unutkanlığın, “kapkaranlık büyük çukurun
içinde”12 (Ionesco, 1954: 134) olduklarındandır.
Sonuçta İhtiyar, “yeri anımsamadığını”13 (Ionesco, 1954: 138) itiraf
eder. Unutkanlık, zamansallıkta varlığın kendisini anımsamamasını, bir
anlamda sönmüşlüğü ifade eder. Bu konuda, Ionesco “Notlar ve Karşı
Notlar”’da şöyle yazar: “Anımsayamayacağım. Ve ben ben olmayacaktır.”
(Ionesco, 1966: 323)
Belleklerinin herhangi bir tutarlılığı yoktur. İki İhtiyar anımsamaya
çalışmaktan ve geçmişlerinden alıkonulamazlar. Bu bakımdan, daha önce
10

11

12
13

“La Vieille : Dis-moi l’histoire, tu sais, l’histoire : alors, on a ri…Le Vieux :
… tu me demandes toujours la même chose !... « Alors on a ri… » … Depuis
soixante-quinze ans que nous sommes mariés, tous les soirs, absolument tous
les soirs, tu me fais raconter la même histoire… parlons d’autre chose”
“Il y avait un sentier qui conduisait à une petite place ; au milieu, une église
de village…où était ce village ? … On y allait par le jardin? Était-ce loin?
“Dans le grand trou tout noir”
“Je ne me rappelle pas l’endroit”
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yaşanmış bir zamanda yaşayan hayaletimsi varlıklar oldukları için,
fantastik bir atmosfer içinde yer alırlar. “Sandalyeler’de gördüğümüz iki
ya da üç kişi, bir anlamda, yalnızca kaybolmaya hazır, eğreti, silik, büyük
ölçüde kendileri bile insanlar gibi gerçekdışı olan kişiler ve bununla
birlikte bu yapının zorunlu köşe taşları, görünmez hareketli bir mimarinin
temel öğeleridirler.” (Ionesco, 1966: 264)
Fantastik varlığın kökeni, geçmişle bağlantılı her türlü anımsamayı
olanaksız kılan bellek kaybındadır. Roland Jaccard.’a göre; “gerçek ruh
sağlığı anımsamanın pekiştirilmesine bağlıdır.” (Jaccard, 1979: 2)
Geçmişi anımsamayan Ionesco kişileri, geçmişi yaşamaya tutsaktırlar,
ancak bunda bile başarısız olurlar. Burada kişilerin fantastik boyutları,
bellek bulanıklığının kaynağı olan “unutulmuşluğun yıkımından kurtulma
arzusundan” (Hubert, 1990: 5) hareketle başlar. Amédée ya da Nasıl
Kurtulmalı’da unutkanlık gariplik duygusunu vurgular. Bu oyunda
unutkanlık, doğaüstü kişilerin bakış açısına bağlıdır ve özellikle,
açıklanması olanaksız belleğin belirsizliğiyle fantastik bir boyut kazanır.
On beş yıldan bu yana Amédée ya da Madeleine’nin odasında bulunan
ceset, gizemli bir varlıktır. Niçin oradadır? Kimin cesedidir? Onu öldüren
kimdir? gibi sorular sorulabilir. Madeleine’e göre, Amédée onu bir
kıskançlık anında öldürmüştür. Çünkü ölünün eşinin sevgilisi olduğunu
iddia etmiştir, ancak bu bir varsayımdır. Bu sorulara kişiler tam olarak
yanıt veremezler, çünkü bellekleri fazlasıyla bulanıktır. Ancak yinede
umutsuzca belleklerine danışırlar, çünkü ölünün kimliğini anımsamak,
evlerinde bulunan sıra dışı cesedin gizemini çözmenin tek yoludur.
Cesedin kimliği konusunda değişik varsayımlar üretilir: Amédée’ye göre
bu ceset, yıllar önce komşularının onlara getirdikleri ve geri almadıkları
bebektir belki de. O halde bebeğin ölüm nedeni nedir? Amédée, çocuğun
çığlık attığı için öldürüldüğünü ileri sürer.
“Bilmiyorum. Belki de çok fazla bağırıyordu, çocuk bağırması
sinirlendirir.” (Ionesco, 1996: 83)
Başka bir olasılığı düşündüğünde ise, düşündükleri bir tür şizofreniye
dönüşür. Bu cesedin, suda boğulan bir kadına ait olduğunu söyler. Öyleyse
ceset onlara nasıl gelmiştir? Amédée, cesedin evine başkaları tarafından
getirildiği ya da cesedin ölü-diri bir varlık olarak tek başına geldiği
sanrısına kapılır. Ancak ceset bir kadına değil, bir erkeğe aittir. Amédée,
her zaman mutlak bir gizemle çevrilidir. Eğer doğaüstü açıklanamaz bir
olayda, fantastik boyut kararsızlık anı ise, unutkanlığı fantastiğin kaynağı
olarak da ele almak olanaklıdır. Unutkanlıkla ortaya çıkan bir bulanıklık,
evrensel tutarlılığı bozar, hatta gerçeklik ve düşsellik arasındaki sınır
Amédée’nin belleğinde birbirine karışır.
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“Belki de karıştırdım… Zaten artık her şeyi karıştırıyorum birbirine,
düşler ile gerçeği, anılar ile düş gücünü… Neredeyim ben de tam
kestiremiyorum.” (Ionesco, 1996: 83)
Daha sonra, Amédée’nin belleğinde kendisinin de itiraf ettiği gibi,
okur/izleyiciyi şaşırtan bir bulanıklık oluşur. Fantastik, “gizemin gerçek
yaşama ani girişiyle belirginleşir.” (Castex, 2004: 8) Gönüllü Katil’de
fantastik etkiyi yaratan, aniden ortaya çıkan Edouard’dır. “Canavarlara
özgü nesnelere” (Ionesco, 1996:140) sahip gizemli bir kişi olan Edouard,
Ionesco tiyatrosunun en enigmatik kişilerinden birisidir. Özellikle fantastik
kimliği, belirsizliğe sürüklediği Bérenger’in belleğinde belirginleşir. II.
sahnenin başında, Bérenger’in odası uzun zaman karanlık kalır.
Okur/izleyici odanın penceresinden yalnızca dış manzarayı izleyebilir ve
sahnenin dışından diyalogları işitebilir. Ancak evine döndükten sonra
Bérenger lambayı yaktığında, odanın en karanlık köşesinde, koltuğa
oturmuş olarak Edouard’ı bulunca şaşırır. Edouard, Bérenger’in evine nasıl
girmiştir? Bérenger’in kuşkusuna yanıt olarak, istediği zaman eve
gelebilmesi için anahtarları Bérenger’in kendisinin verdiğini ileri sürer.
Ancak Bérenger bu olayı anımsamaz.
“Ben size anahtar mı verdim? … Ne zaman? Hiç hatırlamıyorum… Bu
çok şaşırtıcı sevgili Edouard.” (Ionesco, 1996:128-129)
Edouard, sahnede bir belirsizlik yaratmayı başarır. Bérenger’i kendi
belirsizliğine ortak ettiği anda ise okur/izleyiciyi ikinci bir gizemle karşı
karşıya bırakır. Gezinmek için kalktıklarında, Edouard’ın elinde tuttuğu
kocaman peçete açılır ve içindekilerin bir kısmı masanın üzerine dökülür:
Bunlar, Albay’ın büyük fotoğraflarıdır. Bu siyah peçetede, yapay çiçekler,
şekerler, çocuk saatleri, karton kutu, özellikle katilin daha sonraları
işlemeyi düşündüğü cinayet planları ve katilin günlüğü vardır. Albayın
resimleri, katilin kurbanlarını kendisine çekmek için kullandığı bir araçtır
ve diğer eşyalar kurbanların eşyalarıdır. Edouard gizemli bir katil midir?
Ancak Edouard sakin bir tavırla peçetenin içinde ne olduğunu bilmediğini
söyler. Beklenmedik olaylar, ortaya çıkanların etkisiyle belirsizliği
simgelerler. Edouard’ın peçetenin içindekilerle ilgili herhangi bir anısı
yoktur. Daha sonra, bunları katilin verdiğini ve unuttuğunu söyler.
“Bilmiyorum… Hiçbir şey bilmiyorum… Farkında değilim.”
(Ionesco, 1999: 138)
Ancak Edouard, planlanan cinayet projesini nasıl unutabilir? Her
zaman taşımasına karşın, peçetenin içindekileri nasıl unutabilir? Bütün bu
sorular yanıtsız kalır. Ionesco çoğunlukla bu belirsizlik içerisinde, kişinin
enigmatik karakterinin altını çizer. Susuzluk ve Açlık’da başkişi Jean,
bulanık ve gizemli belleğinin tutsağıdır. Elle’e randevu verip
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vermediğinden emin değildir. II. bölümde, “randevu” için dağın
tepesindeki müzenin önüne gelir. Ona göre, bu müze randevu yeridir. Jean,
müzenin bekçilerine Elle’nin gelip gelmediğini sorar. Elle ile olan
randevusu konusunda bekçiler sorular sorduklarında ise hiçbir şey
anımsamaz.
“Bir haziran ayında birbirimizi görmeye karar vermiştik… On
beşinde? On üçünde? On yedisi ?”14 (Ionesco, 1966: 110)
Adını sorduklarında, buluşacağı kişinin adını anımsayamaz.
“Adını unuttum, ben.”15 (Ionesco, 1966: 109)
Elle hakkında düşüncesini belirtmek istediğinde yalnızca belli belirsiz
“yüzü unutulmazdı”16 (Ionesco, 1966: 109) der. İki bekçi, Elle hakkında
daha ayrıntılı bilgi istediklerinde, Jean tatmin edici bir betimleme
yapamaz. Burada da enigmatik bir betimleme söz konusudur.
“Onu size betimlemek mi? E tabi ki o, o, size nasıl söylemeli? Puslu
gözler, hayır çok açık… Hayır koyu… Derin bir bakış, güleç, bir var olan,
bir yok olan, bazı rüyaların renginde, yaz sıcağında ılık bir ırmağın suyu
gibi yumuşak bir bakış.”17 (Ionesco, 1966: 109)
Elle hakkındaki belirsiz betimlemelerinde, okur/izleyici gerçekte
Jean’ın içsel bulanıklığını fark eder. Jean her şeyi unutmuştur; randevunun
saatini, tarihini, adını vs. Anımsadığı tek şey; “kesinlikle geleceğim, aklımı
kaybetsem bile, her zaman ben olacağım; eğer unutursan her zaman sen
olacaksın, anılar olmadan yine de biz olacağızdır”18 (Ionesco, 1966: 110)
Jean gerçekten belleğini yitirmiş midir? Elle, acaba deliliğin ya da
düşlemenin basit bir ürünü müdür? Belleği kesin yanıtlar vermekten
uzaktır. Gizlediği enigmatik anıları, bu belirsiz unutkanlığı, okur/izleyiciyi
kararsızlığa düşürür. Ionesco’daki bu bellek kaybı ölüm korkusuyla
ilgilidir. “Geçmiş Şimdiki zaman, Şimdiki Geçmiş zaman”’da bunu itiraf
eder: “Gittikçe unutuyorum. Herkes gibi tamamen aklımı kaybedecek
14

15
16
17

18

“Nous avions décidé de nous revoir un mois de juin… le quinze ? Le treize ?
Le dix-sept ?”
“J’ai oublié son nom”
“Sa figure est inoubliable”
“Vous la décrire, eh bien…elle est, elle est, comment vous dire ?... Des yeux
de brume, non, très clairs… non, foncés… un regard profond, rieur, présent,
absent, de la couleur de certains rêves, un regard doux comme l’eau d’une
rivière tiède en été”
“Je viendrai sûrement, même si je perds la mémoire, ce sera toujours moi ; si
tu oublies, ce sera toujours toi, ce sera quand même nous sans les souvenirs”
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miyim? Bu ölmek mi oluyor?” (Ionesco, 1968: 39) Unutkanlık korkusunu
Ionesco Kral Ölüyor’daki Kral Bérenger’in kişiliğinde yaşar. Yazar bellek
kaybını, gerçekliğin son bulduğu anı vurgulamak için kullanır. Burada,
unutkanlık Bérenger’in hayaletimsi imgesine vurgu yapar. Doğaüstü bir
hastalığa yakalanan Bérenger, yavaş yavaş ölüme yaklaştığında anılarıyla
baş başadır. Kesinlikle reddetmesine karşın anılarından gitgide uzaklaşır.
“Çok şeyler yaptım. Ne yaptım dediler? Ne yaptığımı bilmiyorum artık.
Unuttum, unuttum.” (Ionesco, 1999: 60)
Umutsuzca herhangi bir şeyi anımsamaya çalışır. Onun için, anılarını
anımsaması, aklında tutmaya çalışması, yaşamdan giderek uzaklaşan
kendisini aklında tutmasıyla eşdeğerdir. Ancak ikinci eşi Marie’yi bile
anımsayamaz.
“Duyuyorum, görüyorum, kimsin sen? Annem misin? Kız kardeşim
mi? Karım, kızım, yeğenim, kuzenim? … Seni tanıyorum… Seni tanıyorum
oysa.” (Ionesco, 1999: 67)
Bavullu Adam’daki Birinci Adam gibi, artık adını bilemez, göremez,
diğerlerini dinlemez, tıpkı bir hayalet gibi, adeta gerçekdışı bir varlıktır.
Çünkü Bérenger’in unutkanlığı yalnızca ölmeye başlamasının bir imi
değil, gerçek yaşam çerçevesinde ölümün somut bir örneğidir.
Şu Kahpe Dünya’da başkişi, mirastan sonra işinden istifa eder ve yeni
bir eve taşınır. Onun için, zamansal verilere göre geçmişi anımsamanın
hiçbir anlamı yoktur. Bu onun garipliğini somutlaştıran bulanıklığı daha da
belirgin kılar. Başkişi ile birlikte yaşamaya başlayan restorandaki hizmetçi,
onu geçmişi hakkında sorguladığında, hiçbir şeyin tarihini tam olarak
veremez. Kel Şarkıcı’daki Smithler gibi zamanın dolangaçlarında
kaybolur:
“- Ne yapardın, Pazar günleri?
- Film izlemeye giderdim
- Hangi filmi?
- Çok iyi anımsayamıyorum
- Bütün bunlar ne zamandı?
- Bundan… Ne bileyim.
- Dün müydü?
- Evet, dündü.
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- Dün, benimle buradaydın.
- Ah! Evet. O zaman dün değildi.
- Geçen ay mıydı?
- Ah! Evet, geçen aydı.
- Geçen ay da burada benimleydin.
- O zaman, geçen ay değildi.
- Üç ay önce de değildi, üç ay önce ben seninle birlikte buraya
gelmiştim.
- O zaman, bir başka gün, bir başka gece, bir başka gecedeydi.”
(Ionesco, 1997: 287-288)
Anılarını süre dizinsel bir sıraya koymak, neredeyse olanaksızdır.
Çünkü kişi öznel zaman boyutunda yaşar. Süre dizin, kişinin içinden
çıkamadığı ve içinde boğulduğu bir tür dolangaçtır. Ionesco, fantastik
kişiliği burada bulanık ruhun yansıttığı garip zamansallığa göre
yansıtmaya çalışır. Başkişi ve Agnès arasındaki konuşma boyunca zaman,
düzensiz olarak hızlı bir şekilde akar. Başkişinin belleğindeki belirsizlik
bu gerçekdışı zamana aittir.
Bavullu Adam’da yitik zamanda amaçsızca yolunu kaybeden
hayaletimsi bir başkişi yer alır. Geçmişini simgeleyen en önemli nesne olan
valizini, yolculukta kaybettiği için, artık geçmişini anımsayamaz. Bavulla
birlikte geçmişi de yok olmuştur. Şimdiki zamanı da değerlendirebilecek
durumda değildir ve hangi zaman diliminde olduğunu da anımsayamaz.
Kimliğini bile unutur, çünkü geçmişin unutulması kişinin şimdiki zamanda
gömülmesi demektir.
“Annemin ölüp ölmediğini bilmiyorum, son nefesini verirken yanında
mıydım yoksa bana öyle mi geliyor bilmiyorum… Bana yazar mıydı?
Hatırlamıyorum.” (Ionesco, 1997: 131)
VI. sahnede eşi konumundaki kadının annesi olduğu sanısına bile
kapılır.
“- Her zaman annem olduğunu düşündüm
- Çabala biraz, hatırlasana
-Hayır hatırlamıyorum.” (Ionesco, 1997: 141)
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Artık, bellek kaybı bir tür cezalandırmadır. Cezası unuttuğu zamanı
aramaktır. Ancak, kendisini yitik geçmiş zamanda toparlamaya çalıştıkça,
varlık bilimsellik düzensizleşir. Çünkü unutkanlık, kişiyi kâbusun içine
hapseden bir tuzak gibi oyunun sonuna kadar devam eder. Birinci adam
ülkesine dönebilmek için gerekli koşulları yerine getirdiğinde, kimlik
karmaşası birçok adla vurgulanır: Filard, Marty, Marly, Vardy ya da
Koriakides. Kartvizitinde adı Filard’dır, kimlik kartında ise Marty, Marly
ya da Vardy’dir. Ve yine onun çocukluk arkadaşı olduğunu iddia eden
ikinci polis memuru, adının Koriakides olduğunu söyler. Kişi tüm bu
kimliklere karşın, gerçek adını anımsayamaz. Geçmiş ve gelecek
arasındaki kopuklukla belirtilen unutkanlık, Kral Ölüyor ‘da ki gibi,
Birinci Adamı gerçek yaşamdan koparır. Zira kişinin unutkanlık sürecinde,
gerçek kaybolur. Kimliğini kanıtlamak ve bu ülkeden çıkabilmek için,
Kadına Fransa elçiliğinin yolunu sorduğunda, ansızın ana dilini unutur ve
onu anlayamaz. “Nasıl, bayım? Dediklerinizi anlamıyorum.” (Ionesco,
1997: 287-288) XIII. sahnede, bir polis sorgusuna maruz kaldığında, yeni
bir pasaport almak için yaşamıyla ilgili hiçbir bilgi yoktur: yaşı, mesleği,
boyu, annesinin ve babasının adı gibi. Kimliksiz bir insandır. Konsolos
tarafından kendisine yeniden verilen geçiş belgesinde, Birinci adamın
kimliği tanınamaz bir varlık gibi tarif edilir: yaşı: “belirsiz yaş” (Ionesco,
1997: 65), mesleği: “uzman var olan” (Ionesco, 1997: 65), boyu: “
değişken uzunluk.” (Ionesco, 1997: 65) Kral Ölüyor’daki Bérenger gibi
Birinci Adam, gerçeklikten uzak, tanımlanmamış bulanık bir portreyi
yansıtır. Kâbus gibi bir dünyada sürekli olarak başıboş dolaşan bir
hayalettir yalnızca.
5. Kavranamaz kişi
Ionesco kişilerine gerçekdışı özellikler vererek, onları belirsiz kılma
eğilimdedir. Kişileri, “kişilikten yoksun kuklalar ve yüzsüz varlıklardır.”
(Ionesco, 1966: 251) İç dünyalarının aşırılıklarını simgelerler ve enigmatik
bulanıklığın kendisi olarak da yorumlanabilirler. Tutarlı olmaktan uzak,
sahne üzerinde enigmatik bir bulanıklığın somut örneği olmak için
belirsizliği çoğaltırlar. Bu bulanıklık, canlı bir gariplik izlenimi yaratır.
İşte, Ionesco’nun fantastik kişileri tam olarak belleğin bu bulanıklık
sürecinde ortaya çıkarlar. Bununla birlikte, kişinin kimliğini tamamen
ortaya koymasını güçleştiren bir tür engel vardır. Kesinsizlik ve bulanıklık
dışsal ipuçlarıyla da ele alınabilirler Ionesco, kişilerin temel
bireyselliklerini ortadan kaldırarak, aynı adlarla birbirlerinden ayırt
edilemeyen enigmatik bir atmosfer yaratır. Kel Şarkıcı’da, Smithlerin
konuşmayı, Watsonların toprağa verildiği tarihten itibaren başlatmaları ve
bu iletişim olanaksızlığını gösteren aynı adlar, insanlar arasında trajik bir
karışıklığı da ortaya koyar:
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“-Zavallı Bobby, ne iyi bir kadındı.
- Bir adam’dı, demek istiyorsun yani.
- Hayır, ben karısını kastediyorum. Onun adı da onunki gibi Bobby’ydi,
Bobby Watson. İkisinin de adları aynı olduğu için birlikte olduklarında
birbirlerinden ayırt edilemiyorlardı.”(Ionesco, 1997: 42-43)
Karışıklık burada doruk noktasına ulaşır. Watsonların tümü aynı ada
sahiptirler, ebeveynleri gibi kızının ve oğlunun adı da Bobby’dir. Öte
yandan, garip bir şekilde Watson ailesinin üyelerinden her birinin adı da
aynıdır.
“Anne ve babaları gibi Bobby ve Bobby. Bobby Watson’un amcası
yaşlı Bobby Watson zengindir; oğlanı da sever. Bobby’nin eğitimini
üstlenebilir.” (Ionesco, 1997: 42-43)
Karışıklığa yol açan ad, kişilerin kendilerini göstermez. Çıkışı olmayan
bir dolangaç gibidir. Ayırt edilemez aynı adlarla, Ionesco kişileri,
birbirlerinden ayırt edilmelerine olanak tanımayan bir düzenek
içerisindedirler. Amédée ya da Nasıl Kurtulmalı ‘da postacı, Amédée
Buccinioni’yi bir mektup vermek için çağırdığında, mektubu almayı
reddeder. Bu reddedişin garip nedeni ise, onun Amédée Buccinioni değil,
ancak Amédée Buccinioni olmasıdır. İlginç olan postacıya, Bobby
Watson’ın tüm ailesinde olduğu gibi, Amédée Buccinioni’yi bulmasının
olanaksız olduğunu, zira bu kentteki birçok kişinin adının onun gibi
Amédée Buccinioni olduğunu söylemesidir.
“Paris’teki tek Amédée Buccinioni ben değilim, bayım. Parislilerin üçte
biri bu adı taşır.” (Ionesco, 1996: 64)
Bu durumda, ad bireyselliği yansıtan bir araç olmaktan çıkar, varlığa
hiçbir kesinlik katmaz ve bir kimlik görevi üstlenmez. Aynı adları
kullanarak bir karışıklık yaratan Ionesco, böylelikle fantastik kişi ya da
kişiler yaratır. Görüldüğü gibi, Kel Şarkıcı’da herkesin adı Bobby Watson,
Amédée‘de ise kentin üçte birinin adı Amédée Buccinioni’dir. Burada
dikkat çeken başka bir nokta ise, aynı adı taşıyan kişiler öylesine
birbirlerine benzerler ki, onları birbirlerinden ayırt etmek neredeyse
olanaksızdır. Birçok oyunda, kişileri birbirlerinden ayırt etmeye olanak
tanıyacak özellikler yoktur. Ionesco kişileri, birbirlerinden güçlükle ayırt
edilirler. Yüz, fantastik kişilikte genelleşen gerçekdışı bir görünüm almak
için, kendi bireyselliğinden vazgeçer.
Ionesco Jacques ya da Boyun Eğme’de, aynı kişiye Roberto I ve
Roberto II olmak üzere iki ayrı rol verir. Ölüler Ülkesine Yolculuk ’da,
Jean annesini aramak için karanlık bir eve gelir. Lambaları yaktığında aynı
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yüze sahip iki kadın görür. Bu kadınlar annesine benzerler. Garip bir
şekilde burada herkesin yüzü aynıdır.
“-Hepimiz birbirimize benzeriz. Yani camianın kadınları
- Aramızda yalnızca tinsel yakınlıklar ve benzerlikler var” der.
(Ionesco, 1996: 64)
Kel Şarkıcı’daki Bobby Watson’ların adı gibi, kişiler arasındaki
iletişimi engelleyen aynı yüz görüngüsü içinden çıkılmaz bir karışıklığın
kaynağı olur. Bu belirsiz kişiler, tüm gizemlerini korurlar. Onlarla ilgili
mantıklı bir açıklama yapmak olanaksızdır. Tekinsiz ve alışılmamışlık
duygusunu yayan bu birbirinden ayırt edilemezlik görüngüsü ve fantastiğin
işlevleri arasında sıkı bağlar vardır. Fantastiğin aniden ortaya çıktığı sınıra
kadar bu duyguyu kamçılamak için Ionesco, kişilerine başka enigmatik
görünümler verir. Tiyatrosunun fantastik boyutu, kişilerin çözümlenemez
karakterlerinden kaynaklanır.
6. Varlık bilimsel yokluk
Ionesco gerçekliği anlaşılmaz kılmak için, kişilerine varlık bilimsel
hiçliği üreten bir boşluk boyutu kazandırır. Fantastik kişilerin karakter
boyutunda bir kişilikleri yoktur. Bu kişiler karakter ve özgünlükten
yoksun, sıradan ve aynı zamanda da boşturlar. Kişilerin bu şekilde
sunulması, hayaletimsi varlıkların bir kısım özelliklerini çağrıştırır.
Örneğin, Gergedanların kenti istilası karşısında, Bérenger tepki gösterme
gereksinimini bile duymaz. Ionesco kişisi, adsız, özelliksiz, eylemsiz,
belirlenmiş toplumsal bir konumu ve mesleği olmayan bir varlıktır. Zaten
fantastik, “kişilerin hiç olma durumunu öngörür” (Malrieu, 1992: 62) ve
gerçekliğin diğer boyutuna yerleşen, ölçütlerin ötesinde var olan kişi ya da
kişiler sunar. Yazar, kişilerinden bazılarını gizemin merkezine yerleştirir.
Bazıları konuşmazlar bile. Onları adlarından yoksun kıldığı gibi, sözden
de yoksun kılar Ionesco. Ancak, sözsüz kişi ile kişiliğin tamamen
kişisizleştirilmesi durumu söz konusu değildir. Kişiliğin derinliklerine
gömülmüş bir var olma söz konusudur.
Jacques ya da Boyun Eğme’de perde açılışında, koltuğa yıkılmış başkişi
ailesince çevrelenmiştir ve uzun süre susar. Toplumsal bir âdeti
simgeleyen aileye karşı korunan sessizlik, Jacques ve gerçeklik arasındaki
karşıt ilişkiyi ortaya koyar. Konuşsa bile, ailesel konuşmalara karşı çıkacak
birkaç söz söylemek içindir ya da konuşmaları hipnoz durumunda
söylenmiş gibidir.
Gönüllü Katil’de ise, gizemli katil hiç konuşmaz. Bérenger onunla
sokakta karşılaştığında katil onu öldürmeye gelmiştir ve Bérenger’in
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umutsuzca sorduğu sorulara karşın katil onunla bir kelime bile konuşmaz.
Yalnızca, cinayetini tamamlamak için duvardan iner ve yaklaşır.
Parıldayan bir bıçağı cebinden yavaşça çıkardığında Bérenger kahkaha
atar.
“Dünyanın mutsuzluğa mahkum olduğunu sandığınız için onu yok
etmek istiyorsunuz…. Yaşayan hiçbir şeyi mi sevmiyorsunuz? Bitkileri de
mi?... Peki ya taşlar, güneş, yıldızlar, mavi gökyüzü?” (Ionesco, 1999:
174-176)
Katil oyun sonuna kadar çözülemez kalır ve konuşmaz.
Yeni Kiracı’da okur/izleyici, mobilyalarıyla birlikte taşınmadan önce
yeni dairesine gelen bir adam görür. Adam çok konuşmaz. Adamın
sessizliği ile garipleşen kapıcı, onun ağzından tek bir sözcük bile işitmez.
Adam yalnızca taşıyıcılara emir vermek için konuşur. Bu da, mobilyaların
yerleri ile ilgilidir. “Fantastik anlatıda kişi insandan kaçan yabanidir”
(Malrieu, 1992: 56)
Şu Kahpe Dünya’daki kişi ise hiç konuşmaz. Sessizliğiyle
okuru/izleyiciyi tedirgin eder, gizemi oyun boyunca sürer. Okur/izleyici
onun hakkında yalnızca meslektaşlarının sözlerinden hareketle belirli
ölçüde bilgi edinebilir. İşinden ayrılıp, büroya meslektaşlarına veda
etmeye gittiğinde, söylediği bir iki söz dışında, hep sessiz kalır. Konuşan
yine meslektaşlarıdır. Ionesco, bu yöntemle konuşan varlıkların
yalnızlıklarını, boş söz ve sessizlik arasındaki çelişik yalnızlığı vurgular:
“Kişi konuşmaz (…), diğerlerinin yalnızlıklarını da yaşar.” (Ionesco,1996:
115)
İlk oyunu Kel Şarkıcı’dan itibaren kişiler, durmadan anlamsız tümceler,
sözcükler üreten bozuk bir makine gibi çalışırlar. Anlamdan yoksun
sözcükler arasında boğuldukları ana kadar, konuşmaya ara vermezler.
Ancak çelişik olarak, konuşmak, konuşmuş olmak için konuşmaktır.
Ionesco ’ya göre “dil yetisinin özdevinimleri” (Ionesco, 1966: 249), “boş
konuşmak için konuşmaktır” , (Ionesco, 1966: 249), zira kişisel olarak
söylenecek bir şey yoktur ve bu “içsel yaşamın yokluğunu “ (Ionesco,
1966: 249), ortaya koyar. Yani bu kişilerin mantıktan yoksun konuşmaları,
boş düşüncenin içsel yapısını yansıtır ve onlar birbirlerine duygularını ve
gerçek düşüncelerini iletemeyen garip varlıklardır yalnızca. Çünkü
simgeledikleri şey, gerçek yaşamdan kopmuş insanların gerçekdışı
portreleridir. Ionesco ‘da, enigmatik kişilik çoğunlukla adın olmaması ile
de belirginleşir. Kel Şarkıcı ‘da Bay Martin gibi bir ad söz konusu olsa
bile, bu, Bay Smith’le değiştirilebilir bir adsızlaştırma şeklinde çıkar
ortaya. Kişileri, ad ile tanımanın tek istisnası da Kel Şarkıcı ‘da yer alır.
Kartezyen bir yöntemle eş olduklarını keşfeden Martinler, birbirlerine
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adları ile seslenirler. Anlatıya gizem katma düşüncesiyle, dedektif
olduğunu söyleyen hizmetçi, her ne kadar onların gerçekte Elisabeth ve
Donald olmadıklarını söyleyip, okur/izleyicide bir bellek bulanıklılığı
yaratmak istese de, Ionesco oyunlarında ad ile çağırmanın başka bir
örneğini bulmak olanaklı değildir.
“…hiç kuşku yok, biz birbirimizi daha önce de gördük ve siz benim
karımsınız… Elisabeth, sana yeniden kavuştum”, (Ionesco, 1997: 51)
“Donald, bu sensin darling!” (Ionesco, 1997: 51)
Yazarın derin içselliğini yansıtan Bérenger adı dört oyunda yer alır:
Gönüllü Katil, Gergedan, Kral Ölüyor ve Hava Yayası. Ancak ne kişiler
ne de oyunlar arasında bir ilişki vardır. Bu oyunlarda kullanılan Bérenger
adı, anonim bir ad olarak özel adı olmayan farklı kişileri gösterir. Kişinin
belirli bir özellikten hareketle tanınması, Ionesco dünyasında olanaksız
gibidir. Bazen, Ionesco oyunlarında, aynı ad ve yüz gibi bir başka
karışıklığı da kullanır. Bu kişileri birbirlerinden ayırt etmek oldukça
güçtür. Kimin kim olduğunu ortaya çıkarabilmek kimi zaman
mesleklerden hareketle olanaklıdır. Ancak Kel Şarkıcı’da, Bobby
Watsonların tümünün de mesleği aynıdır. Tümü de gezgin satıcıdır. Bazen,
kişiler Ders adlı oyunda ki öğretmen ve öğrenci gibi, meslekleri ile
belirginleşirler. Yine adsızlaştırma, özel adsız kişiler biçiminde kendisini
gösterir: Yeni Kiracı’da Bay, İki Kişilik Hırgür’de Elle ve Lui, Valizli
Adam’da Birinci Adam, Şu Kahpe Dünya’da Başkişi gibi.
Ionesco’nun oyunlarında ad yerine mesleği kullandığı da olur. Bu
bağlamda amacı, mesleği simgesel kılmaktır. Ders’te, gariplik, dersin
kendisindedir. Bu oyunun başkişisi öğretmen, her gün ders adı altında kırk
kişiyi öldürür. Adı öğretmendir, ancak mesleği psikopat konumuna
indirgenen kişiyi de vurgular. Sandalyelerde ’ki iki ihtiyardan erkeğin yaşı
95, kadınınki ise 94 tür. Bu da onların entelektüel ve fiziksel çöküntülerini
ortaya koyar. İki İhtiyarın ölümüne kadar devam eden oyun, adsızlaştırma
ile trajik bir boyut kazanır. İhtiyarlar “kaybolmaya hazır, eğreti, silinik”
(Ionesco, 1997: 264) kişilerdir. “Delilik… kimlik kaybının en uç
örneklerinden biridir. Görüngüyle olan ilişkisinde kişi tamamen kendisi
olmayı bırakır.” (Malrieu, 1992: 71)
Özel adı olmayan kişilerle Ionesco, kişilerin gerçekdışı özgünlüklerini
vurgulamayı amaçlar. Bavullu Adam’da, Birinci Adam belirsiz birçok ada
sahiptir; Filard, Marty, Marly, Vardy ya da Koriakides. Birinci Adam
addan, meslekten ve ana dilinden yoksun biridir. Özel adın olmayışı
yalnızca kimliğin değil, varlığın kendisinin yokluğunu da gösterir. Yani
Ionesco, kişilerini gerçekdışı kılmak için onları kendi günlük durumlarına
uyarlamaz. Bu nedenle özel adları yoktur, çünkü ad kişileri toplumsal
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dizge içerisinde tanımlamaya yarayan bir simgedir. Şu Kahpe Dünya’da
adsız kişi, oyunun merkezinde yer alır. Ionesco onu “Kişi” olarak
adlandırır. İşyerindeki arkadaşlarına göre, o tamamiyle gizemli ve
tanınamaz bir kişidir. Eski arkadaşı Lucienne onu şöyle tanımlar:
“Gerçekten kapalı kutu gibisin”, (Ionesco, 2000: 220)
“Öylesine tuhafsın ki… çok konuşan biri değilsin.” (Ionesco, 2000:
220)
Adsız kişilerin yaşamı gizemlerle doludur. Yaşam alanları gerçeklik
dışındadır. Kel Şarkıcı’da okur/izleyici kişileri usdışı bir evrende görür.
Sandalyeler’de kişiler sanrılı, Bavullu Adam’da kâbuslu bir evrende, Şu
Kahpe Dünya’da da düş dünyasındadırlar. Sözsüz, kişiliksiz, adsız kişiler,
Ionesco tiyatrosunun kapalılığını yansıtırlar. Kişiler adsızlıkta vardır.
Uslarının birbirlerininkiyle karıştığı ve yer değiştirdiği de olur. Ionesco bu
konuda “Smithler, Martinler artık konuşmayı unutmuşlardır der.”
(Ionesco, 1966: 249)
7. Sonuç
Tiyatro tarihinin önemli ve çok yönlü mihenk taşlarından birisi olan
Ionesco kendi tiyatro ve dünya görüşünü eserlerinde büyük bir ustalık ve
beceri ile işler. Eserleri çoğul ve çok yönlü okumaya uygundur. Bu
okumalardan birisi de fantastik okumadır. Ortaya koymaya çalıştığımız
gibi oyun kişileri geleneksel tiyatro kişilerinden çok uzaktırlar. Kişiler
özde yalnız, sosyal ve dış dünya ilişkileri açısından uyumsuz, kişilik
özelliklerinden uzak, basit ve soyut varlıklar olarak sunulur. Toplumdan
soyut, adları bile bir şey ifade etmeyen, erksiz, iradesiz, kimliksiz bu kişiler
varlık bilimsel olarak sorunlu oldukları için kendi varlıklarını bile
unuturlar ve belirsizleşir hatta silikleşirler. Silikleşmeleri için ise basit bir
görüngüyle etkileşime girmeleri yeterli gözükür. Her an herhangi bir kişiye
dönüşebilirler ve deneyimledikleri görüngüyü bireysel olarak yaşarlar.
Bütün bu durumlar ise modern fantastik edebiyatın edebiyat kavramına ve
anlayışına uygundur.
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Giriş:
Şiirin düşünce ve duygu olmak üzere iki çıkış kaynağı vardır.
Tasavvurlar ve tahayyüller şiirde ana damar olarak düşünülebilir. Sanatlı
söyleyişlere dayalı dîvan şiirinde sanatları iki başlık altında
değerlendirmek mümkündür: 1.Heyecana merbut sanatlar,2. Fikre merbut
sanatlar (Tarlan,1932). Sadece şiirde değil konuşma ve yazma gibi
becerilerde de düşünce ve hayali güçlendirmek maksadıyla söz sahibinin
benzetme yapmaya ihtiyacı vardır ve bu durum kaçınılmazdır. Gibi edatı,
doğrudan Teşbîh sanatına meyleden bir yapı göstermektedir. Bu da
gösteriyor ki şiirin mayasında bu sanatın olması zaruridir. Bunun yanı sıra
ifadelerin bir uygun içinde olması zorunluğundan ikinci bir yapı olarak
Tenasübden söz etmek gerekir. Bu gösteriyor ki şiiri taşıyan ve temelinde
var olan iki temel, uygunluk ve benzetmedir. Şiire bu sanatsal değeri
kazandıran unsurlardan birisi benzetmelerdir.” Benzetme, anlatıma
canlılık ve imge değeri katmak içindir. Ondan yazı dilinde de konuşma
dilinde de sık sık yararlanırız.” (Gencan,2001.545).
Bazı kelimeler tek başına bir anlam taşımazlar ama anlatımda
üstlenmiş olduğu görevle her zaman şiirde yer alır. Bunların başında en
dikkat çekeni “ gibi” edatıdır. Edatlar, tek başına anlamları olmayan,
anlatım içerisinde, kelimeler, gruplar ve cümleler arasında çeşitli ilgiler
kurma ve onları birbirine bağlama görevi yapan kelimelerdir
(Kahraman,1996,139).
1.1.Problem Cümlesi
Şiirde gibi edatının işlevi ve kullanılma boyutu nedir?
1.2.Alt Problemler
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1.2.1. Edat nedir?
1.2.2.Gibi edatının işlevleri nelerdir?
1.2.3.Benzetme ve gibi edatı arasında ne gibi bağlantılar
vardır?
1.2.4.Gibi edatına bağlantılı kelimelerin somut/soyut olma
durumu nedir?
1.2.5.Şiirde gibi edatıyla birlikte en çok hangi kelimeler
kullanılmıştır?
1.2.6.Gibi dışında aynı fonksiyonda başka yapılar nelerdir?
1.3.1.Necâtî kimdir ve şiir anlayışı nasıldır?
1.3.2.Necâtîî’nin “gibi” redifli gazellerinde edatının kullanılma
oranı nedir?
1.3.3. Necâtî’nin gazellerinde gibi redifiyle bağlantılı kelimelerin
yapısı nedir?
Bu çalışma, “gazel” ve “gibi” kelimelerine bağlı kalınarak
sınırlandırılmıştır. Şiir hususu çok kapsamlı bir anlatım biçimidir.
İsimlerin yalın ve iyelik ekli halleri ile zamirlerin de hem yalın hem de ilgi
hali ile kullanılan gibi, bazen benzetme edatı, bazen de cümlenin zarfı olur
(Hacıeminoğlu,1992,41)
şeklinde
açıklanmaktadır.
Gibi’nin
fonksiyonlarını şöyle tasnif etmek mümkündür:
a-Yalın hâl ile:
Tavşan gibi korkak uykular vardır. (Benzetme edatı olarak)
b-İyelik ekli sözlerle:
Çiçek bozuğu gibi beni terk etmeyip
c-Âidiyet ekinden sonra.
Evet, bugün ki gibi hatırımdadır.
d-İsim-fiillerle:
Uçar gibi kumlar çemenler üstünde.
e-Arka arkaya gelerek bağlama vazifesinde:
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Hasta sormak gibi, nebiye salavat getirmek gibi…
f-Zamirlerin yalın hâli ile:
Sanma ki biz sen gibi oğlan severüz.
g-Zamirlerin ilgi hâli ile:
Ben sizin gibi düşünmüyorum.
Tartışma:
Şiir ve Gibi: İfadenin temel unsuru olan benzetme, konuşma ve
nesir gibi anlatım biçimlerinde kendini gösterse de en etkili hâlini şiirde
gösterir. Zira şiir, duygu ve düşüncenin damıtılarak, inbikten geçirilerek
biçimlendiği bir durumdur. Şiir, anlamın en etkili hâli, anlayışın,
hissetmenin yoğunlaştığı durumdur. Şiir kelimesi bizim dilimize
Arapça’dan geçmiştir. Şuur kelimesi de aynı köktendir. Şiir kelimesinin
kökü olan “şeara” fiili Arapça lugatlarında kısaca “bilmek” diye tarif edilir.
Kâmus-el-Muhit’e göre “bilmek” demektir, bundan türetyen şiir de “
bilhassa vezinli ve kafiyeli olarak ifade edilmiş malum edebî türdür. Kısaca
“şiir, sezgi vasıtası ile elde edilen bilgi çeşididir” (Uçar, 1991,27). Bugüne
kadar şiirle ilgili pek çok tanım yapılmış olsa da gerek Anday, gerekse
Hadens, şiirin tanımlanması gerekmez düşüncesindedir. “Şiir tarif
edilebilseydi yüz türlü değil bir türlü şiir tarifi olurdu” demesi şiirin
tanımlanamaz olduğunu ifade etmektedir (Çolak, 2004,7).
Çalışmada dîvan edebiyatının köşe taşlarından ve Klasik Edebiyatın
kurucularından kabul edebileceğimiz Necâtî’nin “gibi” redifli on bir gazeli
üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. Şâirin mensubu olduğu bu
edebiyat dönemi, daha ziyade Fars Edebiyatının etkisiyle gelişmiş bir yapı
ve anlayışa sahiptir. Dîvan edebiyatı, arap ve Fars edebiyatlarının estetik
kaideleri üzerine kurulmuş olan bir edebiyattır.(Çavuşoğlu,
1986,1).Selçuklular döneminde ilim dili olarak Arapça, sanat (edebiyat)
dili olarak da Farsça’nın kabulü dikkat çekmektedir. Dîvan şairleri
kuyumcu hassasiyetiyle kelimeleri dizerler. Bu dizilişin temelinde estetik
kaygı yatmaktadır. Sözü güzelleştirmeden onu söylemenin anlamı olmaz.
Söz söylemenin kuralları Osmanlı’ya göre şunlardır:
1.Sözün önünü ardını gözetmek
2.Her sözü inceden inceye düşünmek
3.Çok susup az söylemek
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4.Ağza gelen her sözü (lâf) dillendirmemek (Pala,2004,9)
Sözde anlamı güçlendiren etkenden biri de edebî sanatlardır.
Belâgatçiler manâyı bir dilbere, edebî sanatları da onun giyiip
kuşandıklarına, takındıklarına ve süründüklerine benzetmişlerdir. Dîvan
şiiri iki hüneri yeni mazmun bulmakta, manâ yaratmakta çok
kullanmışlardır: Hüsn-i ta’lîl ve teşbih (Çavuşoğlu (1986,3).
Redif, şiirde belirli bir kelimeye bağlı kalarak yeni hayallerin ortaya
konmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra hatırda kalıcılığı da kolaylaştırır.
Edebiyatta redifiyle anılan şiirler de mevcuttur ( msl. Güneş kasidesi, su
kasidesi, kerem kasidesi gibi). Uyak çeşitlerinin çok önemli olduğu
geleneksel şiir türlerinde uyak yapma zorunluluğu, şairi devrik cümleler
kurmaya yöneltir (Özünlü,73).
Necâtî’nin şiirlerinde “gibi” edatının kullanımındaki yoğunluk
dikkati çeker ölçüdedir. Bu edatın yanı sıra şiirin dili itibariyle “ –veş, mânend, -sâr, -misâl” gibi eklendiği kelimeye benzetme fonksiyonu
kazandıran yapılar da vardır. Şâir, 421 beyitte 445 kez gibi, 13 kez da –veş
yapısını kullanmıştır. Çalışmaya sınırlılık getirmesi itibariyle divanın
tamamında değil sadece “gibi” redifli 11 gazel üzerinde değerlendirme
yapılmıştır. Gibi edatından önce gelen kelimelerin ağırlığı cins isim ve
somut yapıda olmasıdır. Gibi edatından önce gelen kelimelerin ilk
sırasında “gül” gelmektedir: 25 kez ,şem’ 14, gün 13, serv 10,ben 10 kez
yer almaktadır.
Bu redifin kullanıldığı gazellerine
değerlendirme tablosu çıkacaktır:

bakıldığında

şöyle

bir

Âfet-i dîn olan ol gîsû-yı anber-bû gibi
Gâret iden gönliini ben mübtelânun bu gibi (560/1) : Anber kokulu
saçın gönlü yağmalayan bir haramiye teşbihinde kullanılmıştır.
Oldı ben dîvâneye mûnis hayâl-i çeşm-i yâr
Gam beyâbânında şol Mecnûn ile âhû gibi (560/2) : Sevgilinin
gözlerinin hayali bahsinde göz-âhû teşbihinde kullanılmıştır.
Ben mu’allimden dahî doğru elif ögrenmedin
Serv-i kaddün vasfını ezber okurdum su gibi (560/4) : Sevgilinin
boyu bahsinde elif ilgisiyle boyun vasfının su (sular seller gibi ifadesine
uygun olarak) gibi ezberlenmesi.
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Zülfün ucından ne miskîn oldı bâd-ı subh kim
Tagıdubdur kendüyi ol ‘anberîn gîsû gibi (560/6) : Saba
rüzgarının kendini anber kokulu saç gibi dağıtmasının ifadesinde.
Olmadun gitdün Necâtî tîr-i mihnetden halâs
Ol kemân-ebrû cefâsı alnuna yazu gibi (560/7) : Aşk
cefasının âşık için alın yazısı olması hususunda soyut bir ilgiyle
kullanılması dikkat çeker.
Ey kamer hôrşîd bir gün hüsnüne iner gibi
Kim yire bakub gezer dünyâyı ugrılar gibi (564/1) : Güneşin
devri, yire bakıp( yere bakan yürek yakan anlayışıyşa) gezinen bir uğruya
benzetilmiştir.
Âyet-i hüsni yüzine baka baka bilmez müdde’î
Ben revân itdüm cemâli mushâfın ezber gibi (564/2) : Ezber
ifadesiyle sevgilinin yüzünün Mushaf( Ku’an)a benzemesi hususunda.
Lâ’lün üstinde hatun gûyâ hat-ı Yâkûtdur
Her satırda âhir olomış Sûre-i Kevser gibi (564/3) : Sevgilinin
ayva tüylerinin Kevser Sûresi’ne teşbihi hususunda.
Şîve ile va’de itmişdür beni öldürmeğe
Var ise bir şîve-ger öldür beni dil-ber gibi (564/4) : Sevgilinin
öldürücülüğü konusunda emsal teşkil etmesi bakımından.
El ucı ile tutmasunlar sâgarı mahmurlar
Kimse mi var içi acır anlara sâgar gibi (564/5) : İçi acımak
hususunda içinde acı şarap tutan kadehe benzetme hususunda.
Sâkiyâ yipar sularla içmeli oldugıçün
Buseni yirler şarâb-ı nâb ile şekker gibi (564/6) : sevgilinin
dudağı ve buna bağlı bus etmek hususunu şekerle ifade etme.
Pâk-bâz ü merd olıgör kim ne ‘avretdür cihân
Er gibi çok sevdigüm cânum Necâtî er gibi (564/7) : Dünya
kahbesine karşı davranış, duruş hususunda mertçe erliğin ifadesinde.
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Bana kim ola ol boyı serv-i revân gibi
Kim cânda bir elifdür tende cân gibi (577/1) : Boy hususunda
servi; yâr konusunda tende can münasebeti ifade bulmakta.
Altına aldı hecr dön ey şeh-süvâr dön
Hâk-i hakîrün üzre meh-i âsumân gibi (577/5) : Ayrılık
ifadesinde hecr toprak üstünde dönen ay ilgisi.
Hâşe lillâh çâk dâmen olasın sen gül gibi
Yûsuf-ı gül-pîrehensin pâk-dâmen gül gibi (587/1) : Sevgiligül münasebeti…Etek ve gömlek hususunda.
Sâkiyâ doldur berü câm-ı sürûr-encâmı kim
Güldi dünyânun yüzi açıldı gülşen gibi (587/2) : Baharın
gelmesi ile dünyanın yüzünün açılması (baharın gelmesi) hususunda
gülşenin gül gibi açılması.
Yiğit oldun dôstum nûş eyle câm-ı lâle-reng
Pîr elinden gel berü bir san’at öğren gül gibi (587/4) : İçki
içme sanatı hususunda insan-gül münasebeti.
Halk-ı âlem hep el üstine tutarlardı seni
Bir kezin yüz döndüri bilsen dikenden gül gibi (587/5) : İnsan
nazarında itibar bulmak için kötü huylardan vazgeçme hususunda
dikenden vaz geçen gül ifadesi.
Gülmek olmazsa Necâtî ağlamak hod hâzırun
Gülşen olmazsa müyesser uşda külhen gibi (587/7) : Ağlamakkülhen( ateş ocağı) ilgisinin ifadesinde.
Dil-güşâdur ârızun mihr-i cihân-ârâ gibi
Cân-fezâdur âsitânun cennet-ül-Me’vâ gibi (593/1) : Gibi,
yanağın güneşe benzemesi ve sevgilinin kapı eşiğinin cennet bahçesine
benzemesi hususunda görev üstlenmiştir.
Yoluna sürünmeğe cân virmez ise âfitâb
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Yâ ne bekler kapunı bir âşık-ı şeydâ gibi (593/2) : Güneşin
teşhisiyle sevgilinin kapısını bekleyen aşığa benzetilmesi hususunda.
Dâ’iremden göz yaşı hâlî degüldür bir nefes
Şehr-i Kostantini çevre kuşayan deryâ gibi (593/3) : Âşığın
gözyaşlarının miktar olarak ifadesinde deniz,derya, umman ilgisinde eşkin
İstanbul’u çevreleyen deryaya teşbihi hususunda bir fonksiyon
üstlenmiştir.
Nâr-u-eyvây ile şok gabgab yakar gönlüm benüm
Mihr-ü mâhı bir eli ile oynadur elma gibi (593/5) : Eskiden
gençler arasında “elma, elma atma oyunu”na telmihen sevgilinin çenesinin
elmaya benzemesi hususunda. Elma, sevgilinin güzellik unsurlarının
ifadesinde dîvan şiirinde çene için halk şiirinde ise yanak için tercih
edilmiştir.
‘Âlemi yıkardı gamzen zulme mâni’ olmasa
Bir perî-rû nik-sîret Mustafâ Paşa gibi (593/7) Sevgilinin
gamze(yan bakışı)sinin ifadesinde zulümlere mani olan Mustafa Paşa’ya
teşbihi hususunda.
Sen servi biz el üzre tutaruz du’â gibi
Girme vebâle kaçma du’âdan belâ gibi (602/1) : Du’âdan kasıt
sûredir. Kur’an’a dair her şey kutsaldır, hep el üstünde, baş üstünde tutulur.
Sevgiliye verilen değer hususunda böyle bir ilgi kurulmuştur.
Virdi gamun gedaya gınâ gerçi hâk-i ‘ışk
İder fakîr sâhibini kimyâ gibi (602/3) : Aşkın toprağının kimya
(ilm-i simyâ) gibi fakiri zengin etme hususunda bir ilgi söz konusudur.
Sevgilinin derdi, onun kapısının toprağı âşık nazarında bazen bir sürmedir
bazen bir kimyadır. Her durumda aşık yanında bir değerdir.
Gönlüm hümâsı uçdı ider zülfün ârzû
Ne yirdeyin ne gökde nesîm-ü-sabâ gibi ( 602/4) : Gönül bir
yere konmaz hümâya benzetilirken âşığın mekanı hususunda yeri sabit
olmaması bakımından nesîm ve sabâ rüzgarına teşbih söz konusudur.
Âhû gibi ko vahşeti gel itün olayın
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Cânâ cihânda nesne mi vardur vefâ gibi ( 602/6) : En değerli olan
nedir meselesinde Muhibbî’yi hatıra getiren bir beyit. Muhibbî, “Olmaya
devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” derken Necâti ise en değerli olanın
ifadesinde “vefâ”yı arz etmekte.
‘Ârızun âyet-i lutf-u-hatun i’râb gibi
Yanagun nûr-ı Nebî benlerün ashâb gibi (614/1) : Yanak nurlu
oluşuyla peygamber nurudur; yüzdeki benler ise peygamber etrafında
ashâb gibidir. Yüzün ve benlerin ifadesinde gibi ilgiyi sağlamıştır.
Nice bir inlede vü aglada ey serv-i revân
Hasret-i gülşen-i kuyun beni tolâb gibi (614/2) : aşığın ağlayışı
ve inleyişleri hususunda dolap (değirmen) ilgisi beyanında sıkça rastlanan
bir münasebettir.
Karadur zülf-i dil-âvizi nigârun ammâ
Gözinür nûr-ı ruhundan şeb-i meh-tâb gibi ( 614/4) : Siyah
zülüflerin ortasında parlak yüz, karanlık gecede mehtap olarak tasavvur
edilir. Yüz ve saç ifadesinde bu ilgiyi kurmak gibi fonksiyon taşır.
Seni düşinde görem dirdi Necâtî kim
Düş de gözinde uçar şimdi anun hâb gibi ( 614/5) : Sevgiliyi
görmek, ona kavuşmak ancak hayalde olur. Tek mümkün olan rüyada,
düşte görebilmektir ama uykuyu ancak rüyada görür. Düş-uyku
münasebetinde uykunun gözden uçması (kapalı bir imge olarak uyku-kuş)
ilgisinin ifadesi söz konusudur.
Kaşlarun şol gamze-i hûn-rîz râmîler gibi
Kim saçun derbendini kesdi harâmîler gibi (616/1) : Haramilerin
derbentte yol kesmesi münasebetinde saç- derbent, kaş-harami ilgisinin
kurulmasında.
Ruhlarun devrinde Rûm üstine leşkerler çeküb
Zülf-i pür-çînün zırıhlar geydi şâmîler gibi (616/3) : Yüze
dökülen kıvrım kıvrım zülfler, Şâmî (Şamlı, Şam diyarından)ler gibi
zırhlar giymiş bir asker teşbihi münasebetiyle fonksiyon kazanmıştır.
Edatsız olarak da yüz- Rûm diyarı münasebeti söz konusudur.
Yakma ben dervişini kim başum üzre dûd-ı âh
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Pîç-pîç olmışdurur meftûl câmîler gibi (616/4) : Aşk ateşiyle
yanan aşığın çektiği ahlar dumandır. Aşık-ah münasebetinde fitil-duman
ilgisinin kurulmasında bir fonksiyon üstlenmiştir.
Ol cihetden kim Necâtî’ye ‘Atâyîdür kemâl
Nazm içinde mâhir olmışdur Nizâmîler gibi (616/5) : Şâirlerin
ustalık beyanında kendilerini eski Fars şairlerine benzetmesi ya da
mukayesesi gelenektir. Bu hususta Necâtî’nin kendini ‘Attâr’a, Nizâmî’ye
benzetmesi söz konusudur.
Kimse mi var ‘âşıka cânlar virür cânân gibi
Bûse anılsa uzadur lâ’lini mercân gibi (626/1) : Mukayese
maksadıyla cana can katma hususunda sevgilinin tekliği ifade edilmiştir.
Yine dudak- mercan münasebetinde teşbihi sağlamada görev üstlenmiştir.
Meşrebi hâkî olanlar nûş idicek cûş ider
Yire sinmez cür’a-i câm-ı mahabbet kan gibi (626/4) : Renk
bakımından şarap- kan ilgisinin ifadesinde benzetme unsuru olarak.
Serv gibi karşuna kavşursın el mahbûblar
Sen güzellik taht-gâhında otur sultân gibi ( 626/5) : Sevgili her
daim sultandır. Sultan karşısında kullar el bağlayıp beklerler. Sevgili
karşısında duran mahbubların ayakta beklemelerinin ifadesinde servi
benzetmesi söz konusudur.
Hadden aşırdı bu devr-i bî-vefâ çirkinlügi
Sen güzelsin bî-vefâ olma begüm devrân gibi ( 626/6) :
Devran, dönekliğiyle insana her türlü çirkinliği yapar. Çirkin-güzel
zıtlığıyla sevgilinin vefakarlığı hususunda devran ilgisini sağlamaktadır.
İşigünde kendüye kaldı rakîbün itlügi
İtlerün ile Necâtî seyr ider yârân gibi ( 626/7) : Aşk işinde
engelleyici unsur olarak mutlaka rakip kavramına rastlanır. Hep olumsuz
sıfatlar ve benzetmelere maruz kalan rakip için eşik- eşikte bekleme
hususunda rakip-it ilgisini sağlamaktadır.
Gerçi ser-tâ-pâ vücudum yandı geçdi gül gibi
Saklaram ‘ışk âteşini sînede bülbül gibi (628/1 ) : Bedenin
yaşlanması ile gülün solması arasında ilgi kurulmuş. Her bülbül derdini
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ifşadan kaçınmaz. Bülbül- gül münasebetinde aşk ateşini sinede saklama
hususunda aşığı temsilen kullanılması geleneksel bir yapı içinde
değerlendirilir.
Bûstân-ı hüsn içinde sen nihâl-i tâzeyi
Beslemişdür bâg-bân-ı rûzigâr oğul gibi ( 528/3 ) : Babanın
oğlunu besleyip büyütmesi gerçekliğinde gülşende taze fidan gibi olan
sevgiliyi bağbanın oğul gibi yetiştirmesi söz konusudur. Bu bağlamda gibi,
sevgili- oğul (evlat) münasebetinin ilgisini sağlamak görevini üstlenmiştir.
DÔstum çok başlıdur zülf-i siyeh-kârun velî
Fitne bâbında ser-âmed olmaya kâkül gibi ( 628/4) : Fitnelik
hususunda kâkül için teşhise dayalı (kâkül- fitnelikte başı çeken) bir
münasebet kurulmuştur.
Dest olur bâlâ-yı dest anun içün ey serv-kad
Karşuna kol kavşurub durur sanavber kul gibi ( 628/5) :
Sevgilinin boyu hususunda elbette ilk sırada servi yer alır. Yine yaban çamı
olarak bilinen sanavberin de boy ifadesinde dikkat çekici bir yeri vardır.
Tabiattaki unsurların bu ilgilerde genellikle teşhisi söz konusudur. Servi
boylu sevgili karşısında sanavberin duruşu kul ilgisiyle sağlanmışştır.
Kâmetünle şîve fitne ile kıyâmetdür hemîn
‘Ârızunla benlerün kâfur ile fülfül gibi (628/6) : Sevgilinin
güzellik unsurları içinde yüz en başta gelendir. Zira pek çok unsuru (dudak,
ben, hatt vb.) üzerinde bulundurur ve bunlarla münasebeti dairesinde
değişik hayal ve düşüncelerle zengin ifadeler sağlanır. Yanak- kâfur, benkaranfil ilgisi şiirde yaygın olarak kurulmuştur.
Togdun cihâna gün gibi bir yüzden ey perî
Dünyâ yüzine gelmedi âdem senün gibi (645/2) : Sevgiliyi
yüceltme maksadıyla dünyaya gelişini gün gibi doğmakla ifade etme
durumu söz konusudur.
Kûy-ı belâya varanı hecr öldürür imiş
Gördüm Necâtî nesne yok ancak anun gibi (645/5) : Ayrılığın
ölüme sebep olma hususunda mukayeseyi ifade gibi bir fonksiyon
üstlenmiştir.

43

Sonuç:
Necâtî’nin “gibi” redifli 11 şiiri üzerine yapılan değerlendirmelere
göre dîvan şiirinin klasik yapısı içinde daha ziyade sevgili, sevgiliyle ilgili
güzellik unsurları, aşık ve rakiple ilgili hususlarda benzetmelere
gidilmesinde edatın önemli rol üstlendiği görülmektedir. Bu benzetmelerin
ileri bir adımı da istiarereye bağlı olarak mazmun yapısın oluşmasıdır.
Bunun yanında klasik mazmun anlayışının dışında gibi edatının soyut
kavramların somutlaştırılmasında ve mukayeseye dayalı ifadelerde önemli
rol oynadığı dikkati çekmektedir.
Elbette şiirde kelime seçiminin önemli yeri vardır. Divan şairlerinin
anlam zenginliğini sağlamak amacıyla birden fazla anlama gelen
kelimeleri (rüzgâr, dem, hezâr vb.) tercih etmeleri tesadüfi değildir. Türk
şiirinin Divan şiiri döneminde sözcük seçimi gerçekten büyük önem
taşımaktadır. Kullanılan sözcükler ölçü (aruz ölçüsü) içindeki yerleri, ses
değerleri, özellikle de anlam açısından nitelikleri göz önünde tutularak
seçilmeliydi (Aksan, 68).
İfadenin yerini bulmasında teşbihin önemli bir yeri vardır. Asıl
unsurun daha güçlü ifadesinde benzetmeden yararlanmak zaruridir. Yapı
ve anlam bakımından “gibi” redifli şiirlerin değerlendirildiği bu çalışmada
Necâtî divanının tamamına bakıldığında şöyle bir görüntü ortaya
çıkmaktadır:
Gibi benzetme edatıyla birlikte kullanılan kelimeler yapıları
itibariyle değerlendirildiğinde 133 yerde somut (Dağlar gibi, deryâ gibi,
gül gibi, serv gibi vb.), 90 yerde soyut bir kullanım ( cehennem gibi, derd
gibi, Cennetü’l-Me’vâ gibi vb.) söz konusudur. Edatın birlikte
kullanımında 40 yerde özel isim birlikteliği (Dehhâk gibi, Ferhâd gibi,
Karacadağ gibi vb.) dikkati çeker. 183 yerde de cins isimlerle birlikte
kullanıldığı (‘ıyd gibi), kaşun gibi,mey-i ergavan gibi vb.) görülmektedir.
Buna göre değerlendirildiğinde % 40 oranında soyut kavramlarla kullanım,
% 60 cıvarında da somut unsurlarla birlikte kullanım söz konusudur.
Ayrıca, “gibi” edatının birlikte kullanıldığı kelimelere bakıldığına %18
oranında özel isimler, %82 oranında ise cins isimlerle bir arada kullanıldığı
görülecektir.
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TABLOLAR:

200
150
100
50

Gibi Edatıyla Kelime
Grubu Oluşturan
183
Kelimelerin Yapısı
133
90
40

0
Somut İsim - Soyut Özel İsim - Cins İsim
İsim

Gibi Edatıyla Kelime Grubu
Oluşturan Kelimelerin Yapısı
40; 18%

Özel İsim
Cins İsim

183; 82%

Gibi Edatıyla Kelime Grubu
Oluşturan Kelimelerin Yapısı
90; 40%
133; 60%
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Somut İsim
Soyut İsim
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1.

Giriş

Bu çalışmanın konusunu son yüzyılın ikinci yarısından itibaren
mühendislik, teknoloji, bilim ve felsefenin odak noktasında bulunan yapay
zekâ oluşturmaktadır. Yapay zekâ hukuk felsefesi açısından
değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü söz konusu yapay zekâ özellikle
bilgisayar biliminin gelişmesi ile bilgisayar destekli makinelere
eklendiğinde bu makinelerin insan benzeri eylemler yaptığı görülmektedir.
Genel olarak güçlü ve zayıf olmak üzere yapay zekâ, iki şekilde
anlaşılmaktadır. Bunlarda zayıf olanı insan benzeri eylemleri yerine
getiren makineleri ifade ederken güçlü yapay zekâ eylemlerin bilincinde
olan, bilinçli yapay zekâyı ifade etmektedir. Birinci tür yapay zekâ, insan
eylemlerinin benzerini dışarıdan komutla gerçekleştirmektedir. Ancak
bunun gelişmiş versiyonu, insanın üst bilişsel süreçlerini de içinde
barındırarak kendi eylemlerinin farkındadır. Bu durumda, eylemlerinin
sorumluluğunu da üstlenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda bu türden
yapay zekânın eylemlerinden sorumlu olup olmaması ve hukuki anlamda
cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı sorgulanacaktır. Bununla
birlikte güçlü yapay zekâ ile donatılmış bir robotun kişilik alıp almayacağı
sorgulanacaktır, bu robotun hukuki statüsü irdelenecektir.
2.
Yapay Zekâ Tanımı, Tarihçesi ve Türleri
Yapay zekâ tanımı itibariyle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.
Çünkü yapay zekâ çalışmalarında amaç zekâ kavramının dar anlamından
daha ziyade zihin veyahut bilinç üzerine bir araştırmadır. Çünkü zekâ,
yapay zekânın isim babası olan McCarthy ve arkadaşlarının hedeflerini
tam olarak karşılamamaktadır. Onlar insan benzeri eylemler yapma fikri
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ile yola koyulmuşlar ancak insan sadece eylemde bulunan değil
eylemlerinin bilincinde olan bir varlıktır. Yapay zekâ ile insanın üst bilişsel
süreçleri olan anlama, yorumlama ve değerlendirme gibi zihinsel
eylemlerinin de benzerini yapma amaçlanmıştır. Bu durumda insanın
çevresiyle olan ilişkisine karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlaması onun
zekâ göstergesidir. Ancak insan eylemleri sadece bunlarla sınırlı değildir.
Zihinsel süreçleri de içine alan geniş bir alanı temsil etmektedir. Bu
bakımdan yapay zekâ çalışmaları da sadece yeni durumlara uyum sağlama
olarak görülmemektedir.
Searle’ün bu aşamada yapmış olduğu yapay zekâ ayrımı önemli
görünmektedir. Çünkü o insanın üst bilişsel süreçlerini yerine getiren
yapay zekâyı güçlü yapay zekâ, ancak sadece insan eylemlerini yerine
getiren yapay zekâyı ise zayıf yapay zekâ olarak adlandırmaktadır. Bu
durumda yapay zekâ, verilen dar görevleri yerine getirmek üzere
programlanmış yapay zekâ çalışmalarını ifade etmektedir (Searle, 1996, s.
26). Searle bu ayrımla insanın üst bilişsel süreçlerini yerine getiren
makineler ile evimizde kullandığımız tost makinesi arasında ayrım
yapmaktadır. Searle (2004, s. 67-68) güçlü yapay zekânın bilinçlilik ve
niyetlilik özelliğine sahip olması gerektiğine vurgu yaparak, mevcut
üretilen yapay zekâların bundan yoksun olduğundan dolayı eleştirmiştir.1
Yapay zekâ her ne kadar son yüzyılın ikinci yarısından itibaren
insanların gündemini oldukça fazla meşgul ediyor olsa da bu alandaki
çalışmaların Antik Yunana kadar götürmek mümkündür. Ancak Antik
Yunan’da yapılan çalışmalar yapay zekâ adıyla anılmamaktadır. İnsan
benzeri varlık yapma çalışmaları olarak anılmaktadır. Örneğin Deus ex
Machina (Mekanik Tanrı) adıyla anılan bir otomat örneği verilmektedir.
Bu makine sahnede oynanan oyunun sahne geçişlerinde perdenin indirilip
sahnenin değişmesini sağlamaktadır (Güzeldere, 1998, s. 29). Bu otomat
insan eylemini yerine getiren bir öneme sahiptir. Bu bakımdan
değerlendirildiğinde yapay zekâ, insanlığın en eski rüyasından birisi olarak
görülmektedir. Basit şekilde bir program ile belirlenen görevleri yerine
getirme işi olarak anlaşılmaktadır.
Günümüzde
ameliyathanelerden,
otel
resepsiyonlarına,
fabrikalardan, hizmet sektörüne kadar birçok alanda yeniliklerle
karşılaşmaktayız. Çağdaş dönemde bu alandaki en önemli çalışmalar Pitts
ve Mcculloch tarafından yapıldığı görülmektedir. Adı geçen araştırmacılar
yapay sinir ağları ile insan beynini bir benzerini yapmaya çalışmışlardır.
Çelebi’ye göre (2019, s. 498) Hume’un felsefesinde kişilik sahibi olan
insanın varoluşsal olarak iki temel boyutu bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi eylemsellik diğeri ise bilişselliktir. Searle’e göre Bu iki temel
varoluşsal özellik güçlü yapay zekâ da mevcuttur.
1
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Hesaplama modeli ile bir davranışın fizyoloji, önermeler mantığı ve Turing
testi yardımıyla yapay bir şekilde oluşturulabileceğini öne sürmüşlerdir
(Mcculloch & Pitts, 1943). Bu sistem ile makinelerin öğrenme durumunda
olabileceğini ifade etmişlerdir (Hebb, 1949).
Dartmounth’da iki aylık düzenlenecek olan yaz okulu kampında
bilişsel süreçleri bilgisayar destekli makinelere de entegre edilebileceğine
dair bir çalışma yapılacağı bir metinle ile ilan edilmiştir. Bu metnin altında
McCarthy, Minsky, Shannon ve Rochester’ın imzası bulunmaktadır. Bu
yaz okulu kampında McCarthy tarafından yapay zekâ adı önerilmiş ve
diğer araştırmacılar tarafından bu isim kabul edilmiştir. Cem Say,
Dartmounth’daki bu çalışmanın amacını; “insan beynini taklit ederek,
insan beyni hangi problemi çözebiliyorsa, nasıl düşünüyorsa onun tıpatıp
aynısını hatta mümkünse insanlardan daha hızlı, daha verimli, daha ucuza
bilgisayarlara yaptırma projesi” olarak görmektedir (Değirmenci, 2019).
Yapay zekâ çalışmaları bu yaz okulundan sonra oldukça hız
kazanmıştır. Özellikle güçlü yapay zekâ denilebilecek çalışmalara
odaklanmıştır. Newel ve Simon tarafından bilgisayar dili geliştirilmiş buna
da General Problem Solved (GPS) adı verilmiştir (Newel & Simon, 1963).
Bu dil insanın üst bilişsel süreçlerinin aynısını yapabilecek bir tarzda
üretilmiş ilk program olma özelliği taşımaktadır. İnsan gibi düşünme
eylemine doğru yapılan çalışmalarının ilk adımı olarak görülen bu örnek
ilerleyen süreçte insan gibi düşünecek yapay zekâ ile donatılmış makineleri
müjdelemektedir.
İnsanlığın en eski rüyasından birisi olan yapay zekâ, günümüz
dünyasında hemen her alanda karşılaşabilecek konuma gelmiş durumdadır.
Üretimden, pazarlamaya, tasarımdan, ürün ortaya koymaya kadar üretim
ve pazarlamanın her alanında yer almaktadır. Bunun yanında insan gibi
düşünen ve eylemde bulunan birçok örneğiyle karşılaşmaktayız. Beden
gücüyle doğrudan ilişkili meslekler yerini mental güç gerektiren
mesleklere bırakacak bir dönemin hemen öncesini yaşamaktayız. Çünkü
yapay zekâ çalışmalarının amacı zayıf yapay zekâdaki gibi algoritması
belirlenmiş işlerin yapılmasından daha fazla işleri becerecek yapıda yapay
zekâ üretmektir. Henüz algoritması belirtilmemiş eylemlerin algoritmasını,
yapay
zekânın
kendisi
yapabilecek
algoritma,
geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu alanda güçlü yapay zekâ çalışmalarına örnek
olabilecek birkaç program yapılmıştır.
IBM’in Genel Müdürü, Mrs. Ginni Rometti’ye göre dünya büyük
bir sıçramanın öncesini yaşamaktadır. Çünkü IBM’ın Watson adındaki
yapay zekâ platformu, riziko adıyla bir program geliştirmiştir. Bu program
insanlar gibi tartışma yapabiliyor ve insan rakiplerini yenebiliyor. Bu
durumda güçlü yapay zekâ çalışmalarının amacı olan insan aklının
yapabileceği şeyleri bilgisayarların da yapabileceği şekilde donatılması
fikri kısmen gerçekleşmiş gibi görünmektedir (Baransel, 2018, s. 4).
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Günümüzde pek çok alanda görülen yapay zekânın önemi,
Alkayış’a göre (2021, s. 232) insan beyni üzerine yapılan çalışmalar
neticesinde artmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde yapay zekâ insanın
üst bilişsel süreçlerini yerine getirecek şekilde donatılmaktadır. Örneğin
OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3 doğal işleme yapabiliyor, beste
hazırlayabiliyor, bir yazılımcı olabiliyor, çevirmen yahut şiir yazarı
olabiliyor. “GPT-3 175 milyar parametre ile makale yazabilmekte, röportaj
yapabilmekte, grafik üretebilmekte, kod yazabilmekte, soru üretebilmekte
ve hatta belirli konularda eğitim verebilmektedir” (Firat, 2020, s. 534). Bu
durumda insanın anlama, yorumlama gibi bilinç düzeyine varmış gibi
görünmektedir. Harari’ye göre yapay zekâlar, insanların sorunlarını daha
iyi kavrayabilecek ve hızlı bir şekilde daha verimli cevaplar üretebilecektir
(Harari, 2018, s. 36).
3.
Yapay Zekânın Eylemlerinin Sorumluluğu
Erken dönem yapay zekâ çalışmalarının amacı insan benzeri
eylemleri yerine getirme çalışmaları olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden
çalışmalarda asıl amaç insanın yerini alacak yapay zekâ üretmek değil
insanın yeteneklerine katkı sağlayacak çalışmalar amaçlanmıştır (Dönmez,
2020, s. 750). Ancak ilerleyen teknoloji yapay zekâ konusunda ulaşılacak
noktanın hedeflenenden çok daha ileri seviyede olacağını göstermiştir.
Yapay zekâ hedeflenenden çok daha ileri seviyede olabileceği
düşüncesi çeşitli türden endişeleri de ortaya çıkarmaktadır. Çünkü yapay
zekâ ne olduğu ile değil neler yapabileceği ile artık konuşulmaktadır. Bu
durumda yaptığı eylemlerin sorumluluğu sorunu dile getirilmesi gereken
en önemli konudur. Eylemde bulunan yapay zekâ ve insan ilişkileri gelişen
ve değişen teknoloji ile oldukça önemli konular arasında yer alacaktır.
Çünkü beklenenden hızlı ilerleyen ve henüz emekleme seviyesinde olduğu
belirtilen yapay zekâ, bu aşamada bile oldukça fazla işi yerine
getirebiliyor, ilerleyen süreçte çok daha geniş işleri yerine getirebilecek
gibi görünmektedir. Bunun yanında sosyal alanımızda birçok alanda,
fabrikalarda, sokakta karşılaştığımız robotlar eylemleri itibariyle
sorumlulukları ne şekilde değerlendirilecek hukuki ve dini boyutları
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Örneğin genelevlerde hizmet veren robotların durumu, robotla
cinsel ilişki, imamlık yapay robotun arkasında kılınan namazın hükmü,
robotlarla evlilik, robot tarafından üretilen bir eserin kullanımından
kaynaklanan telif sorunu, fabrikada robotun neden olduğu yaralanmalarda
suçun sorumluluğu, yolda yürürken bir insana çarpan sürücüsüz aracın
sorumluluğu, ameliyat yapan robotun insanın ölümüne neden olmasından
doğan sorumluluk vb. soruların hukuki açıdan cevaplanması
gerekmektedir. Hem dini hükümlerin bu konulara cevap üretmesi ve
sorumluluk noktasında hem de devletlerin yasalarının bu konulara çözüm
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önerileri bulması noktasında yapay zekâ çalışmalarının gelişimine göre
geride olduğu görülmektedir.
4.
Hukuki Açıdan Yapay Zekânın Statüsü
İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsanın yaratılışı gereği diğer
insanlarla birlikte yaşamaya muhtaçtır. Bu birlikte yaşamının bir düzen
içerisinde kurulması gerekmektedir. Toplumsal düzenin belirli türden
kuralları bulunmak zorundadır. Toplumsal kurallar din, ahlak, gelenek ve
hukuksal temellere dayanmaktadır (Bilge, 2007, s. 6). Bu kurallara
uyulmadığı taktirde belirli türden yaptırımlar uygulanmaktadır. İnsan bu
hukuk kurallarının dışına çıkabilecek bir varlık değildir. Bu hukuk
kurallarının amacı oluşturmak istediğimiz toplumsal düzenin sürekli
olmasıdır. Aral’a göre (2014, s. 19) insan ne ruhsal olarak ne de bedensel
olarak bu toplumsallıktan kurtulamaz. Çünkü bedensel sağlığını korumak
için iş bölümüne ihtiyaç duymaktadır. Aynı şekilde ruhsal sağlığı da
toplumsallıkla korunmaktadır.
Doğa durumunda yasaları yazılı olmamakla birlikte varlığı da inkâr
edilmemektedir. Doğaya bakıldığında varolanlar bu yasalara uymak
zorundadırlar (Locke, 1954, s. 117). İnsan kendi varlığını itibariyle düzenli
olmak için kuralları önemli gördüğü kadar yani varoluşu itibariyle özgeci
olduğu kadar aynı zamanda bencil bir yapıya sahiptir. Bu durumda
bencilliği onu toplumsal düzeni tehlikeye atacak davranışlara sevk
etmektedir. Tehlikeye atmakla yetinmez aynı zamanda insanı ortadan
kaldıracak davranışlara yönlendirmektedir (Hobbes, 1993, s. 93). Bu
durumda aklın ortaya koyduğu kurallar olması gereken kurallar olarak
görülmekte ve norm adını almaktadır.
İnsan-insan, insan-eşya ilişkisini düzenleyen günümüz hukuk
sistemi insan-yapay zekâ ilişkisini düzenleyecek normları henüz
üretmemiştir. İnsanlar gibi davranan ve insanlar gibi düşünen varlıklara
olarak karşımıza çıkan yapay zekâ ile donatılmış robotların insanlarla
ilişkilerini belirleyen bir hukuk sisteminin olması gerekmektedir. Oysa
bilgisayar biliminin gelişmesi ile yapay zekâ çalışmalarının ilerlemesi
sonucunda insan benzeri davranışlar gerçekleştiren ve görünüşü itibariyle
insandan ayrılmayan robotlarla karışılacağımız bir sosyal hayat bizi
beklemektedir. Yapay zekâ ile o kadar çok karşılaşmaktayız ki sadece
gerçek dünyada değil sanal âlemde de karşılaşmaktayız. İnternet çağında
internetten herhangi bir işlemi gerçekleştirirken çoğunlukla bot hesap
yahut robot olmadığımızı kanıtlamamız gerekmektedir.
Günümüzde yapay zekânın şiir, resim, müzik ve kitap üretmesi
mümkündür, bu anlamda telif hakları konusunda hukuki sorumluluğun
kime ait olduğuna dair bir düzenleme çoğu ülkede henüz yapılmış gibi
görünmemektedir. Yapay zekânın ürettiği eserler fikir ve sanat eserleri
kanunu kapsamında mı değerlendirilecek yahut başka bir kanuna mı tabi
olacaktır? Bunun yanında bu eserin mülkiyet hakkının kime ait olacağı da
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bir başka sorun olarak görülmektedir. Çünkü yapay zekâ bir kişilik sahibi
midir? Ya da bir kişiye ait kullanım amacıyla yanında bulundurduğu bir
araç mıdır? Bu konuya dair ülkemizde henüz bir düzenleme yapılmadığı
gibi dünyada ortak bir kanunun bulunmadığı görülmektedir. Bu soru
gelecekte gündemimizi oldukça işgal edeceğe benzemektedir.
Yapay zekânın kişilik alma noktasında Suudi Arabistan bir ilki
gerçekleştirmiş ve Sophia adından bir robota vatandaşlık vermiştir. Sophia,
dünyanın ilk robot vatandaşı olarak tarihe geçmiştir (BBC, 2017). Bir
devletin yapay zekâya vatandaşlık vermesi ne anlama gelmektedir? Bu
robot diğer vatandaşlar gibi aynı kanunlara tabi olacak mıdır? Yoksa
kendisinin tabi olacağı yeni kanunlar mı üretilecektir? Bu soruların
cevaplanması gerekmektedir. Yeni dünyanın yeni kurallar sistemini
gerekli kıldığı açıktır. Dini, hukuki ve geleneksel alanlarda insanlara
toplumsal hayatta düzeni sağlayacak kurallar üreten tüm unsurlar
kendilerini güncellemesi gerekmektedir. Çünkü yeni dünya öncekinden
çok farklı olacak gibi görünmektedir.
Google 2009 yılından bu yana sokaklarda sürücüsüz araç denemeleri
yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde sürücüsüz araç düzenlemesi
yapılmıştır (Zipp, 2016, s. 140). Yine ABD’de kişisel verileri koruma
kanunu 1980’li yıllarda yasalaşmıştır. 2017 yılında Almanya’da
Karayollarına yönelik yeni bir düzenleme yapılmış, İngiltere’de de 2017
yılında sürücüsüz araçlara yönelik düzenleme yapılmıştır (Doğan, 2019, s.
3220).
Yapay zekâ toplumsal alana girdiği oranda hukukun ilgi alanına da
hızlıca girmektedir. Çünkü toplumsal düzeni sağlayan hukuk sistemi,
toplumdan bağımsız değildir. İnsanların vazgeçilmez bir unsuru haline
gelen yapay zekâ, giderek daha çok ilerlemektedir. Bu durumda hukuki
statüsü önem arz etmektedir. Avrupa Parlementosu, yapay zekâlara
“elektronik kişilik” vermeyi önermiş ve hukuki bağlamda sorumluluğu bu
kişilik üzerinden kurgulamayı amaçlamıştır. Bu kişilik tüzel ve özel kişilik
yanında bir de üçüncü tür elektronik kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özel ve tüzel kişiliğin karşısında kendine has bir yapısının olmasından
dolayı insan olmayan ancak kişilik sahibi bir varlık olarak
değerlendirilecek bu bilinçli varlık hukuki anlamda sorumluluk sahibi
olacaktır. Çünkü önümüzdeki yıllarda yapay zekâlar öğrenebilecek,
öğrendiğini analiz edebilecek, analiz çıktılarını yorumlayacak ve buna göre
belirli karalar verecektir. Bunun yanında bu karara göre hareket edecek ve
kendisini geliştirmek için çaba harcayacaktır. Böyle bir yapay zekâ, güçlü
yapay zekâ olarak anılacağından bir takım cezai sorumluluklarının olması
gerektiği anlayışı gelişmektedir.
5.
Yapay Zekânın Kişilik Sorunu
Kişilik nedir? Hukuki anlamda kişiliğin ne olduğunun iyi bilinmesi
gerekmektedir. Şayet yapay zekâlı bir makinenin kişilik alabileceği
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değerlendirilecekse bu kişiliğin ne olduğunun ifade edilmesi
gerekmektedir. Etimolojik olarak kişi insan, kimse, şahıs bir eserde yer
alan kimse, konuşan ve sözü edilen varlık, şahıs vb. anlamlarda
kullanılmaktadır (Ergün, 2017, s. 2-3). Latince Persona sözcüğünden
türetilmiştir. Roma hukukunda Persona kelimesi Caput kelimesiyle eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır (Umur, 1983, s. 342). Kişiliğin felsefi ve
hukuki alanda belirlenmesi yapay zekânın kişilik alıp alamayacağı
konusunda bir sonuca varılacak gibi görünmektedir (Kılışarslan, 2019, s.
370-372). Zimmermann (2015, s. 23) yapay zekâya kişilik
verilemeyeceğini anlattığı makalesinde kişilik kavramının evrimsel bir
yapıya sahip olduğunu ve etten kemikten bir varlık olan insana has bir
kavram olduğunu belirtmektedir.
Roma hukukundan bu yana varlıklar, kişi ve eşya olarak
ayrılmaktadır. Bu durumda yapay zekânın ya eşya ya da kişi olarak ele
alınması gerekmektedir. Yapay zekânın eşya olarak anılması neredeyse
imkânsızdır. Çünkü eşya olmanın ötesinde bir yetkinliğe sahiptir. Güçlü
yapay zekâ bilinçli bir varlık olarak insan olmaya yakın bir yetkinliğe
sahiptir. Çünkü insanların yapabildiği bütün etkinlikleri daha hızlı ve
insandan daha kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Üstelik bu
etkinlikleri eylemlerinin bilincinde bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu
durumda yapay zekânın hukuk karşısındaki konumunun ne olacağı iyi
tetkik edilmesi gerekmektedir.
Yapay zekâlı bir robotun cezai sorumluluğu konusundaki belirsizlik
insanların yapay zekâ konusuna korku ile yaklaşmasına neden olmaktadır.
Çünkü elinde mükemmel bir gücü olan ancak bu gücü kullanmada hukuki
olarak konumunun ne olduğu tam olarak kestirilememektedir. Bu yüzden
gelecekte insanlığı yok edebileceğine dair teoriler geliştirilmiştir. Oysa
hukuki olarak sorumluluk alanına dâhil edilmesi onun bu şekilde
geliştirilmesinin de önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Örneğin
hukuki alanda birçok boşluk bulunmaktadır. Gelişen ve değişen teknolojik
alanda özellikle internetin yaygınlaşması ile kendi elimizle büyük veri
denilen alana kendimizle ilgili bilgi notları göndermekteyiz. Bu bilgiler
yapay zekâ geliştiricileri tarafından kullanılmaktadır. Ancak bunların bir
yapay zekâ tarafından ne amaçla ne zaman kullanılacağı kesin bir yasa ile
belirlenmediğinden kişisel verilerimiz hâlihazırda birçok alanda
kullanılmaya müsait konumdadır.
Yukarıda ifade edilen birtakım sorunlar, örneğin sürücüsüz bir
aracın insanın ölümüne sebebiyet vermesinden doğan sorumluluğun onun
üreticisinin mi olacağı yoksa kendi başına karar verebilecek kapasiteye
sahip olan sürücüsüz arabanın kendisinde mi olacağı tartışmaya açıktır.
Şayet üreticisine cezanın verilmesi, suçun şahsiliği prensibine ters
düşmektedir. Eğer sürücüsüz araca ceza verilecekse bu cezanın
caydırıcılığı ne olacaktır? Bu cezanın diğer araçları bağlayıcılığı nasıl
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olacaktır? Bu tür sorular henüz cevaplandırılmaya muhtaç sorular olarak
görülmektedir. Cezalar suçu gerçekleştiren insanları ve bu suça meyilli
diğer insanları caydırmaya yöneliktir (Gabriel Hallevy, 2015, s. 22). Bu
cezalar robotları nasıl bir ilişkiye yöneltmektedir. Yani cezanın ıslah etme
unsuru, robotlar için nasıl değerlendirileceği tam olarak belirlenmiş
değildir. Bunun yanında ceza hukukunun yaptırımları yapay zekânın
bağlayıcılığı değerlendirilmelidir.
Cezai sorumluluk fikri, yapay zekâlı bir makineye yönelik
değerlendirilirken bir de bunun tersinin de değerlendirilmesi
gerekmektedir. Örneğin bir insanın robota zarar vermesinden dolayı nasıl
bir hukuki sorumluluk alanına dâhil edileceği de tam olarak belirlenmiş
değildir. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi yapay zekâ bir eşya
statüsünden daha çok bilinçli varlık statüsünde bulunmaktadır. Bu
durumda insana verilen ceza hükmünde mi ele alınacaktır yoksa farklı bir
değerlendirmeye mi tabi tutulacaktır? Kişiler arasındaki hukuk yapay
zekâyı ne kadar bağlamaktadır?
Ceza hukuku alanında yapay zekâyı etkileyecek birtakım öneriler
bulunmaktadır. Örneğin Watkins’e göre insanların önünde iki seçenek
bulunmaktadır. İlk olarak, yapay zekâ çalışmalarında görev alanların
ahlaki sorumluluklarının genişletilmesi gerekmektedir. İkinci olarak yapay
zekânın insanlardan daha ahlaki bir düzeyde kodlanarak daha sonra kendi
kendisini kodlayacak bir yapıyla donatılması gerekmektedir (Magazine,
2018). Watkins’in robot ahlakına yönelik çözüm önerisi robotların hukuki
anlamda sorumluluk taşımasını ortadan kaldırmıyor ancak cezaya konu
olan sorunun ortadan kalkmasına yönelik bir girişim şeklinde
anlaşılmaktadır.
Watkins’in önerisinden başka güçlü yapay zekâ ile donatılmış bir
robotun, Roma hukukundaki köleler gibi algılanarak yapay zekâ alanındaki
hukuki çıkmaza öneri sunan Taşdemir ve arkadaşları, yapay zekâ ve köle
arasında bir analoji kurarak yapay zekâyı mal varlığı hükmünde
değerlendirmişlerdir. Köleler, Roma hukukunda; kendi kendine
düşünebilen, karar veren, duygusal bir mal olarak görüldüğü için rahatlıkla
güçlü yapay zekâ ile donatılmış bir robotun da köle gibi algılanabileceğini
ifade etmektedirler (Taşdemir, Özbay, & Kireçtepe, 2020). Oysa güçlü
yapay zekâ ile donatılmış bir robot köleden daha işlevsel, daha kusursuz,
daha güçlü ve mükemmel bir yapıya sahip olacağı için bir köle statüsünde
değerlendirmenin kendi içerisinde sorunlar doğuracağı açıktır. Bunun
yanında bu öneri Uzun’a göre (2016, s. 16) yıllarca kendisinden kurtulmak
için çabalanan kölelik problemini yeniden ortaya çıkaracak gibi
görünmektedir.
Bu açıdan öngörülebilir bir gelecekte robotları bağlayan yeni hukuki
çerçevenin çizilmesi gerekmektedir. Hukuki anlamda çalışmaların
öncülüğünü yapan Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Avrupa
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Birliği, Japonya ve Büyük Britanya’dır. Fakat bu ülkelerin hukuki
düzenlemeleri, yapay zekâlı robotları tam olarak kişilik sahibi varlıklar
gibi değerlendirmekten henüz uzaktır. Bu düzenlemelerden bir kısmı,
mevcut bazı yasaların kapsamını genişleterek yapay zekâyı da bu kapsama
almak suretiyle gerçekleştirilirken bazı düzenlemeler ise robot üreticilerine
yöneliktir (Ersoy, 2018, s. 37-38).
Ceza hukuku açısından robotun herhangi bir kusurdan sorumlu
tutulup tutulmayacağı sorusu yapay zekânın statüsüyle ilgilidir. Yani ceza
alacak kadar yetkin bir bilince sahip olacak mıdır? Yapılan çalışmalar ve
ön görüler yapay zekânın insan bilincine sahip olabileceği yönündedir.
Şayet bu bilince sahip olacak ise insani bir hukuki yaptırıma maruz
bırakılabilir. Bunun aksine şayet insan bilincine sahip olmayacak ise
bunların yaptığı kusurlu hareketten doğan hasarın cezai sorumluluğu
konusu herhangi bir hayvan sahibinin ya da araç sahibinin sorumluluğu
gibi mi değerlendirilecektir. Bu sorunun cevabı birinci sorunun cevabından
daha kolay gibi görünmektedir. Çünkü nasıl olsa eyleminin bilincinde
değildir ve bağımlı bir davranış gerçekleştiriyor, bu yüzden kusurlu
davranıştan doğan hasarın sorumluluğu şeyin sahibindedir.
Yapay zekânın hukuki açıdan statüsünü belirlemek için bu konunun
felsefi anlamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapay zekânın hukuki
kişilik ve statüsü felsefi anlamda değerlendirildiğinde özgürlük sorunuyla
doğrudan ilişkili bir alan olarak görülmektedir. Çünkü eylemlerinin
sorumluluğu yapay zekâya yüklenecekse bu yapay zekânın özgür
davranması gerekmektedir. Bu da ona verilen algoritmalardan bağımsız
hareket edip etmemesine ilişkin bir soruşturmayı gerekli kılmaktadır.
Yapılan çalışmalar neticesinde kendi kendisine öğrenebilen yapay zekâ
programlarının, kendisine verilmemiş algoritmaları üretme kapasitesine
sahip olduğu görülmüştür. Örneğin dünya Go oyunu birincisini yenen
DeepMind adlı şirketin AlphaGo adlı yapay zekâ programı, kendisine
verilmemiş hamleleri kendi kendisine öğrenmiştir. Bu öğrenme işleminin
belirli bir algoritma sınırlılığı içerisinde yapıldığına dair eleştiri gelebilir.
Böylelikle kendi özgür iradesiyle değil kendisine verilen bir algoritmanın
çizdiği çerçevede öğrenme gerçekleştirdiği düşünülebilir. Bu anlamda
çağdaş nörobilim çalışmaları da insan eylemlerinin beyin endeksli
ilerlediğini ve irade özgürlüğü fikrinin olmadığını ifade etmektedirler. Bu
durumda insanın da eylemleri gerçekleştirirken bir ön hazırlık sürecinin
olduğu fikrinden hareketle yapay zekânın da bir ön hazırlık olarak
görülebilecek kendi kendine öğrenme algoritmasının verilmesi arasında bir
benzerlik kurmak yerinde olacaktır.
Yapay zekânın kişilik sorununun özellikle felsefi anlamda
değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Chopra ve Laurence, öncelikle
yapay zekâ kişiliğinin belirlenmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Onlara
göre (2004, s. 639) yapay zekâya kendisine has özelliğinden dolayı farklı
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bir kişilik statüsünün verilmesi gerekmektedir. Felsefi bağlamda
değerlendirildiğinde, bu konuda adı zikredilmesi gereken kişi 17. yüzyılın
çok yönlü filozofu Spinoza’dır. Spinoza’ya göre insan zihin ve bedenin
birleşmesinden meydana gelmiş bir modustur (Spinoza, 2016, s. 70). Tıpkı
daire ile daire fikrinin aynı olduğu gibi zihin ve beden de bir ve aynı olan
şeyin sadece farklı adlandırmalarından ibarettir. (Spinoza, 2012, s. 88). Bu
anlamda eylemleri Tanrısal zorunluluğa göre olduğu için özgür irade sahibi
değildir. Bu yüzden yapay zekâ ile desteklenmiş bir robotun insandan
modus olmak bakımından bir farkı bulunmamaktadır. Felsefi anlamda
doğal insan ile yapay zekâ ile desteklenmiş robot arasında ontolojik bir
fark görmeyecek bir sistem öneren Spinoza, bu anlamda hukuki kişilik
konusunda hukukçulara önemli bir yol gösterici olarak görülebilir.
Yapay zekâ ile desteklenmiş robotların felsefi alt yapısını
Spinoza’dan alarak hukuki alanda bir kişilik verilecekse bu kişiliğin
belirlenmesi gerekmektedir. Spinoza’nın yanında John Locke’un felsefi
sisteminde de benzer bir sonuç çıkarılabilir. Çünkü Locke’a göre aynı tür,
kapasiteye ve özellikler sahip insanlar eşit sayılmak zorundadır. Ona göre
tüm insanların eşit olmasının kaynağı doğal durumda birinin diğerinden
farkının olmamasıdır. Eşitliğinden dolayı diğer türdeşlerine tabi değildir,
herkes özgür ve başkasıyla eşittir (Locke, 1954, s. 233). Bu ilkeden
hareketle insana özgü bütün özelliklere sahip olacak olan güçlü yapay zekâ
ile donatılmış bir robotun teknik olarak insandan bir farkı
bulunmayacaktır. Bu durumda robotun hem ontolojik hem de hukuki
statüsü insan statüsüyle aynı olacak gibi görünmektedir.
6.Değerlendirme Ve Sonuç
İnsan benzeri eylemleri gerçekleştiren makinelere son yıllarda
oldukça fazla rastlanmaktadır. Antik Yundan’dan günümüze kadar çeşitli
aşamalardan geçerek gelen insanlığın en eski rüyalarından birisi olarak
yapay zekâ, günümüzde oldukça ön plandadır. Hemen hemen bütün
alanların odak noktasında bulunan yapay zekâ çalışmaları, gelecekte doğal
süreçlerin var kalması noktasında insanları endişelendirmektedir. Doğal
bütün varoluş durumları, kendilerini yapay zekâya karşı koruma güdüsüyle
hareket etmektedir. Bu olay yapay zekânın henüz çok erken dönemlerde
olmasına rağmen ne kadar güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Erken dönem yapay zekâ çalışmaları sadece insan benzeri eylemde
bulunan makinelerin peşindeydi. Ancak bilgisayar biliminin gelişmesi ile
bu çalışmalar insanın üst bilişsel eylemlerinin de taklit edilmesine
evrilmiştir. Bu durumda yapay zekâ çalışmalarını ve türlerini ikiye
ayırmak yerinde olacaktır. Sadece insan gibi davranan yapay zekâlar zayıf
yapay zekâ olarak anlaşılırken, insanın anlama, yorumlama, değerlendirme
gibi zihinsel süreçlerini de taklit eden yapay zekâlar güçlü yapay zekâ
olarak anlaşılmaktadır. Güçlü yapay zekâ kendi bilincinde olan, eylemleri
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fark eden, yeni durumları keşfeden, keşfettiğini analiz eden, analiz
sonucunda göre eyleyen bir yapıdadır. Bu yönüyle insan gibi
anlaşılmaması için herhangi bir engel bulunmamaktadır.
İnsan gibi davranan ve düşünen yapay zekâlar teknolojinin gelişmesi
ve ilerlemesiyle günlük hayatımızın hemen her alanına sirayet etmiş
durumdadır. Lokanta hizmetlerinden, ekonomiye, tıptan, eğitime birçok
alan yapay zekâ destekli makinelerden yararlanılmaktadır. Bu kadar çok
sosyal alanımıza dâhil ettiğimiz yapay zekânın, insan ilişkilerinde
karşılaşacağı sorunlara karşın konumunun ne olacağı oldukça sorunlu bir
konu olarak görülmektedir. Çünkü mevcut hukuk sisteminde insan-insan,
insan-eşya ilişkisini ele alan sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır. Yapay
zekânın bu hukuk sistemindeki statüsü tam olarak belirlenmiş değildir.
Örneğin güçlü yapay zekâ ile donatılmış bir yapay zekânın (kendi
bilincinde olan) herhangi bir insanın ölümüne sebep olduğu
düşünüldüğünde bu durumda hukuki sorumluluğun kime ait olduğuna dair
henüz bir kural bulunmamaktadır. Yine bir yapay zekânın bir mala zarar
vermesinden doğan sorumluluğun kime ait olduğuna dair bir çözüm önerisi
bulunmamaktadır. Bir robotun ürettiği herhangi bir ürünün kullanım
hakkının kime ait olduğu, bunun sanat eseri olarak değerlendirilip
değerlendirilmeyeceği gibi konular, henüz çözümlenmiş değildir. Robot
tarafından üretilen bir bestenin bir sanatçı tarafından söylenmesinden
doğan telif hakkı sorununda tarafların hukuki soruna çözüm önerileri
henüz tatmin edici düzeyde değildir. Bu konulara dair çeşitli ülkelerin
birbirlerinden farklı uygulamaları bulunmaktadır ancak bunun belirli bir
düzen ve sistematiğe konulması gerekmektedir.
Robotların hukuki statüsü konusunda birtakım öneriler
geliştirilmiştir. Örneğin yapay zekâyı bir eşya statüsünde değerlendirmek
bir öneri olarak görülebilir. Ancak yapay zekâ bir eşyadan çok daha öte bir
şeydir. Çünkü yapay zekâ insanlar gibi hareket edebiliyor ve eylemlerinin
farkına varabiliyor. Bu durumda eylemlerini kendi kendisine
gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahip olduğundan eşya olarak
değerlendirmek pek doğru bir yaklaşım gibi görünmemektedir. Bazı
düşünürlerde yapay zekâ ile ilgili hukuki çıkmazı Roma hukukundaki
köleci yaklaşımla çözüme kavuşturma eğilimi bulunmaktadır. Köleler
kendi kendine eylemde bulunan, düşünen, hareket eden, duygusal mallar
olarak görülmektedir. Ancak bu öneri de robotun hukuki statüsüne tam bir
çözüm önerisi sunmamaktadır. Çünkü yüzyıllardır karşı çıkılan kölelik
sorununu modern kölelik vurgusuyla yeniden gündeme getirmesi çok
istenen sonuçlar üretmeyeceği açıktır.
İnsanın ürettiğinin sahibi olur vurgusuyla Locke’un felsefesinden
alınan ilhamla yapay zekâyı eşya gibi düşünmek hukuki anlamda yapay
zekânın statüsüne tam bir çözüm önerisi sunmamaktadır. Çünkü yapay
zekâ bir eşya olmaktan çok insanın bilinçliliğini barındıran bir yapıdadır.
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Robotlara kişilik verme ile söz konusu sorunlara çözüme
kavuşturulacak gibi görünmektedir. Ancak kişiliğinin felsefi anlamda
değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin Spinoza ve Locke’un felsefi
sistemlerinde robotların kişilik alabileceği anlaşılabilir. Fakat bunun hangi
anlamda değerlendirileceği de hukuki anlamda iyi tetkik edilmesi
gerekmektedir. Çünkü hukuki anlamda kişilik; tüzel ve özel olmak üzere
iki türlüdür. Avrupa Parlamentosu robotlara özel ve tüzel kişilikten başka
“elektronik kişilik” verme yönünde karar vermiştir. Özellikle bu tür
yaklaşımlar yeni bir kişilik türünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu
durumda yeni bir hukuki düzenleme gerektirmektedir. Bu düzenleme
hukuki statüsü bakımından robotlar konusunda önemli bir adım olarak
görülmektedir.
Robotların hukuki statüsünün belirlenmesi noktasında yapılan
düzenlemeler henüz tam olarak istenen düzeyde değildir. Çünkü ülkelerin
çoğu yapay zekânın geleceği noktayı tam olarak kestirebilmiş değildir.
Bazı ülkeler mevcut yasaların kapsamını genişleterek robotları da içine
alacak şekilde düzenleme yapmışlar bazıları da robot üreticilerine belirli
hukuksal düzenleme getirmişlerdir. Ancak bunların hiçbiri öngörülebilir
gelecekte karşılaşabileceğimiz sorunlara tam olarak çözüm üretebilecek
düzeyde değildir.
O halde yapılacak en önemli şey güçlü yapay zekânın gelebileceği
noktayı önceden kestirerek buna göre bir düzenleme getirmektir.
Hâlihazırda mevcut robotların insanın üst bilişsel süreçlerini yerine
getirebildiği görülmektedir. Bu durumda insan benzeri bir varlık olarak
robotları değerlendirip bu alanda hukuki sitemin düzenlenmesi
gerekmektedir. Şimdiye kadar yapılmış en önemli düzenleme belki
elektronik kişilik verilmesi gibi görünmektedir ancak bu da tam olarak
sadra şifa olmamaktadır. Çünkü “elektronik kişilik” ile ne
amaçlanmaktadır? Tam olarak ifade edilmemiştir. Yapay zekânın tüm
eylemlerinin karşılığının olup olmadığı tam olarak açık değildir. Bu
yüzden yapay zekâya hak ettiği şekilde bir hukuki statü verilmesi
gerekmektedir. Bu statüye göre de hukuki sorumluluk sorunu çözüme
kavuşturulmalıdır.
Sonuç olarak yapılması gereken şey en temelde yapay zekânın
kişilik sahibi olup olmayacağı sorunuyla çözülecekmiş gibi
görünmektedir. Şayet kişilik bilinç sahibi olmakla ilişkili bir şey ise yapay
zekânın kişiliği bulunmaktadır. Bunun felsefi temellerini Spinoza’da
görebilmemiz mümkündür. Bunun yanında Locke’un felsefe sisteminde de
insanın sahip olduğu tüm özelliklere sahip olan yapay zekânın insandan
ayrı olmayacağı görülmektedir. Bu iki felsefi temele dayanarak felsefi
kişiliği olabilecek yapay zekânın hukuki statüsü de belirlenebilir.
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Giriş
Aristoteles’e göre doğası gereği politik bir hayvan olan insanlar bir
araya gelerek devletleri meydana getirmişlerdir (Aristoteles, 1983: 7- 8).
Modern dönemde özellikle toplumsal sözleşme kuramcıları ve bilhassa
Hobbes insanın doğası gereği politik olmadığını, doğa durumunda insanın
vahşi, sefil, kötü ve bencil olduğunu ancak bu durumdan kurtulmak için
bir sözleşme ile politik yaşama geçtiğini ve devleti kurduğunu söyler. Yani
devlet yapay ve uzlaşıyla meydan gelen bir kurumdur (Hobbes, 2017: 101104). Oysaki Aristoteles için devletin varoluş nedeni yalnızca güvenliği
sağlamaya dayalı bir anlaşmak olmaktan daha fazlasıdır. Cohen’in de ifade
ettiği gibi Aristoteles için devlet insanın sahip olduğu temel kapasite ve
yetileri geliştirmesi için insanları erdemli olmaya teşvik eden bir amaca
sahiptir (Cohen, 2014: 50). Bu farklılık antik siyaset felsefesi geleneği ile
modern siyaset felsefesi geleneği arasındaki en temel ayrımdır diyebiliriz.
Erdemli olmadan kasıt insanların erdemli aktivitelerde bulunmasıdır. Bu
erdemli aktiviteler de akılsal ve duygusal pratikleri içerir (May, 2010: 4).
Bu erdemli aktiviteler politik yaşamı etkileyen ve şekillendirebilme
gücüne sahiptir. Polis’te yaşayan vatandaşların nasıl yaşadıklarıyla hangi
yönetim biçimi altında yaşadıkları birbirinden bağımsız değildir. Kraut’un
belirttiği gibi cesaret erdemi askeri alanda nitelik sahibi olmaya işaret
ederken adalet erdemi yasalara uygun davranmaya işaret eder (Kraut,
2006: 10) Bununla beraber, Aristoteles için insan doğası gereği politik bir
hayvan olduğundan bu devletleşme süreci de doğal gelişen bir süreçtir.
Aristoteles’in siyaset felsefesi açısından, insanların toplumsallaşması ve
devletler kurması sürecinde, doğa durumu ve sözleşme hali gibi
karşıtlıktan oluşan ve birinin diğerine egemenliğiyle sonuçlanan bir durum
yoktur. İnsan ve toplum ta en başından karşıt değil, aksine birbiri için var
olan doğal bir ilişkiye sahiptir. Aristoteles insanların şehir devletinde
yaşamaya ve ortaklaşa bir yaşamı meydana getirme hususunda doğal bir
içgüdüye sahip olduklarını söyler (Aristoteles, 1983: 10). Başka bir deyişle
Aristoteles’te insanın telosunu gerçekleştirmesi toplumdan soyut bireyler
olmakla gerçekleşmez. Gottlieb’in de ifade ettiği gibi Aristoteles’te insan
toplumdan bağımsız erdemli bir insan olamaz (Gottlieb, 2009: 212).
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Aristoteles, bütün ortaklıkları özünde doğal gördüğünden onu doğal bir
içgüdüye dayandırdığından, siyasal yönetiminde daha ilk aşama olan
ailede mevcut olduğunu söyler. Ona göre aile içinde babanın yani ev
reisinin köle üzerindeki yönetim biçimi despotikken, çocuklar üzerindeki
yönetim krallık ve eşi üzerindeki yönetim biçimi ise siyasal bir yönetimdir.
Aristoteles, erkeğin dişiden doğal olarak yönetmeye daha yetenekli
olduğunu iddia eder (Aristoteles, 1983: 26). Aristoteles bunun dışında
özgür kişilerin köle ve bir adamın oğlu üzerindeki egemenliğinin de doğal
olduğunu iddia eder. Ona göre ruhun düşünme yetisi köle de hiç yoktur,
kadında vardır fakat işlemez ve çocukta henüz gelişmemiştir. Öyle ki
ahlaki erdemlerden de bu doğal yetileri kapsamında pay alırlar
(Aristoteles, 1983: 28) . Kanaatimizce Aristoteles, her ne kadar felsefesi
aracılığıyla mitlerin yerine felsefi ve bilimsel bir yol seçmiş olsa da,
özellikle kadınlar ve köleler hakkındaki görüşleriyle bir nevi başka türden
bir miti savunmaya girişmiştir. Bunda onun kendi kültür ve geleneğinin
etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu eleştirilerden sonra Aristoteles’in
yönetim biçimleri üzerine yaptığı sınıflandırmaya geçeceğiz.
1. Topluluğun Genelini (Ortak Yarar) Düşünen İyi Rejimler
Aristoteles anayasaların rejimlerin kimliğini ve özünü meydana
getirdiğini söyler. Çünkü bu Aristoteles’e göre yasaların kalıbını saptar. Bu
yüzden doğru anayasa türleri ve bu minvalde meydana gelen doğru
rejimler esas mesele olmalıdır (Aristoteles, 1983: 90). Aristoteles için iyi
rejimin ölçüsü o rejimin bütün topluluğun yararını kollayıp gözetmesidir.
Bu bağlamda ortak yararı gözeten üç rejim Krallık, Aristokrasi ve Siyasal
Yönetim’dir. Bu üç rejimden olan sapmalar ise Krallık ’tan Tiranlığa,
Aristokrasi ’den Oligarşi ’ye ve Siyasal Yönetim’den Demokrasiye doğru
olur. Tiranlık, Oligarşi ve Demokrasi kendi başlarına iyi rejimler
değildirler. Bu sapmaların meydana getirdiği rejimlerin neden iyi rejimler
olmadığı sorusunun cevabı ise yukarıda belirttiğimiz ortak yararı gözetme
ilkesine uymamalarıdır. Zira Aristoteles’e göre Tiranlık, tek yönetici olan
tek kişinin çıkarını esas alır ve diğerlerini umursamaz. Oligarşi ise yalnızca
varlıklı yani zengin insanların çıkarını gözetir ve diğerlerini önemsemez.
Nihayet Demokrasi de yalnızca yoksulların çıkarını esas alır ve diğer
sınıfları umursamaz. Bu üç rejimde anayasal olarak iyi olmayan rejimlerdir
(Aristoteles, 1983: 81). Aristoteles bu rejimler ve onların kimliğini
meydana getiren anayasaların tümüyle kötü olduklarını iddia eder. Ona
göre herhangi bir oligarşi ya da tiranlık ve demokrasi bir diğerinden esas
itibariyle farklı değildir. Bunlar en fazla daha az kötü olabilirler
(Aristoteles, 1983: 111). Bu üç iyi olmayan rejimden farklı olarak diğer üç
rejim ise ortak yararı gözettiği için iyidirler. Aristoteles için doğru bir
biçimde varlığını sürdüren Krallıkta, Kral bütün yurttaşların çıkarını ve
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ortak iyiyi amaçlar. Aristokrasi ise erdemli kişilerin toplumun bütününü
gözeterek ülkenin yönetilmesidir. Son olarak Siyasal Yönetim ise bütün
yurttaşların iyiliğini gözeten ve bütün yurttaşların dâhil olduğu yönetim
biçimidir. Aristoteles, Siyasal Yönetim’i bunların arasında en iyi ve adil
rejim olarak öne sürer (Aristoteles, 1983: 81). Aristoteles için en iyi
anayasa en adil olan anayasa olmakla birlikte en haklı olan anayasadır.
Onun haklılığı ise devletin iyiliğine ve bütün yurttaşların ortak yararına
hizmet etmesidir. Aristoteles bu bağlamda ortak yararın gözetildiği en iyi
anayasada yurttaşların hem yönetmek hem de yönetilmekten pay
aldıklarını öne sürer. Ona göre bu yurttaş iyiliğine en uygun düşen
anayasadır. Bununla beraber Aristoteles bütün anayasalarda üç ayrı öğenin
var olması gerektiğini söyler. Bunlar sırasıyla yasama, yürütme ve
yargıdır. Yasama mecliste yöneten kesimlerin birbirine danışarak yapacağı
yasalardır. Yürütme, bütün görev ve yetkelerle birlikte yasaları
uygulamadır. Yargı ise hukuk düzenidir (Aristoteles, 1983: 133).
1.1. Krallık Rejimi
Aristoteles krallığın ilk ortaya çıkışının nedenlerini soruştururken şöyle
bir iddia ortaya atar: eski zamanlarda şehir nüfuslarının küçük olduğu
dönemlerde yetenekli ve erdemli insanların sayılarının az olmasından
dolayı bu dönemlerde üstün yetenekli ve erdem sahibi iyi adamların
diğerleri tarafından yönetici olarak atanması vuku bulmuştur. Daha
sonraları iyi adamların sayısı artınca da doğru bir anayasa ile bunu
tamamladılar (Aristoteles, 1983: 101). Bu bağlamda Aristoteles için krallık
yönetimi başlangıcı ve özü itibariyle iyi yani erdemli bir adamın
yönetimidir. Bu yönüyle kendisinden sapma sonucu ortaya çıkan tiranlığın
aksine tamamen olmasa da iyi bir rejimdir. Aristoteles’e göre krallık, tıpkı
aristokrasi gibi aynı ilkeye yani liyakat ilkesine dayanır. Ya bireysel erdem
ya doğum (iyi soyluluk) ya üstün hizmet yeteneği ya da iş yapma yeteneği
bir kişiyi kral yapar. Bu sebeptendir ki üstün hizmetlerde bulunmuş kişiler
şehirlerde kral unvanıyla şereflendirilmiştir. Aristoteles buna bazı örnekler
verir: Nitekim Kodros gibi bazıları halkı savaş neticesinde boyunduruk
altına girmekten kurtardığı için, Kyros(Keyhüsrev) gibi onlara özgürlük
verdiği için ya da Lakedaimonia’lıların, Molossos’luların ve
Makedonia’lıların kralları gibi topraklar kazandığı ve şehirler kurdukları
için kral unvanıyla şereflendirilmişlerdir (Aristoteles, 1983: 164).
Aristoteles’e göre krallığın iyi bir rejim olmasının en önemli sebeplerinden
biri de kralın koruyucu olmayı amaçlamasıdır. Kral, haksız kayıplara karşı
mülkiyet sahiplerinin mallarını korumayı ve baskılara karşı da halkın
koruyucusu olmayı üstlendiği için, krallık iyi bir rejim olmuştur
(Aristoteles, 1983: 164).
Aristoteles krallığın kendisinden bir sapma olan tiranlıktan en önemli
farkının, kralın yasa uyarınca kendisini isteyen uyrukları yönettiğini, oysa
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tiranın kendisini istemeyen uyrukları yönetmesi olduğunu söyler. Kral
kendi yurttaşlarını korumayı esas alır. Oysa tiran daha çok yurttaşlarına
karşı kendisini koruyan kimsedir. Bir başka önemli fark ise kral
muhafızların kendi yurttaşları arasından seçer ve kralı yurttaşlar korur.
Oysa tiranın muhafızları kendi tuttuğu paralı askerleridir (Aristoteles,
1983: 97). Aristoteles, dört biçimde krallıkların ortaya çıktığını söyler.
Bunlardan ilki, kahramanlık çağlarındaki monarşidir. Burada halk
kahraman olan ülkeyi kurtaran kişiye kral yetkesini verir. Kral hem yargıç
hem ordu komutanı hem de dinsel başkandır. İkinci tür krallık, barbarların
monarşisidir. Bu da yasal olarak babadan oğula geçen krallık biçimidir ve
genellikle despotça yönetilmeye açıktır. Üçüncü krallık biçimi, seçimli
olandır. Dördüncü ve son krallık biçimi ise, babadan oğula geçen fakat
ömür boyu generallik biçiminde olan krallıktır. Bu dört biçimdeki krallığın
dışında ve onlardan farklı olarak her şeye egemen olan ve kendi işini
denetlemede bağımsız olan mutlak krallık vardır (Aristoteles, 1983: 9899). Krallığın iyi bir rejim olmasının temelinde genellikle iyi bir adam
tarafından yönetilmek fikrinin esas olduğunu ifade eden Aristoteles,
esasında iyi bir adam tarafından mı yoksa iyi bir anayasa tarafından mı
yönetilmenin mi doğru olacağı sorusunu sormamız gerektiğini söyler. Bu
yüzden iyi krallıklar iyi bir adamın yanında iyi yasalarla düzenlenmiş bir
sistemi uygulamışlardır. Aristoteles’e göre tek bir adamın yargısındansa
birçok kişinin yargısı daha sağlıklıdır. İyi bir egemen buna dikkat ederek
bağlayıcı yasalara anayasasında yer verecektir (Aristoteles, 1983: 99).
Aristoteles krallıkta şöyle bir sorun olduğunu tespit eder. Tek bir kişinin
yönetimi olan krallık yönetimi özellikle görev ve şereflerin dağıtımında
eşitsiz olanlara eşit bir pay vermek ya da başka şeylerin dağıtımında keyfi
davranabilir (Aristoteles, 1983: 102- 103).
1.2. Aristokrasi Rejimi
Aristoteles’e göre aristokrasi halkın erdem ve yetenek bakımından
yeterli düzeyde olduğu özgür bir azınlık tarafından yönetilmemesidir
(Aristoteles, 1983: 105). Aristokrasi daha açık biçimiyle en iyilerin
diğerlerini yönetmesidir. Bir başka deyişle en iyilerin egemenliğine
aristokrasi denir. Buradaki en iyiden kasıt erdemce en iyi olanlardır; yoksa
rastgele bir ölçütle iyi yurttaş olanlar değildir. Bu sistemde siyasal
bakımdan göreve gelenlerin ve erki elinde bulunduranların servetlerine
göre liyakatli olup olmadıklarına göre seçildikleri rejimdir. Liyakat
bakımından üstün olanların yönettiği rejim olan aristokrasi evvela erdemli
olmayı ve erdemli siyaset yapmayı hedef edinir. Sonrasında, bu rejim
erdemden dolayı ortak yararı ve iyiyi kendi politikasının amacı yapar
(Aristoteles, 1983: 121). Aristoteles’e göre aristokrasi rejiminin yol
gösterici ilkesi erdemdir. Devlet görevlerine gelecek ve ayrıcalıklı olan
kişiler arasında üstünlük erdem açısından üstünlüktür (Aristoteles, 1983:
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123). Aristoteles aristokrasi rejimi üzerinde fazla durmaz. Onun yerine
aristokrasiye benzeyen fakat ondan oldukça farklı olan siyasal yönetimi en
iyi bir rejim olarak önerir. Nitekim o aristokrasinin ancak kendisinin
önerdiği siyasal yönetim (politeia) rejimine yaklaşarak var olabileceğini ve
varlığını sürdürebileceğini iddia eder (Aristoteles, 1983: 126). Aristoteles,
aristokrasi rejiminin yıkılmasının nedenini onun kendi ilkelerinde sapıp
oligarşiye dönüşmesiyle açıklar. Ona göre ancak birkaç kişinin devlet
görevlerine seçilme yeterliliğinin olmasının bir süre belli bir azınlığın
elinde yönetim bakımından tekelleşme meydana getirir ve rejim
amacından sapmış olur. Zamanla oligarşiye eğilim gösteren aristokrasi
böylece yıkılır. Erdem ve liyakatin yerini servet ve zenginlik alır
(Aristoteles, 1983: 154- 155). Yine de, aristokrasi rejimi de krallık ve
siyasal yönetim gibi iyi bir rejimdir. Bunun sebebi erdem ve liyakat
ilkesine uygun kişilerin ülkeyi yönetmeleridir.
1.3. Siyasal Yönetim Rejimi
Aristoteles’in savunduğu ve ortaya attığı iyi yönetim biçim onun
politeia dediği siyasal yönetimdir. Aristoteles’e göre siyasal yönetim
oligarşi ile demokrasinin bir karışımıdır. Bu yönetim biçimi ikisinin
karışımı olmakla birlikte demokrasiye daha yakındır (Aristoteles, 1983:
123). Aristoteles oligarşi ve demokrasiyi iyi olmayan rejimler sınıfına
koyduğu halde kendisinin sunduğu modelin bu ikisinin karışımı olması bir
çelişki gibi görünebilir. Ancak Aristoteles bu yönetim biçimlerinin
kendilerinde ve esas aldıkları ilkelerden dolayı böyle olduğunu belirtmiştir.
Her iki yönetim biçimi de kendi içinde yalnızca bir kesimin çıkarlarını esas
alır. Oligarşi yalnızca zenginleri ve demokrasi yalnızca yoksul yığınların
çıkarını esas alır. İşte Aristoteles bu her ikisinin karışımında bir orta yol
bulmaya çalışır. Bu Aristoteles’in hem etik hem de politik felsefesinin en
temel iddiasıdır. Bunu yine kendisi açık bir biçimde şöyle ifade edecektir:
“Ahlak yapıtımızda Erdem’in bir ortalama ve mutlu
yaşamın özgür ve engelsiz ve erdeme uygun bir yaşam
olduğunu söylediğimiz zaman, bunda haklı idiysek, en iyi
yaşam da orta yol olmalı- kutuplar arasında, her iki uçtakilerin
de erişimine açık bir ortalama. Aynı ilke, şehirlerin ve
devletlerin iyilik ya da kötülüklerine de uygulanabilir olmak
gerekir. Çünkü bir şehrin anayasası, gerçekte yaşam biçimdir.
Bütün devletlerde topluluğun üç kesimi vardır- çok zenginler,
çok yoksullar ve orta halliler(aradakiler). Ilımlılık ve orta bir
durumun en iyi şey olduğu üstünde anlaşıldığına göre, malmülk sahipliğinde de hepsinden iyisinin ortalama bir derece
olacağı açıktır” (Aristoteles, 1983: 127).
Aristoteles’ten yaptığımız yukarıdaki alıntı neden onun önerdiği
modelin oligarşi ve demokrasinin karışımı olduğunu açıkça kanıtlayacak
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niteliktedir. Zira Aristoteles ancak böyle bir biçimde en iyi olan şeyi, yani
“orta” olanı yakalayabileceğimizi söyler. Aristoteles oligarşi ve
demokrasinin karışımıyla ortaya koyduğu siyasal yönetimin iyi bir düzeni
kurmamızı sağlayacağını iddia eder. Ona göre anayasal olarak zenginlere
verilen hâkimiyet ve yoksul kesimin bunun dışında tutulduğu oligarşi
rejimi ve yine anayasal olarak yoksulların egemen olduğu ve eşitlik ilkesi
gereği zenginlerin değer görmediği ya da onlara hükmedildiği demokrasi
rejimi yapısal olarak problemli rejimlerdir. Aristoteles, bu yapının etik
bakımdan şöyle haksızlıklara yol açacağını söyler. Oligarşideki bu
zenginlerin elinde bulundurduğu güçler, onları taşkınlıklar yapma ve
büyük çapta haksızlıklar yapmaya meylettirecektir. Aynı zamanda yoksul
kesimde serserilik ve küçük çaplı düzenbazlıklara meyledecektir. Herkesin
yurttaş ve yönetime dâhil olduğu demokraside ise nitelik farkları göz ardı
edilip, niteliksiz insanların yönetimine gelmelerine ve devlet görevlerinin
erdem açısından sorunlu insanlara bırakılmasına neden olur. Her iki
rejimde de insanlardaki kıskançlık duyguları fazlasıyla ön plana çıkar ve
bu da bir takım başka haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olur
(Aristoteles, 1983: 127). Aristoteles’in siyasal yönetiminde ise hem
zenginler hem de yoksullar göz ardı edilmez; fakat bunların sayısını
arttırmak yerine orta sınıfı yaygın hale getirip, devletin istikrarı ve
devamlılığı sağlanır. Ona göre orta sınıf bu iki kutup diyebileceğimiz
sınıflara göre en istikrarlı ve değişikliği en az isteyen sınıftır (Aristoteles,
1983: 127). Kanaatimizce Aristoteles yaşadığımız yüzyılın öncesinde ve
hala önemli ölçüde siyasi devrimlere yol açmış olan bu sınıf çatışmasını o
zamanlar fark etmiş ve bugün artık sosyal demokrasi denen yönetim
biçimine benzer olan siyasal yönetimi öne sürerek bugünkü siyaset
felsefesi problemlerine ışık tutmuştur.
Aristoteles’in siyasal yönetiminde uçların egemenliğinin yerini orta
sınıfa dayalı model alır; çünkü orta sınıfa dayalı model siyasal ortaklıkların
en iyisidir. Orta türden bir anayasa ve rejimin en belirgin özelliği ise iç
çatışmalara mani olması ve devlet içinde birbirine düşman, çatışan
hiziplerin önüne geçebilmesidir (Aristoteles, 1983: 128). Bu yüzden
siyasal yönetim oligarşi ve demokrasinin bir karışımıdır. Aristoteles,
siyasal yönetimi oligarşi ve demokrasinin iyi yönlerini alarak meydana
getirir. Aristoteles, oligarşi ve demokrasinin karışımını somut bir örnekle
açıklar. Oligarşilerde meclis zenginlerin yönetimindedir ve devamsızlıktan
ötürü onlara para cezası konur. Mahkemelerde gelmeyen zenginlere para
cezası çarptırılır; fakat yoksullara bir şey yapılmaz. Zenginlerin silah
sahibi olmaları zorunluyken, yoksullara böyle bir zorunluluk getirilmez.
Demokrasilerde ise bunun tam tersi uygulamalar vardır. Meclise ve
mahkemelere devam eden yoksullara para ödenir ve devam etmeyen
zenginlere para cezası konulmaz. Aristoteles, bu ikisinin karışımında ise
her iki yönden iyi öğelerin alınması gerektiğini söyler. Hem para ödeme
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hem de ceza vermenin olması gerektiğini söyler. Ayrıca ilkece yurttaşlar
yeterli mülkiyeti bulunduktan sonra silah taşıyabilmelidir. Bu mülkiyet
koşulu mümkün olduğunca az tutulmalıdır (Aristoteles, 1983: 131).
Aristoteles, oligarşinin kendisine mutlak eşitsizliği ilke edinerek, buna
göre bir rejim oluşturduğunu ve oligarkların yönetimde daha büyük payları
olduğunu iddia eder. Demokrasi de ise kendisine mutlak eşitliği ilke
edindiğini ve halkın her şeyde eşit katılma hakkına sahip olduğunu söyler.
Aristoteles, iki tür eşitliğin olduğunu söyler. Bunlar ilkin sayıca eşit olma
ve ikinci olarak değerce eşit olmadır. İki rejimde bunlardan birini diğerine
hâkim kılar. Demokrasi sayıca eşitliği ve oligarşi değerce eşitliği esas alır.
Oysa gerçekten iyi bir rejimde Aristoteles’e göre her ikisi de bulunmalıdır.
Aristoteles’in siyasal yönetim rejiminde her ikisi de birlikte vardır
(Aristoteles, 1983: 142- 143). Örneğin, yurttaşlardan meydana gelen
meclis doğrudan siyasi kararların alınmasında etkili olur. Meclis, halkın
oyuna sunulacak işleri önceden konuşup hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca
meclis memurların yönetim görevlerini denetleme ve aynı zamanda
yargılama yetkisi vardır (Aristoteles, 1998: 74-75). Aristoteles’in siyaset
felsefesinde denge kavramı özellikle karşımıza çıkar. Nitekim o kötü
rejimlerin ruhunu oluşturan anayasaların denge gözetmediklerinden dolayı
böyle olduklarını söyler. Onun siyasal yönetim dediği şey yurttaşlar
arasında mutlaka bir dengeyi gözetir. Aristoteles, dengeyi gözetmeyi bir
benzetme yoluyla açıklar. Ona göre nasıl ki vücutlarımız sağlıklı ya da
gemiler sahiplerinin denize açılmasına elverişli olacak şekilde iyi
dengelenmiş durumda olduklarında yıkılmadan bir takım belaları
atlatabilir ve üstesinden gelirse(oysa hastalıklı vücutlar ve dengesiz
tekneler en küçük sarsıntı da sarsılırlar) devletlerin anayasaları da böyledir
(Aristoteles, 1983: 189).
2.Topluluğun Genelini (Ortak Yarar) Düşünmeyen Kötü
Rejimler
Aristoteles iyi olmayan anayasa ve rejimlerin bile bir biçimde adaleti
amaçladıklarını söyler fakat her ne kadar bunu amaçlamış olsalar da daha
önce belirttiğimiz ortak yararı gözetmemelerinden dolayı Tiranlık, Oligarşi
ve Demokrasi iyi rejimler değildir. Bu rejimler yukarıda belirttiğimiz gibi
iyi rejimlerden sapılması sonucunda ortaya çıkmış rejimlerdir. Nitekim
krallıktan tiranlığa, aristokrasiden oligarşiye ve siyasal yönetimden de
demokrasiye doğru bir sapma meydana gelmiştir. Şimdi Aristoteles’in bu
üç rejim hakkındaki görüşlerini analiz edeceğiz.
2.1.Tiranlık Rejimi
Aristoteles rejimler içerisinde en kötü rejimin tiranlık olduğunun altını
ısrarla çizer. Bu2.nun en büyük sebebi ise yönetici olan tek kişinin kendi
çıkarını bütün topluluğun üstünde tutmasıdır. Aristoteles’e göre tiranın
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amacı yalnızca kendi zevkidir. O kamunun ne istediğine bakmaz. Tiranlar
bol bol para toplar ve askerleri de halktan kişiler değil aksine yabancı paralı
askerlerdir (Aristoteles, 1983: 164). Aristoteles’e göre tiranlık diğer iki
kötü rejim olan oligarşi ve demokrasinin kötü yönlerini kendisine
katmıştır. Tiranlığın oligarşiden aldığı kötü yönler şunlardır: ilkin, tiranlık
oligarşiden servet edinmeyi amaç olarak izleme gibi kötü bir özelliği alır.
O da tıpkı oligarşi gibi zenginlik ve serveti hedef edinir. Bunun sebebi ise
tiranın paralı askerlerinin masraflarını ve kendi harcamalarını karşılamak
durumunda olmasıdır. İkinci ise, tiranlığın oligarşide bulunan halka karşı
güvensiz olma özelliğini almasıdır. Bu da oligarşiden alınan bir diğer kötü
özelliktir. Tiranlığın, demokrasi rejiminden aldığı kötü yön ise, yukarı
sınıftaki varlıklı insanlara duyulan düşmanlıktır. Tiran, bu özelliği
kendisine rakip olabilecek varlıklı sınıflara karşı bir koz olarak kullanır.
İstediği zaman onları ya sürgün eder ya da ortadan kaldırır (Aristoteles,
1983: 164). Aristoteles’e göre tiranlık rejiminin en karakteristik özellikleri
şunlardır: Tiranlar, ilk olarak halkın arasında ve genel olarak etrafında
bağımsız düşünen kimseleri istemezler. Sorgulayan değil tamamen itaat
eden kimseleri varlığını isterler. İkinci olarak, uyruklarının birbirlerine
güvenmelerini istemezler. Bunun nedeni ise tirana karşı birlik olabilme
ihtimalleridir. Üçüncü olarak, tiranlar uyruklarının herhangi bir şeyi
gerçekleştirebilecek güçlerinin olmasını istemezler. Bu tiranın halk
karşında mutlak güç olma isteğinden kaynaklanır (Aristoteles, 1983: 171).
Bütün bu saydığımız tiranlığın özellikleri, Aristoteles’in iyi rejim ve iyi
yaşam tasavvuru olan herkesin ortak yararının gözetildiği, yurttaşların hem
yönetme hem de yönetilmeye katıldıkları, siyasal ve düşünsel anlamda
eylemde bulundukları ve mutlu bir yaşam sürdükleri rejime tamamen karşıt
olduğundan dolayı Aristoteles için tiranlık en kötü rejim olarak
nitelendirilmiştir. Tiranlıkla ilgili onun neden en kötü rejim olduğuna dair
özellikle dikkat çekmek istediğimiz husus Aristoteles’in mutlu yaşam yani
erdemli yaşamın olmazsa olmaz koşulu olarak gördüğü kişinin bile isteye
aklını kullanarak erdeme göre hareket etmesi imkânının tamamen ortadan
kaldırılmış olmasıdır. Aristoteles’in de dediği gibi tiran düşünen ve
düşündüklerini özgürce söyleyen insanlardan hoşlanmaz ve onların
varlığını kabul etmez (Aristoteles, 1983: 171).
Aristoteles, tiranlığın özellikle iki nedenden dolayı yıkıldığını söyler.
Bunlar nefret ve aşağılamadır. Aristoteles’e göre bu nefretin meydana
gelmesinde en temel nedenler, tiranın halkın parasını ve emeğini gasp edip
sağa sola büyük ihsanlarda bulunması, metreslerine, yabancılara ve
kendisine hizmet edenlere bol bol armağanlar dağıtmasıdır. Tiranın bu
zalimane davranışları bir süre sonra hem etrafında hem halk arasında ciddi
bir nefrete dönüşür. Bu da hem halkın arasından hem de tiranın etrafından
bazı kimselerin tiranı öldürmelerine yol açar (Aristoteles, 1983: 168).
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2.2. Oligarşi Rejimi
Aristoteles’e göre siyasal düzende eşitlik ilkesini ararken öncelikle
“kimin için” sorusunu göz önüne almalıyız. Bu bağlamda oligarşinin bu
soruya verdiği cevaba gelirsek; Oligarşide zenginler için bir eşitlik vardır.
Aristoteles, mülkiyetin varlığını reddetmez fakat oligarşide yalnızca
mülkiyetin esas alınmasını hatalı bulur. O verdiği bir örnekle mülkiyet
farkından kaynaklı devletten pay almada bir sorun görmediğini belirtir. O
buna örnek verirken, toplamda 100 mna’lık1 bir yatırıma 1 mna koymuş
olanın geriye kalan 99 mna koyanın eşit pay alması ve bundan doğacak
kardan da eşit pay almaları elbette adil olmadığını söyler. Oligarşinin en
büyük hatası kimin için sorusuna cevap verirken devleti bir yatırım aracı
olarak görüp yalnız zengin azınlığın çıkarını gözetmesidir (Aristoteles,
1983: 83). Aristoteles için devlet bir yatırımcı aracı kesinlikle değildir.
Devlet, vatandaşlarının tümünün yaşanmaya değer bir yaşamı
gerçekleştirmesine imkân sağlayan ve bunu amaçlayan bir topluluktur.
Aristoteles ironi yaparak eğer bir devlet sırf bir yatırım aracı olacaksa
yalnızca köleler ve hayvanlardan oluşan bir devletin de pekâlâ
kurulabileceğini söyler (Aristoteles, 1983: 83). Aristoteles için devlet
malların ve mülklerin değiş tokuşu için bir karşılıklı koruma
sözleşmesinden daha fazla bir şeydir (Aristoteles, 1983: 84). Ayrıca
oligarşi yalnızca mülkiyet ve bunun meydana getirdiği durumlarla ilgili
olduğu için o devletle ilgili en temel bir gerçekliği göz ardı eder. Bu gerçek
Aristoteles’in iyi rejim tasavvurunun kalbinde olan “erdem” meselesidir.
Aristoteles, oligarşinin özellikle yurttaşlarının ve bu bağlamda devletin
tümünde erdemi göz ardı etmesinden dolayı da ayrıca kötü olduğunu
söyler. Bu oligarşi rejimi yalnızca sözleşmeye dayalı ortaklıklar kurar ve
bu sebepten o yurttaşlarının iyiliği ve kötülüğüyle ilgilenmez. Oysa
Aristoteles için iyi bir devlet yurttaşlarının iyiliği ve kötülüğüyle yani
erdemli bir yaşam yaşayabilme imkânlarıyla ilgilenen bir devlettir
(Aristoteles, 1983: 84). Aristoteles, bir devletin varlığını sürdürmesi için
elbette mülkiyete sahip olması gerektiği ve bunun düzenlenmesi
konularının elzem olduğu gerçeğini inkâr etmiyor. O daha çok devletin
insanların aileleriyle ve diğer insanlarla birlikte “iyi yaşamı” yani tam ve
doyurucu bir yaşamı yaşadıkları bir topluluk olduğunun altını çizer.
Aristoteles için iyi yaşamı hedef edine devlet, insanlar arasında sevgi
bağlarının olduğu, erdemli, soylu ve mutlu bir yaşamın olduğu bir şeydir.
Onun çok açık ve özgün ifadesiyle şudur: “Öyleyse, şurasını teslim
etmeliyiz ki, devlet dediğimiz siyasal birlik, yalnızca bir arada yaşamak
için değil, soylu eylemlerde bulunabilmek içindir”(Aristoteles, 1983: 85).
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Rejimleri değerlendirirken diğer önemli bir soru da şudur: devlet
egemen erki kimin elinde olmalıdır? Aristoteles bu sorunun cevabının her
rejimde farklı olmasından dolayı farklı siyasi yapıların ortaya çıktığını
söyler (Aristoteles, 1983: 85). Aristoteles’e göre Oligarşi dâhil diğer iyi
rejimlerden sapan rejimlerin ortak özelliklerinden biri de onların mutlak
adaletin tümünü göz önünde bulundurmamalarıdır. Aristoteles, eşitlik
ilkesi örneğinden hareketle bu problemi değerlendirir. Örneğin adalet
eşitliktir diyenlerin yalnızca eşit olanlar arasında değil de herkes arasında
eşitliği sağlamaya çalışmaları ya da adalet eşitsizliktir deyip yalnızca eşit
olmayanlar arasında değil de herkes arasında eşitsizliği savunmaları
mutlak adaletin bütününü görmezden gelemeye yol açmıştır. Gerek tiranlık
gerekse de oligarşi ve demokrasi bu hataya düşerler (Aristoteles, 1983: 83).
Daha önce değindiğimiz gibi oligarşi rejimi zengin azınlığın çıkarlarını
gözeten bir rejimdir. Bu bağlamda oligarşi rejimi devletin egemen erkinin
zengin azınlıkta olması gerektiğini söyleyerek egemenliği diğer
yurttaşlarla paylaşmaz. Bu bakımdan o iyi rejimden sapan bir rejimdir.
Burada sapmayı Aristoteles iki kavramı birbirinden ayırarak çok net
biçimde açıklamıştır. O yasal olan ile mutlak anlamda adil olanın aynı şey
olmayacağını söyler. Gerek iyi gerekse de iyi olmayan rejimlerde çıkan her
yasa bağlı olduğu rejim bağlamında yasal olabilir fakat adil olmadığı
zamanlar olabilir. Aristoteles her yasal olan yasaya adil dersek o zaman
Tiranların çıkardığı her yasanın adil olduğu gibi bir yanlışa düşeceğimizi
söyler (Aristoteles, 1983: 86). Ona göre oligarşi rejiminde zengin azınlık
pek ala yoksulların ya da onlar dışındaki yurttaşların mallarını yasalar
aracılığıyla soyup, yağmalayabilir. Bu yasal olacaktır fakat kesinlikle adil
değildir (Aristoteles, 1983: 86). Aristoteles dört tür oligarşi biçiminden
bahseder. Bu dört oligarşi türü sırasıyla şunlardır: ilkin, devlet görevlerine
gelebilmek için mülkiyet koşulunun arandığı ve gerekli şartı sağlayan
herkese bunun açık olduğu oligarşi gelir. İkinci olarak, çok yüksek bir
mülkiyet koşulunun arandığı oligarşi modeli vardır. Üçüncü olarak,
kalıtsal olarak babadan oğula geçen oligarşi gelir. Son olarak, kalıtsal fakat
egemen erkin yasada değil görevlilerde olduğu oligarşi modeli vardır
(Aristoteles, 1983: 118- 119). Şimdi bir diğer rejim olan demokrasiye
geçeceğiz.
2.3. Demokrasi Rejimi
Aristoteles, demokrasinin ve demokratik anayasaların karakterini
meydana getiren ilkenin eşitlik ilkesi olduğunu ifade eder. Bu eşitlik ilkesi
beraberinde özgürlük ilkesini de getirir. Bu eşit olan yurttaşlar aynı
zamanda haklar bağlamında özgür kişilerdir. Özgür ve eşit kişilerin
yönetimine demokrasi denir (Aristoteles, 1983: 117). Daha önce
belirttiğimiz gibi Aristoteles mutlak eşitlik anlayışını yanlış bulur. Ona
göre bu şekil bir yaklaşım insanlar arasındaki farklılıkları elimine eder ve
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üstün yetenek ya da özelliklere sahip insanlarla hiçbir yeteneği ve fark
meydana getiremeyecek özellikte insanları eşitleyerek bir haksızlık ortaya
çıkarır. Aristoteles’in kendi bakış açısından hareketle değerlendirdiği
eşitlik anlayışı liyakate ve hak edişe dayalı bir eşitlik anlayışıdır.
Aristoteles’ e göre demokrasinin eşitliği sayıca eşitlik olarak almasının yol
açtığı en büyük tehlike, çoğunluğun yani sayıca çok olanın iktidarı azınlığa
karşı kullanmasıdır. Bunu da en çok yoksul çoğunluğun iktidarı
zenginlerin mal ve mülklerine el koymalarında görürüz (Aristoteles, 1983:
182). Aristoteles’in demokrasi rejiminin uygulanmasında özgürlüklerin
aşırı bir biçimde faal olmasını da eleştirir. Ona göre özgürlüğü herkesin
istediğini yapmakta özgür olması gibi bir aşırılığa taşıyan demokrasi rejimi
her birimizin içinde olan ve yapabileceğimiz kötülüklerin önüne geçemez.
Bu sebepten Aristoteles insanların bu tür kötülüklerinin önüne geçecek bir
özgürlük sınırlamasının anayasal olarak sağlanmasını daha doğru bulur
(Aristoteles, 1983: 184).
Aristoteles’e göre demokrasiler ilkesel olarak eşitlik ve özgürlüğü
kendilerine temel alsalar da farklı farklı demokrasilerle karşılaşabiliriz.
Örneğin bazı demokrasilerde görevlere gelebilmek için belli bir düzeyde
mülkiyete sahip olma koşulu vardır. Yine de bu mülkiyet tutarı düşük
tutulmuştur. Bir diğer demokraside doğum bakımından bir engel
çıkmadıkça herkesin seçilme hakkı vardır; fakat yasaların üstünlüğü esas
alınır. Başka bir demokrasi de herkesin seçilme hakkı vardır; fakat yalnızca
yurttaş olma koşulu aranır. Son olarak egemen olanın yasadan ziyade
halkın olduğu demokrasi vardır. Burada halkın iradesi ve seçimi yasanın
üstünde olur. Bu durumu da halkın önderleri kabul edilen demagoglar
meydana getirir (Aristoteles, 1983: 117). Aristoteles, demagogları oldukça
tehlikeli bulur. Bunun nedeni ise demagogların yasal düzenin dışında veya
onun olmadığı durumlarda ortaya çıkmasıdır. Aslında demokraside
yasaların hâkim ve işler olduğu durumlarda en iyi yurttaşlar devleti yönetir.
Ancak, yasalar egemen olmazsa bu geniş halk kitlelerini demagoglar
yönlendirir. Halk bu durumda monarklaşır ve devlet adeta tek bir kişinin
yönetimine dönüşür. Yasaların denetiminde olmayan ve demagogların
etkisiyle hareket eden halk bir nevi despot haline gelir. Aristoteles’e göre
bu şekilde bir gidişat tiranlıkla sonuçlanır ki; tiranlık en kötü rejimdir
(Aristoteles, 1983: 118). Demagoglar yani halk önderleri çoğu kez
devrimlerin başlatıcısı olmuşlardır. Aristoteles, özellikle ilkeden yoksun
olan demagogların mülkiyet sahipleri aleyhine kara propaganda yaparak
ortaklaşa bir korku ürettiklerini söyler. Bu da ülkede şiddet ve iç karışıklığa
yol açar (Aristoteles, 1983: 150). Şiddet ve iç karışıklık da bir devletin
yıkılmasına yol açar. Bunun dışında Aristoteles bütün rejimleri ve
anayasaları yıkan belirli nedenler olduğunu belirtir. Şimdi aşağıda bu
nedenleri analiz edeceğiz.
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3.

Rejimleri Yıkan Temel Nedenler

Aristoteles anayasaları yıkan ve bu bağlamda rejimlerin değişmesine
neden olan dokuz temel neden sayar. Bu nedenleri bilmek aynı zamanda
bir anayasayı koruma ve iyi bir rejimi sürdürme hakkında da bize net
ipuçları verir. Nitekim Aristoteles’e göre bu yıkıcı nedenleri doğru
kavrarsak o zaman onları nelerin koruyacağını da biliyoruz demektir
(Aristoteles, 1983: 157). Bu yıkıcı nedenlerden ilki, yasalara aykırı
şeylerin yapılması ve yasaya uymayan şeyler karşısında tetikte
olunmamasıdır. Aristoteles yasayı çiğnemenin ister küçük çapta ister
büyük çapta bir durum söz konusu olsun, buna sebep olan dikkatsizlik ve
önemsemenin bedelinin ağır olacağını iddia eder. Aristoteles bu durumu
bir benzetmeyle açıklar. Örneğin, yapılan küçük harcamaları önemsiz
gören bir kişi nasıl ki zamanla farkında olmadan bütün servetini
kaybederse, yasaların da çiğnenmesine göz yumma böyle yıkıcı bir şeyle
sonuçlanır (Aristoteles, 1983: 157).
İkinci neden, yönetici kesimin yönettiği kimselere karşı haksız
uygulamalarda bulunması ve onları eşitlik ilkesine aykırı bir biçimde
yönetmesidir. Eğer yönetici sınıf altındaki insanların haklarını çiğner ve
onlar arasında adil bir biçimde davranmazsa bu da anayasayı yıkar
(Aristoteles, 1983: 157).
Üçüncü neden, yönetime gelen kesimlerin bulundukları görevde uzun
süre kalmalarıdır. Bu Aristoteles’e göre oldukça ciddi bir sorundur çünkü
uzun süre başta kalmak insan doğasının güç arzusundan dolayı bir süre
sonra yöneten kimseyi bir tirana dönüştürebilir. Uzun süre yönetim
görevinde kalmanın anayasayı yıkması ve ciddi sorunlar ortaya
çıkarmasının diğer bir önemli nedeni ise bu durumun diğer yurttaşları
siyasal yaşama katılmadan yoksun bırakmasıdır (Aristoteles, 1983: 158).
Dördüncü neden, ileri gelenlerin devlet görevlerine gelme tutkularından
dolayı yarışmaları ve çatışmalara girmelerini yasama yoluyla
engellememek gelir. Eğer bu yapılmazsa insanlar anayasaya güvenmez ve
anayasanın kalıcı olması için de herhangi bir bağlılık hissetmezler
(Aristoteles, 1983: 158).
Beşinci neden, herhangi bir tek kişinin erkini yani iktidarını orantısız
bir biçimde büyütmesidir. Bu artan orantısız güç aile ilişkileri nedeniyle
servet edinme ve aşırı bir etkileme gücüne dönüşürse büyük problemler
ortaya çıkar. Bu yüzden Aristoteles bu tarz durumlarda iktidar sahibi
olacak kişilerin uzun zaman içerisinde yavaş aralıklarla büyümelerine
imkân veren düzenlemeler yapılması gerektiğini söyler. Bu bağlamda
yapılan bir diğer hata ise bu kadar orantısız güç verilen bir kişiden bunu
bir anda alıvermektir. Hiç değilse bunların bir kısmı kalmalı ve süreç yavaş
yavaş işlemelidir (Aristoteles, 1983: 159).
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Altıncı neden, devlet görevlerinde bulunmanın bir kazanç kapısı haline
gelmesidir. Bu devlet görevleri dışında kalan kimselerin nazarında kamu
paralarının bir şekilde haksız biçimde kullanılması gibi bir düşüncenin
ortaya çıkmasına neden olur (Aristoteles, 1983: 159).
Yedinci neden, mülkiyete sahip olma neticesinde ortaya çıkan durumda
ülkedeki zengin sınıfa düşman olunması gelir. Bu zenginlere aşırı vergi
konulması ve gelir dağıtımında bir takım haksızlıklara yol açar. Bunu
yerine birlikte ortak çıkarlar bağlamında hareket edilmelidir (Aristoteles,
1983: 160).
Sekizinci neden, anayasalarda orta yol ilkesinden sapılması ve
aşırılıkların ön plana çıkarılmasıdır. Hangi anayasa ve rejim olursa olsun
savunduğu ilkelerde aşırıya giderse, kendi kendini ortadan kaldırmış olur
(Aristoteles, 1983: 161).
Dokuzuncu ve son neden, Anayasanın devamlılığını sağlayan ve onu
güvence altına alan bir devlet için en önemli şeylerden birisi olan eğitimin
ihmal edilmesidir. Eğer bir devlet kendi yurttaşlarına anayasasının
ilkelerini öğretmiyor ve o doğrultuda yurttaşlar yetiştirmiyorsa,
eğitimsizlik yüzünden bu kuralların neredeyse hiçbirine uymayan
yurttaşların artmasına neden olur. Bu da o rejimin yıkılmasına neden olur
(Aristoteles, 1983: 162).
Eğer ki; bir devlette iyi yaşam amaçlanıyorsa bu dokuz nedenin
olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Sonuç
Aristoteles yönetim biçimleri üzerine değerlendirmelerde bulunurken
bunu rejimler üzerinden yapar. Ona göre iyi rejimler topluluğun genelini
düşünen ve insanların yaşamlarını iyileştiren rejimlerdir. Kötü ya da sapma
rejimler ise topluluğun geneli yerine belirli bir azınlığın çıkarını gözeten
rejimlerdir. Aristoteles için iyi rejimler hem anayasal olarak vatandaşlarına
iyi bir yaşam sunar hem de onların bu bağlamda gelişimlerinden
sorumludur.
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BÖLÜM VI
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ENTROPİ, COPRAS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ
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1. Giriş
Günümüzün küresel pazarlarında rekabetin şiddetli olması, ömrü kısa
olan ürünlerin piyasaya sürülmesi ve müşteri beklentilerinin artış
göstermesi, imalat şirketlerini yatırım yapmaya ve lojistik sistemlerine
odaklanmaya zorlamıştır. Mobil iletişim ve bir gecede teslimat gibi iletişim
ve ulaşım teknolojilerindeki değişiklikler lojistik sistemlerin gelişimine
katkı sağlamıştır.
Lojistik sistemlerde, bir veya daha fazla fabrikada üretimi
gerçekleştirilen malların perakendecilere veya müşterilere güvenli bir
şekilde ulaştırılmaları için en iyi şekilde muhafaza edilmeleri
gerekmektedir. Tedarikçiler, üretim merkezleri, depolar, dağıtım
merkezleri ve perakendeci satış noktalarının yanı sıra, hammadde, süreç içi
envanter ve tesisler arasında akan bitmiş ürünlerden oluşan lojistik
ağındaki bu çeşitli birimlerin etkileşimlerinin dikkate alınmasıyla maliyeti
minimum ve hizmet seviyesini maksimum yapan lojistik stratejileri
geliştirilebilmektedir. (Bramel ve Simchi-Levi, 1997, s. 1).
Son derece rekabetçi bu küresel pazarda, kuruluşlara değer yaratmanın
ve müşterilere teslim etmenin yeni yollarını bulmaya yönelik baskılar
giderek daha da güçlenir hale gelmiştir. Endüstri ürünlerinin, küresel bir
pazarda, maliyet, kalite ve hizmet boyutlarıyla rekabet edebilmesine olan
artan ihtiyaç, daha verimli lojistik sistemleri geliştirme ihtiyacını
doğurmuştur. Böylece, lojistik son yirmi yılda operasyonel bir
fonksiyondan kurumsal fonksiyon seviyesine geçmiştir. Ayrıca, firma ve
tedarik zinciri boyunca lojistik yönetiminin etkin bir şekilde
sürdürülmesinin, maliyet azaltma ve hizmet iyileştirme hedeflerine büyük
ölçüde yardımcı olabileceğine dair artan bir görüşün olması lojistik
yönetimine olan ilgiyi de arttırmıştır (Rego ve Alidaee, 2005, s. 329).
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Her pazarda müşteri ve müşteri ihtiyacının gücü artmaktadır. Diğer bir
deyişle, bu gereksinimlere dikkat çekmek, rekabet daha da şiddetlendikçe
piyasayı yakalayacak şirket için farklılaşmanın bir aracı haline
gelmektedir. Ayrıca, müşteri beklentilerine daha önce göz önünde
bulundurulması zorunlu olmayan bazı yeni gereksinimler eklenmiştir.
Ürün gereksinimlerine ek olarak, müşteriler çok çeşitli hizmetler için
talepte bulunurlar. Bazen bu hizmetler, ürünün kendisinden ziyade
müşterilerin gözünde daha hayati hale gelir, yani ürünün kendisinde
rekabet gücünü korumak daha zordur. Böyle bir durumda, bir şirketin
teklifi ile rakiplerinin teklifi arasında belirgin bir fark sağlayabilen müşteri
hizmetidir. Genel olarak, herhangi bir lojistik sistemin nihai hedefi doğru
ürünü, doğru zamanda, doğru yerde, doğru maliyetle tasarlayarak
müşteriyi memnun etmektir. Doğru zamanda doğru yer bulma terimi
müşteri hizmetleri söz konusu olduğunda son zamanlarda çok önemli
olarak kabul edilmektedir. Şirketlerin stoklarında ürün bulunmuyorsa
müşteriyi daha fazla tutamazlar. Günümüzde hiç kimse stokların olumsuz
etkilerini azaltamaz. Birçok çalışma, markanın gücünün son yıllara göre
azaldığını ve böyle devam edeceğini doğrulamaktadır. Ayrıca alışveriş
kararlarının çoğu satın alma noktasında verilir. Bu çalışmaların ve
gözlemlerin tümü, ürünün stokta bulunmasının veya bulunabilirliğin
önemini doğrulamaktadır. Ve belirtildiği gibi, günümüzde birçok şirket
müşteriyi memnun etmek ve nihayetinde müşteri hizmetlerini iyileştirmek
için lojistik yönetimini uygulamaktadır. Etkili bir lojistik yönetimi gerekli
hizmeti minimum maliyetle sağlar (Kaveh ve Samani, 2009, s. 16-17).
Lojistik performansı ve yönetimi, bir şirketin performansı üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, önceden iyi planlamak ve yönetmek
çok önemlidir. İlk olarak, şirket, lojistik yönetimini devam ettirmesiyle
müşterilerin ihtiyacının karşılanmasıyla müşterilerden olumlu incelemeler
alacağı için gelirini arttırabilir. İkincisi, doğru ulaşım biçimleri ve taktik
planlamayı seçerek işletme maliyetlerini iyileştirme ve toplam ulaşım
maliyetlerini azaltma da katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, lojistik yönetimi;
şirketin tüm diğer yönetim operasyonları ile birlikte durduğunu ve şirketin
gelişiminin kilit faktörünü oynadığını söylemek önemlidir (Petelina, 2016,
s. 18).
Bir şirketin varlığını devam ettirebilmesi rakipleriyle rekabet edebilme
gücüne bağlıdır. Rakipleri karşısında kendilerine avantaj edinebilmeleri
sağladıkları lojistik hizmetler sayesinde gerçekleşmektedir. Son dönemde
karşı karşıya kalınan ekonomik krizler lojistik alanındaki şirketlerin
maliyetlerini ve performanslarını kötü etkilediğinden dolayı lojistik
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hizmetleri sektörü dünya çapında önemini arttırmaktadır. Bu olumsuz
etkilenmelerin önüne geçilmesi adına bu sektörde faaliyet gösteren
şirketlerin performanslarını etkileyen finansal kriterlerin göz önünde
bulundurulması ve incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir. Şirketin
finansal performansının ölçülmesi ve analiz edilmesi ile şirketin yaptığı
faaliyetler sonucu nakit akışı, cari yükümlülükleri karşılayıp
karşılayamadığı, borçlarını ödeme, icra takibi ve tasfiye gibi konularda
yardımcı olmak ve şirketin finansal hedeflerine ne derece ulaştığının tespiti
yapılır. Şirketin finansal durumu hakkında gerekli bilgilerin paydaşlara
aktarılması, devlet kurumlarının, kredi verecek kurumların, ortakların ve
yöneticilerin şirket için geleceğe dönük kararlarını alması şirketin finansal
performansı sayesinde gerçekleşir.
Sürdürülebilir performans hedeflerini net olarak ortaya koymak,
şirketlerin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Performans
hedeflerinin net olarak ortaya koyulması sürecine yardımcı olmak ve karar
verme sürecinde farklı özellik ve kriterler taşıyan seçeneklerden uygun
olanını seçmek veya bu seçeneklerin belirlenen hedefler doğrultusunda
sıralanması Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) metotları ile
sağlanmaktadır (Tufan ve Kılıç, 2019, s. 120-121). ÇKKV yöntemlerinden
Entropi yönteminde başka herhangi bir sübjektif değerlendirmeye gerek
duymadan karar probleminde yer alan kriterlere ilişkin ağırlıkların
hesaplanmasında karar matrisindeki veriler kullanılmaktadır. Hem nicel
hem de nitel kriterleri ele alan, karar alternatiflerinin önem ve fayda
dereceleri açısından tam sıralanmasına olanak tanıyan Copras yönteminin
uygulama sürecinin kolay ve kısa olması herhangi bir özel bilgisayar
programına gerek duymadan hesaplamaların yapılması bu yöntemi diğer
yöntemlerden daha kullanılabilir yapmaktadır. Az sayıda veri kullanarak
belirsizlik durumunda etkin sonuçlar üretebilmesi; Gri İlişkisel Analiz
yöntemini diğer metotlara göre daha avantajlı yapmaktadır (Ayçin, 2020,
s. 64, 132, 143).
Bu çalışmada BIST’te kayıtlı ulaştırma ve depolama şirketlerinin
finansal performanslarının değerlendirilmesinde ÇKKV yöntemlerinden
bütünleşik olarak faydalanılmıştır. İlk olarak çalışmanın literatüre ne gibi
katkı sağlayacağının tespit edilmesi amacıyla ayrıntılı bir literatür taraması
yapılmış ve finansal performans değerlendirmesinde kullanılacak olan
kriterler tespit edilmiştir. Belirlenen performans kriterlerine ilişkin
ağırlıklar Entropi yöntemi ile hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında ele
alınan şirketlerin finansal performans analizleri sırasıyla Copras ve Gri
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İlişkisel Analiz yöntemleri ile yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlar
karşılaştırmalı bir şekilde verilmiştir.
2. Literatür Taraması
Şirketlerin
finansal
performanslarının
değerlendirilip
karşılaştırılmasında finansal oranlardan yararlanılmaktadır. Finansal
oranların birden fazla olduğu durumlarda bu oranlar dikkate alınarak
şirketlerin finansal performanslarının değerlendirilmesinin yapılması ise
ÇKKV yöntemleri ile mümkün olmaktadır. Çalışmada ele alınan ulaşım
sektöründe ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin finansal
performanslarını ÇKKV yöntemleri ile ele alan çalışmalar incelenmiştir.
Sakarya ve Aksu (2020), BIST’te işlem gören ulaşım sektöründe
faaliyetlerini yürüten beş işletmenin 2017 yılına ait faaliyet raporlarını
dikkate alarak finansal performanslarını ENTROPİ tabanlı TOPSIS
yöntemi ile değerlendirmişlerdir. Ersoy (2020), Borsa İstanbul ulaştırma
endeksine kayıtlı sekiz şirketin 2016-2018 dönemini kapsayan 3 yıllık
süreçteki finansal performanslarını gri ilişkisel analiz yöntemi ile ele
almıştır. Uygulama aşamasında kriterlere eşit ağırlıklar verilerek gri
ilişkisel analiz yöntemi ile performans ölçümü gerçekleştirilmiştir. Akgün
ve Temür (2016), 2 hava yolu taşımacılığı şirketinin 6 yıllık (2010-2015)
finansal performanslarını 12 finansal oran dâhilinde TOPSIS yöntemi ile
değerlendirmişlerdir. Tufan ve Kılıç (2019), çalışmalarında BIST’te işlem
gören ulaştırma, depolama ve haberleşme şirketlerinden 6 tanesinin 20142018 yılları arasında 8 finansal oran ele alınarak finansal performansları
TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak ele almışlardır.
Başdeğirmen ve Işıldak (2018), Türkiye ekonomisinin en büyük 500
işletmesi içinde yer alan ve ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren 8
işletmenin finansal performansını Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile
değerlendirmişlerdir. Tayyar vd. (2014), BIST’e kayıtlı bilişim ve
teknoloji alanında faaliyet gösteren 11 işletmenin 2005-2011 yılları
aralığındaki finansal performanslarını Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Gri
İlişkisel Analiz yöntemleri ile 12 finansal oran dâhilinde incelemişlerdir.
Topak ve Çanakçıoğlu (2019), Türk bankacılık sektöründe faaliyet
gösteren 11 mevduat bankasının performanslarını 2017 yılına ilişkin
verilerini baz alarak Entropi ve Copras yöntemleri ile ele almışlardır. Kısa
ve Ayçin (2019), SWARA ve EDAS yöntemleri ile OECD Ülkelerinin
lojistik performanslarını değerlendirmişlerdir. Özdağoğlu vd. (2017), bir
süt ürünleri işletmesinde Entropi ve SAW yöntemlerini bütünleşik bir
şekilde kullanarak makine seçim işlemini gerçekleştirmişlerdir. Meydan
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vd. (2016), BIST’e kayıtlı gıda işletmelerini ele almışlar ve yöntem olarak
Gri İlişkisel Analiz yöntemini kullanmışlardır. Çalışmalarına 2012 yılına
ait mali tablolardan yararlanarak 10 firmayı ve 20 finansal oranı dâhil
etmişlerdir. Finansal oranların ağırlıklandırılmasında uzman görüşlerinden
faydalanılmıştır. Özçelik ve Küçükçakal (2019), BIST’e kayıtlı finansal
kiralama ve faktöring şirketlerinin finansal performanslarını TOPSIS
yöntemi ile ele almışlardır. Ayçin ve Güçlü (2020), Borsa İstanbul’da
ticaret endeksine kayıtlı işletmelerin finansal açıdan performanslarını
Entropi ve MAIRCA yöntemleri ile değerlendirmişlerdir. 8 finansal oranı
(kriterleri) ağırlıklandırma işlemi Entropi yöntemi ile yapılmıştır. Özkan
(2019), hisseleri borsada işlem gören 10 mevduat bankasını çalışmasına
dâhil etmiş ve TOPSIS yöntemi ile bu bankaların finansal performanslarını
değerlendirmiştir. Kaygın (2020),15 adet bilişim şirketinin finansal
performanslarını değerlendirmiştir. Yöntem olarak MULTIMOORA
yöntemini kullanmıştır. Özçelik ve Kandemir (2015), çalışmalarında
TOPSIS yöntemini kullanarak BIST turizm sektöründe işlem gören 7
işletmenin finansal performansını 8 genel kabul görmüş finansal orana
göre analiz etmişlerdir. Yılmaz ve Aslan (2017), İstanbul Menkul
Kıymetler Borsasında işlem gören turizm sektörü firmalarının
performanslarını TOPSIS yöntemi ile ele almışlardır. Kayalı vd. (2018),
hisse senetleri BIST’te işlem gören perakende sektöründeki 6 adet şirketin
performanslarını TOPSIS yöntemine göre değerlendirmişlerdir. Gümüş
vd. (2017), BIST-100’de işlem gören çimento firmalarının finansal
performanslarını ölçmüşlerdir. Yöntem olarak TOPSIS yöntemini
kullanmışlardır. Kayalı ve Aktaş (2018), otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren BIST’e kayıtlı 7 şirketin 2010-2015 yılları kapsamındaki finansal
oranları finansal tablolar ve faaliyet raporlarından yararlanarak hesaplamış
ve finansal performans analizini bu oranları dikkate alarak TOPSIS
yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir. Ayaydın vd. (2017), Türk lojistik
firmalarında performans ölçümü için Gri İlişkisel Analiz yöntemini
kullanmışlardır. Yılmaz ve İçten (2018), gayrimenkul yatırım
ortaklıklarının nakit akımı odaklı finansal performans analizini TOPSIS
yöntemi ile yapmışlardır. Işık ve Koşaroğlu (2020), pay senetleri Borsa
İstanbul’da işlem gören Türk petrol şirketlerinin finansal performans
analizinde yöntem olarak SD ve MAUT yöntemlerini kullanmışlardır.
Gerşil ve Palamutçuoğlu (2016), eşit ağırlık yöntemi, kriter toplamlarının
genel toplama oranı yöntemi ve entropi yöntemi ile kriterlerin
ağırlıklandırılmasını yapmışlar ve TOPSIS yöntemi ile finansal
performans analizini BIST’e kayıtlı teknoloji şirketleri üzerinde
gerçekleştirmişlerdir. Bülbül ve Köse (2012), TOPSIS ve ELECTRE
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yöntemleri yardımıyla Türk gıda şirketlerinin finansal performans
derecelendirmelerini yapmışlardır. Feng ve Wang (2000), Gri İlişkisel
Analiz yöntemi ve TOPSIS yöntemi ile havayolları için performans
değerlendirmesini gerçekleştirmişlerdir. Ghadikolaei vd. (2014), İran
şirketlerinde finansal performans analizi için bulanık AHP, bulanık
VIKOR, bulanık ARAS ve bulanık COPRAS metotlarını uygulamışlardır.
Ho ve Wu (2006), bankaların karşılaştırmalı performanslarını Gri İlişkisel
Analiz yöntemi ile değerlendirmişlerdir. Javadin vd. (2016), Tahran
borsasındaki otomotiv parça üreticisi şirketleri bütünleşik bir şekilde
değerlendirmeye almışlardır. Çalışmalarında yöntem olarak Bulanık AHP
ve Bulanık COPRAS yöntemlerini kullanmışlardır. Kalogeras vd. (2005),
PROMETHEE II ile birlikte veri analizi tekniklerine dayanan bir yaklaşımı
tarımsal gıda firmalarının finansal performanslarının değerlendirilmesinde
ele almışlardır. Kung vd. (2011), beş şirketin finansal rapor analizini,
Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS yöntemleri ile yapmışlardır. Lee vd.
(2012), Tayvan ve Kore'deki denizcilik şirketlerinin finansal durumları
üzerine Entropi ve Gri İlişkisel Analizi kullanılarak karşılaştırmalı bir
çalışma sunmuşlardır. Shaverdi vd. (2016), Bulanık AHP ve Bulanık
TOPSIS’i birleşiminden oluşan yeni bir performans değerlendirme modeli
tasarlayıp, İran’da petrokimya endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler
üzerine uygulamışlardır. Varmazyar vd. (2016), ANP, MOORA, ARAS,
COPRAS, TOPSIS ve DEMATEL yöntemlerini kullanarak BSC
yaklaşımına dayalı araştırma ve teknoloji kuruluşlarının performans
değerlendirmesini yapmışlardır. Visalakshmi vd. (2015),GREENEX
endüstrilerinin finansal performans değerlendirmesi için entegre bir
bulanık DEMATEL-TOPSIS yaklaşımı ileri sürmüşlerdir. Wang (2008),
Tayvan’daki yerel hava yollarının finansal performansını değerlendirmek
için Gri İlişkisel Analiz tekniğinden yararlanmıştır.
3. Materyal ve Yöntem
Bu başlık altında, çalışmanın amacına, örneklemine, veri setine,
çalışmada kullanılan finansal oranlara ve analiz yöntemlerine sırasıyla
değinilmiştir.
3.1 Çalışmanın Amacı, Örneklemi ve Veri Seti
Çalışmada, hisse senetleri BIST’te kayıtlı ulaştırma ve depolama
şirketlerinin finansal performanslarının Entropi tabanlı Copras ve Entropi
tabanlı Gri İlişkisel Analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi ve sıralanması
amaçlanmıştır. Borsa İstanbul’a kayıtlı, ekonomik kalkınmada önemli bir
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etkiye sahip olan lojistik sektöründe faaliyetlerini yürüten ulaştırma ve
depolama şirketleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Belirtilen
sektörde 9 adet şirket faaliyetlerini yürütmektedir. Bu şirketlerden 7
tanesinin 2020 yılına ait verilerine ulaşılabildiğinden sadece 7 şirket
çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Analize tabi tutulan şirketlerin BIST
işlem kodları ve adları sırasıyla Tablo 1’de ifade edilmiştir.
Tablo1: Analize Tabi Tutulan Şirketler
No

BIST İşlem Kodu

1

BEYAZ

Beyaz Filo Oto Kiralama A. Ş.

Şirket Adı

2

CLEBİ

Çelebi Hava Servisi A. Ş.

3

GSDDE

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş.

4

PGSUS

Pegasus Hava Taşımacılığı A. Ş.

5

RYSAS

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A. Ş.

6

TLMAN

Trabzon Liman İşletmeciliği

7

THYAO

Türk Hava Yolları A. O.

Ulaştırma ve depolama şirketlerinin finansal performanslarının
değerlendirilmesinde performans kriteri olarak, şirketlerin finansal
raporlarından ulaşılan likidite, finansal yapı, devir hızı ve karlılık oranları
arasından seçilen ve Tablo 2’de belirtilen 11 finansal oran çalışma
kapsamında değerlendirilmiştir. Ulaştırma ve depolama şirketlerinin 2020
yılına ilişkin finansal tablo verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP)’ndan (http://www.kap.gov.tr) ulaşılmıştır.
Tablo 2: Analizde Ele Alınan Finansal Oranlar
Oran Grubu
Likidite Oranları

Kod

Formül

Cari Oran

Kullanılan Oranlar

L1

Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (KVYK)

Asit Test Oranı

L2

(Dönen Varlıklar-Stoklar)/ KVYK

Nakit Oran

L3

(Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)/ KVYK

Borç Oranı

F1

Toplam Yabancı Kaynaklar/ Toplam Varlıklar

F2

Öz Kaynaklar/ Yabancı Kaynaklar

KVYK/Pasif Toplamı

F3

KVYK/ Pasif Toplamı

Aktif Devir Hızı

D1

Net Satışlar/ Toplam Varlıklar

Aktif Karlılık (ROA)

K1

Dönem Net Karı/ Toplam Varlıklar

Öz sermaye Karlılığı (ROE)

K2

Dönem Net Karı/ Öz sermaye

Brüt Kar Marjı

K3

Brüt Satış Karı/ Net Satışlar

Net Kar Marjı

K4

Net Kar/ Net Satışlar

Finansal Yapı Oranları Finansman Oranı
Devir Hızı
Karlılık Oranları

3.2 Çalışmada Kullanılan Yöntem
Çalışmada, Entropi, Copras ve Gri İlişkisel Analiz yöntemlerinden
faydalanılmıştır. Kriterlerin ağırlıklandırılmasında Entropi yöntemi,
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alternatiflerin kriterlere göre değerlendirilip, sıralanmasında ise Copras ve
Gri İlişkisel Analiz yöntemleri kullanılmıştır.
3.2.1 Entropi Yöntemi
Entropi yöntemi, olasılık teorisi açısından formüle edilen bilgilerdeki
belirsizliğin bir ölçüsüdür. İlk olarak Rudolph Clausius (1865) tarafından
termodinamikten türetilmiş olan bu yöntem, bir hareketin veya sürecin geri
döndürülemez fenomenini tanımlamak için kullanılmıştır. Bilgi entropisi
kavramı ilk kez Claude E. Shannon (1948) tarafından tanıtılmıştır.
Günümüzde mühendislik, ekonomi, finans vb. alanlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Karar verme problemleri birden çok kriteri içerisinde
barındırdığından dolayı bu tarz problemlerde kriter ağırlıklarının
hesaplanması son derece önemli bir konudur. Kriter ağırlıklarının
hesaplanmasında subjektif ve objektif karar yöntemlerini ele alan
çalışmaların literatürde mevcut olduğu görülebilir. Ağırlık hesaplama
yöntemlerinden entropi yöntemi de objektif olanlar kategorisinde yer alır.
Bu yöntemde karar problemine ilişkin kriterlerin ağırlıklandırılması karar
matrisinde yer alan veriler ile gerçekleşir. Yöntemin uygulanabilirliğinin
oldukça kolay olması başka herhangi bir subjektif değerlendirmeye ihtiyaç
olmamasından kaynaklanır. Objektif sonuçlara karar vericilerin
değerlendirmelerine gerek duymadan tamamen karar alternatiflerine
ilişkin veriler kullanılarak ulaşılır. Değerleri yüksek olan veri gruplarında
belirsizlik söz konusudur (Işık ve Adalı, 2017, s. 81; Ayçin, 2020, s. 132).
Yöntemde yer alan değişkenler;
𝐴𝑖 : 𝑖. karar alternatifi (𝑖 = 1,2, … , 𝑚)
𝐶𝑗 : 𝑗. değerlendirme kriteri(𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
𝑥𝑖𝑗 : 𝑗. değerlendirme kriterine göre 𝑖. alternatifin aldığı değer
𝑝𝑖𝑗 : 𝑗. değerlendirme kriterine göre 𝑖. alternatifin aldığı normalize değer
𝑘: Entropi katsayısı
𝑒𝑗 : Entropi değeri
𝑑𝑗 : Farklılaşma Derecesi
𝑤𝑗 : 𝑗. değerlendirme kriterinin ağırlığı (𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
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şeklinde olmak üzere beş adımdan oluşan Entropi yönteminin adımları
sırasıyla aşağıda ifade edilmiştir:
Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması
Alternatiflerin kriterlere göre aldığı değerlerden (𝑥𝑖𝑗 ) oluşan ve 𝐷 ile ifade
edilen karar matrisi aşağıdaki gibi oluşturulur.
𝐴1 𝑥11
𝐴 𝑥21
𝐷= 2[ ⋮
⋮
𝐴𝑚 𝑥𝑚1

𝑥12
𝑥22
⋮
𝑥𝑚2

… 𝑥1𝑛
… 𝑥2𝑛
…
⋮ ]
… 𝑥𝑚𝑛

(1)

Adım 2: Matrisin Normalizasyonu
Karar matrisinde yer alan değerler, [0,1] aralığında değer alacak şekilde
aşağıdaki normalizasyon işlemiyle standart hale getirilir.
𝑝𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
𝑚
∑𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

∀ 𝑖, 𝑗 𝑖ç𝑖𝑛

(2)

Adım 3: Kriterlerin Entropi Değerlerinin Hesaplanması
Her bir kriterin Entropi değeri (𝑒𝑗 ), aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝑛

𝑒𝑖𝑗 = −𝑘. ∑ 𝑝𝑖𝑗 . 𝑙𝑛(𝑝𝑖𝑗 )

𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑣𝑒 𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(3)

𝑗=1
−1

Burada 𝑘 sabit katsayısı 𝑘 = (𝑙𝑛(𝑚)) olarak tanımlanır ve 𝑒𝑗 değeri,
𝑗. kriterin belirsizlik ölçüsü ya da başka bir deyişle entropi değeri 0 ≤ 𝑒𝑗 ≤
1 olacak şekilde değer alır.
Adım 4: Kriterlere ilişkin Farklılaşma Derecelerinin Hesaplanması
Her bir kriter için farklılaşma değerleri olan 𝑑𝑗 değerleri entropi
değerlerine bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝑑𝑗 = 1 − 𝑒𝑗

𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(4)

Burada kriterlere ilişkin alternatif skorları arasındaki uzaklığın yüksek
olması Eşitlik 4’te hesaplanan 𝑑𝑗 değerlerinin yüksek olması ile sağlanır.
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Adım 5: Entropi Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması
Kriterlerin ağırlık değerleri (𝑤𝑗 ), her bir kriter için elde edilen farklılaşma
derecesinin toplam farklılaşma derecesine oranlanmasıyla aşağıdaki gibi
bulunur.
𝑤𝑗 =

𝑑𝑗
𝑛
∑𝑗=1 𝑑𝑗

(5)

Eşitlik 3’te görüldüğü üzere her bir kriter için entropi değerleri
hesaplanırken doğal logaritma fonksiyonu kullanılmaktadır. Eğer karar
matrisinde negatif değerler olursa, logaritma hesaplamalarının
yapılmasında sorun oluşmaktadır. Bu tarz durumların engellenmesi için
düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Bu çalışmada da negatif veriler
bulunduğundan ilk olarak karar matrisinde bulunan değerler Z-skoru
standartlaştırması ile dönüştürülür. Zhang vd. (2014) tarafından geliştirilen
dönüştürme işlemi aşağıdaki gibi yapılır.
𝑧𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 − 𝑋𝑗
𝜎𝑗

(6)

Buradaki 𝑋𝑗 ve 𝜎𝑗 sırasıyla, 𝑗. kriterin ortalama ve standart sapma
değerlerini ifade eder. Karar matrisinde yer alan veriler, pozitif hale Eşitlik
(7) kullanılarak getirilir.
′
𝑧𝑖𝑗
= 𝑧𝑖𝑗 + 𝐴;

𝐴 > |𝑚𝑖𝑛𝑧𝑖𝑗 |

(7)

3.2.2 Copras Yöntemi
COPRAS yöntemi, ilk olarak 1994 yılında Zavadskas, Kaklauskas ve
Sarka tarafından ileri sürülen çok kriterli karar verme metotlarından biridir.
Bu yöntemde, maksimizasyon ve minimizasyon kriterlerinin
değerlendirme sonucuna etkisi ayrı ayrı değerlendirilir. En iyi alternatifin
seçimi, hem ideal hem de ideal olmayan çözümler dikkate alınarak yapılır.
Bir alternatifin diğer alternatiften ne kadar iyi ya da kötü olduğunu yüzde
olarak ortaya koyması yöntemi diğer çok kriterli karar verme
metotlarından ayıran özelliktir. Karar alternatiflerinin tam sıralamasının
elde edilmesini sağlayan COPRAS yöntemi, hem nicel hem de nitel
kriterleri ele alır. Yöntemin en önemli avantajları olarak; uygulama
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sürecinin kolay ve daha kısa olması, hesaplamaların yapılmasında özel
bilgisayar programlarına ihtiyaç duyulmaması gösterilebilir (Adalı ve Işık,
2016, s. 125; Ayçin, 2020, s. 64; Madic vd., 2014, s. 1). COPRAS
yönteminin temel prosedürü birkaç aşamadan oluşur. Temel prosedüründe
yer alan değişkenler;
𝐴𝑖 : 𝑖. karar alternatifi (𝑖 = 1,2, … , 𝑚)
𝐶𝑗 : 𝑗. değerlendirme kriteri (𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
𝑤𝑗 : 𝑗. değerlendirme kriterinin ağırlığı (𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
𝑥𝑖𝑗 : 𝑗. değerlendirme kriterine göre 𝑖. alternatifin aldığı değer (𝑗 =
1,2, … , 𝑛)
𝑑𝑖𝑗 : 𝑗. değerlendirme kriterine göre 𝑖. alternatifin aldığı normalize değer
(𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
şeklinde olmak üzere bu adımlar aşamalar aşağıda ifade edilmiştir.
Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması
Alternatiflerin kriterlere göre aldığı değerlerden (𝑥𝑖𝑗 ) oluşan ve 𝐷 ile ifade
edilen karar matrisi aşağıdaki gibi oluşturulur.
𝐴1 𝑥11
𝐴 𝑥21
𝐷= 2[ ⋮
⋮
𝐴𝑚 𝑥𝑚1

… 𝑥1𝑛
… 𝑥2𝑛
…
⋮ ]
… 𝑥𝑚𝑛

𝑥12
𝑥22
⋮
𝑥𝑚2

(8)

Adım 2: Karar Matrisinin Normalizasyonu
Karar problemlerinde kriterlere ilişkin değerler farklı birimlerde
olabilmektedir. Farklı birimlere sahip kriterler [0,1] aralığında değer
alacak şekilde standart duruma aşağıdaki Eşitlik (9) daki gibi
normalizasyon işlemiyle getirilir.
∗
𝑥𝑖𝑗
=

𝑥𝑖𝑗
𝑚
∑𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

, ∀𝑗 = 1,2, … , 𝑛
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(9)

Adım 3: Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisinin
Oluşturulması
Normalize edilmiş karar matrisinin her bir elemanı ile her bir kriterin
ağırlık değerinin çarpılması sonucu ağırlıklandırılmış normalize karar
matrisi aşağıdaki gibi elde edilir.
𝑑11
𝑑
𝐷 ′ = [ 21
⋮
𝑑𝑚1

𝑑12
𝑑22
⋮
𝑑𝑚2

⋯ 𝑑1𝑛
⋯ 𝑑2𝑛
]
⋯ ⋮
⋯ 𝑑𝑚𝑛

(10)

Normalize karar matrisinin ağırlıklandırma işlemi ise Eşitlik (11)’deki
gibidir.
∗
𝑑𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗
∙ 𝑤𝑗

(11)

Adım 4: Ağırlıklandırılmış Normalize İndekslerin Toplanması
Ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki değerlerin toplamı bu
aşamada hesaplanır. Fayda (maksimizasyon) yönlü kriterler için en iyi
durumu gösteren değer en yüksek değer iken, maliyet (minimizasyon)
yönlü kriterler için en iyi durumu gösteren değer en düşük değerdir. Fayda
(maksimizasyon) yönlü kriterler için 𝑆+𝑖 , ağırlıklandırılmış normalize
karar matrisindeki değerlerin toplamına karşılık gelirken; 𝑆−𝑖 ise maliyet
(minimum) yönlü kriterler için ağırlıklandırılmış normalize karar
matrisindeki değerlerin toplamına karşılık gelir. 𝑆+𝑖 ve 𝑆−𝑖 değerleri
sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝑘

𝑆+𝑖 = ∑ 𝑑+𝑖𝑗 ; 𝑗 = 1,2, … , 𝑘

(12)

𝑗=1
𝑛

𝑆−𝑖 = ∑ 𝑑−𝑖𝑗 ;

𝑗 = 𝑘 + 1, 𝑘 + 2, … , 𝑛

𝑗=𝑘+1
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(13)

Adım 5: Karar Alternatiflerinin Göreceli Önem Düzeylerinin
Hesaplanması
Her karar alternatifi için göreceli önem değeri 𝑄𝑖 olarak ifade edilsin. Bu
durumda 𝑄𝑖 aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝑄𝑖 = 𝑆+𝑖 +

𝑆−𝑚𝑖𝑛 ∙ ∑𝑚
𝑖=1 𝑆−𝑖
𝑆−𝑚𝑖𝑛
𝑆−𝑖 ∙ ∑𝑚
𝑖=1 𝑆
−𝑖

(14)

Hesaplanan 𝑄𝑖 değerleri arasından en büyük olanı, göreceli önemi en
büyük karar alternatifi olarak belirlenir (𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 ).
Adım 6: Karar Alternatiflerinin Performans İndeks Değerlerinin
Hesaplanması
Her bir karar alternatifinin performans indeks değerleri (𝑃𝑖 ), aşağıdaki gibi
hesaplanır.
𝑃𝑖 =

𝑄𝑖
𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠

∙ 100

(15)

Burada en iyi alternatif, performans indeksi (𝑃𝑖 ) 100 olan karar
alternatifidir. Karar alternatiflerinin tercih sırasını, performans indeks
değerlerini büyükten küçüğe doğru sıralayarak belirlemek mümkündür.
3.2.3 Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
Gri ilişkisel analiz, gri sistem teorisinin önemli bir dalıdır. Gri sistem
analizi, modelleme, tahmin ve karar vermenin temel taşıdır. Analiz,
sistemdeki her bir faktörün zaman serisi çizgileri veya eğrileri arasındaki
korelasyonun belirlenmesi üzerine inşa edilmiştir. Doğru veya eğri ne
kadar yakınsa, faktörler arasındaki korelasyon o kadar büyük olur ve bunun
tersi de geçerlidir.
Ekonomi, sosyal bilimler, endüstri, tarım, madencilik, ulaşım, eğitim, tıp,
ekoloji, su koruma, jeoloji ve havacılıkta yaygın olarak uygulanmaktadır
(Wang vd., 2018, s. 3). Gri İlişkisel Analiz (GİA), gri sistem teorisine
dayanan bir yöntemdir. Gri sistem teorisi Prof. Ju Long Deng tarafından
geliştirilmiştir. Bilgisi tamamen bilinmeyen sistemler siyah sistemler,
tamamen bilinen sistemler beyaz sistemler, kısmen bilinen ve kısmen
bilinmeyen bilgilere sahip sistemler gri sistemler olarak tanımlanır. Gri
sistem teorisi, belirsiz ve eksik veri kümelerine sahip sistemlerin
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durumunu, bu tür sistemler üzerinde tahmin ve karar verme tekniklerini
kullanarak araştırmayı, ilişkisel analiz ve modellerin oluşturulmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Gri ilişkisel analiz, varsayım gerektirmeyen bir
derecelendirme, sınıflandırma ve karar verme tekniğidir. Özellikle bir
örneklemin küçük olduğu ve örneklem dağılımının bilinmediği
durumlarda tercih edilir. Gri ilişkisel analiz yönteminin referans seri
kullanabilmesi, bu yöntemi diğer yöntemlerden ayırır. Ayrıca hesaplama
işlemlerinin kolay olması ve özel paket yazılımlara ihtiyaç duyulmaması
araştırmacılar tarafından daha çok tercih edilir kılmaktadır. Yöntem altı
adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar aşağıda ayrıntısı ile ifade edilmiştir
(Kalkan, 2018, s. 6350).
Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması
Yöntemin ilk aşamasında karar probleminin m adet faktör dizisi
karşılaştırmaya tabi olarak Eşitlik (16)’da gösterilen şekilde belirlenir.
𝑥𝑖 = (𝑥𝑖 (𝑗), … , 𝑥𝑖 (𝑛)), 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(16)

𝑚 dizisi oluşturulduktan sonra, bunlar karar matrisini oluşturmak için 𝑋
matrisinde gösterilir.
𝑥1 (1) 𝑥1 (2)
(1) 𝑥2 (2)
𝑋 = [ 𝑥2
⋮
⋮
𝑥𝑚 (1) 𝑥𝑚 (2)
Adım 2: Referans
Oluşturulması

⋯ 𝑥1 (𝑛)
⋯ 𝑥2 (𝑛)
]
⋱
⋮
⋯ 𝑥𝑚 (𝑛)

Serisinin

𝑥0 = (𝑥0 (𝑗))

ve

Karşılaştırma

(17)

Matrisinin

𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(18)

Eşitlik (18)’deki 𝑥0 (𝑗), normalleştirilmiş değerler arasında 𝑗. kriterin en
büyük değeridir. Referans serisi karşılaştırma matrisini elde etmek için
karar matrisinde ilk satıra eklenir.
Adım 3: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin Oluşturulması
Gri ilişkisel analiz yönteminde kullanılan kriterler değişken ölçüm
birimlerine ve geniş bir dağılım aralığına sahip olabileceğinden, verilerin
normalleştirilmesi gerekmektedir. Bu sürece gri ilişkisel üretim denir.
Normalizasyon, dizinin amaç fonksiyonu üzerindeki etki noktasında
sergilediği özelliğe bağlı olarak üç şekilde yapılır. Hesaplamalar, fayda,
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maliyet ve optimal durumlarına göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir. Bu
hesaplamalar sırasıyla Eşitlik (19), (20) ve (21)’de gösterilmiştir.
𝑥𝑖∗ =

𝑥𝑖 (𝑗) − min 𝑥𝑖 (𝑗)
𝑗

𝑗

𝑗

𝑥𝑖∗

(19)

max 𝑥𝑖 (𝑗) − min 𝑥𝑖 (𝑗)
max 𝑥𝑖 (𝑗) − 𝑥𝑖 (𝑗)

=

𝑗

𝑗

𝑗

𝑥𝑖∗ =

(20)

max 𝑥𝑖 (𝑗) − min 𝑥𝑖 (𝑗)
|𝑥𝑖 (𝑗) − 𝑥0𝑏 (𝑗)|
max 𝑥𝑖 (𝑗) − 𝑥0𝑏 (𝑗)

(21)

𝑗

Eşitlik (21)’deki 𝑥0𝑏 (𝑗), belirlenen optimal değer olup, 𝑗. kriterin hedef
değerini göstermektedir. Amaca uygun denklemi kullandıktan sonra,
Eşitlik (17)’de gösterilen karar matrisi normalizasyon matrisi olur.
Adım 4: Mutlak Değer Matrisinin Oluşturulması
Referans serisinin normalize değerleri ile normalize karar matrisinin
değerleri arasındaki farkın mutlak değerleri Eşitlik (22) ile hesaplanır.
∆0𝑖 = |𝑥0∗ (𝑗) − 𝑥𝑖∗ (𝑗)| 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(22)

Mutlak değer matrisi, Eşitlik (22) kullanılarak elde edilen değerler ile
oluşturulur.
Adım 5: Gri İlişkisel Katsayı Matrisinin Oluşturulması
Gri ilişkisel katsayı matrisinin elemanları, Eşitlik (23)
hesaplanır.
𝛾0𝑖 (𝑗) =

∆𝑚𝑖𝑛 + 𝜁Δ𝑚𝑎𝑥
Δ0𝑖 (𝑗) + 𝜁Δ𝑚𝑎𝑥

Δ𝑚𝑎𝑥 = max max Δ0𝑖 (𝑗),
𝑖

𝑗

(23)

Δ𝑚𝑖𝑛 = min min Δ0𝑖 (𝑗)
𝑖

kullanılarak

𝑗

(24)

Eşitlik (23)’deki 𝜁 parametresi ayırıcı katsayıdır ve [0,1] aralığında değer
alır. Veriler arasındaki farkın yüksek olduğu durumlarda ayırıcı katsayı 0'a
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yakın olmalıdır. Literatürde ayırıcı katsayının genel olarak 0,5 olarak
alındığı görülmektedir.
Adım 6: Gri İlişkisel Derecelerin Belirlenmesi
Gri ilişkisel derece, karşılaştırılan dizinin referans diziye ne kadar benzer
olduğunu gösterir. Kriterlerin eşit önem seviyelerine sahip olması
durumunda gri ilişkisel dereceler Eşitlik (25) kullanılarak hesaplanır.
𝑛

1
Γ0𝑖 = ∑ 𝛾0𝑖 (𝑗)
𝑛

𝑖 = 1,2, … , 𝑚

(25)

𝑗=1

Kriterlerin farklı önem seviyelerine sahip olduğu durumlarda, gri ilişkisel
dereceler Eşitlik (26) kullanılarak hesaplanır.
𝑛

Γ0𝑖 = ∑[𝑤𝑖 (𝑗)𝛾0𝑖 (𝑗)]

𝑖 = 1,2, … , 𝑚

(26)

𝑗=1

Eşitlik (25)’teki 𝑤𝑖 (𝑗), 𝑗. kriterin ağırlığıdır. Kriterlerin önem düzeyi,
araştırmacı tarafından uzman bilgisine başvurularak veya Analitik
Hiyerarşi Süreci, Analitik Ağ Süreci veya Entropi gibi yöntemlerle
belirlenebilir. Hesaplandıktan sonra gri ilişkisel dereceler en küçükten en
büyüğe doğru sıralanır. Daha sonra sıralamada ilk sıradaki ilk alternatifin
optimal alternatif olduğuna karar verilir.
3.3 Analiz Bulguları
Çalışmanın bu bölümünde hisse senetleri BIST’e kayıtlı ulaştırma ve
depolama şirketlerinin finansal açıdan performansları Copras ve Gri
İlişkisel Analiz yöntemleri ile değerlendirilecektir. Ulaştırma ve depolama
şirketlerinin performansları 11 kriter çerçevesinde değerlendirilecektir.
Alternatif firmaların kriter değerleri 2020 yılı faaliyet raporlarından elde
edilmiştir. Elde edile kriterlerin ağırlıkları Entropi yöntemi ile
hesaplandıktan sonra Copras ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri ile
şirketlerin finansal performansları incelenerek elde sonuçlar karşılaştırmalı
bir şekilde ele alınacaktır.
3.3.1 Entropi Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi
Çalışmada performans değerlendirilmesinde kullanılacak olan
kriterlerin ağırlıkları Entropi yöntemi ile hesaplanmıştır. BIST ulaştırma
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ve depolama endeksinde yer alan dokuz şirketten yedisinin 2020 yılına ait
finansal tabloları dikkate alınarak, her kriter için ilgili değerler
hesaplanmış ve karar matrisi oluşturulmuştur. Oluşturulan karar matrisi
Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Standart Karar Matrisi
Yıl

Şirket/Kriter

2020

BEYAZ

1,565 0,875 0,269 0,618 0,617 0,601 3,203

2020

CLEBI

0,868 0,850 0,545 0,838 0,193 0,386 0,558 -0,061 -0,379 0,253 -0,110

2020

GSDDE

0,167 0,162 0,107 0,412 1,429 0,378 0,152 -0,058 -0,099 -0,056 -0,384

2020

PGSUS

0,824 0,810 0,554 0,815 0,227 0,224 0,165 -0,068 -0,365 -0,262 -0,409

2020

RYSAS

0,499 0,491 0,348 0,750 0,334 0,352 0,353

0,009 -0,036 0,321 -0,025

2020

TLMAN

4,914 4,900 3,892 0,253 2,952 0,161 0,441

0,317 0,425 0,581

2020

THAYO

0,647 0,600 0,283 0,789 0,267 0,253 0,248 -0,030 -0,141 0,058 -0,120

L1

L2

L3

F1

F2

F3

D1

K1

K2

K3

0,093 0,244 0,049

K4
0,029

0,720

Standart karar matrisinde negatif verilerin olması sebebiyle ilk olarak karar
matrisinde yer alan verilere Z-skoru normalizasyonu ve koordinat
dönüşümü yapılmıştır. Z-skoru normalizasyonu ve koordinat dönüşüm
işlemi yapılmış karar matrisleri sırası ile Tablo 4 ve Tablo 5’te
belirtilmiştir.
Tablo 4: Z-Skoru Normalizasyonu Yapılmış Karar Matrisi
Yıl

Şirket/Kriter

L1

L2

2020

BEYAZ

0,129

-0,224

2020

CLEBI

2020

GSDDE

2020
2020
2020
2020

L3

F1

F2

F3

D1

K1

K2

K3

K4

-0,436 -0,093 -0,238 1,835 2,247 0,460 0,988 -0,313

0,191

-0,299 -0,240

-0,232

-0,178

-0,730 -0,661

-0,556 -1,007 0,558

PGSUS

-0,327 -0,264

-0,225

RYSAS

-0,526 -0,459

-0,378

0,488 -0,516 0,109 -0,344 -0,144 0,049 0,677

0,047

TLMAN

2,188

2,241

2,252

-1,709 2,053 -1,214 -0,264 2,073 1,599 1,620

2,028

THAYO

-0,435 -0,393

-0,426

0,663 -0,582 -0,580 -0,440 -0,422 -0,307 -0,280 -0,206

0,881 -0,655 0,345 -0,158 -0,648 -1,106 0,429

0,286 -0,527 -0,626 -0,164 -0,692 -0,909

0,776 -0,621 -0,781 -0,515 -0,693 -1,058 -1,441 -0,974

Tablo 5: Koordinat Dönüşümü Yapılmış Karar Matrisi
Yıl

Şirket/Kriter

2020

BEYAZ

1,849 1,496 1,284 1,627 1,482 3,555 3,967

2,180 2,708 1,407

1,911

2020

CLEBI

1,421 1,480 1,488 2,601 1,065 2,065 1,562

1,072 0,614 2,149

1,542

2020

GSDDE

0,990 1,059 1,164 0,713 2,278 2,006 1,193

1,094 1,556 1,028

0,811

2020

PGSUS

1,393 1,456 1,495 2,496 1,099 0,939 1,205

1,027 0,662 0,279

0,746

2020

RYSAS

1,194 1,261 1,342 2,208 1,204 1,829 1,376

1,576 1,769 2,397

1,767

2020

TLMAN

3,908 3,961 3,972 0,011 3,773 0,506 1,456

3,793 3,319 3,340

3,748

2020

THAYO

1,285 1,327 1,294 2,383 1,138 1,140 1,280

1,298 1,413 1,440

1,514

L1

L2

L3

F1

F2

F3

D1

K1

K2

K3

K4

Karar matrisindeki gerekli dönüşümler yapıldıktan sonra Eşitlik (2)’den
yararlanarak Tablo 5’te ifade edilen karar matrisi normalize edilmiştir.
Karar matrisinin normalize edilmiş hali Tablo 6’da belirtilmiştir.
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Tablo 6: Normalize Edilmiş Karar Matrisi
Yıl

Şirket/Kriter

2020

BEYAZ

0,154 0,124 0,107 0,135 0,123 0,295 0,330 0,181 0,225 0,117 0,159

2020

CLEBI

0,118 0,123 0,124 0,216 0,088 0,172 0,130 0,089 0,051 0,178 0,128

2020

GSDDE

0,082 0,088 0,097 0,059 0,189 0,167 0,099 0,091 0,129 0,085 0,067

2020

PGSUS

0,116 0,121 0,124 0,207 0,091 0,078 0,100 0,085 0,055 0,023 0,062

2020

RYSAS

0,099 0,105 0,111 0,183 0,100 0,152 0,114 0,131 0,147 0,199 0,147

2020

TLMAN

0,325 0,329 0,330 0,001 0,313 0,042 0,121 0,315 0,276 0,277 0,311

2020

THAYO

0,107 0,110 0,107 0,198 0,095 0,095 0,106 0,108 0,117 0,120 0,126

L1

L2

L3

F1

F2

F3

D1

K1

K2

K3

K4

Kriterlere ilişkin entropi değerleri ve farklılaşma dereceleri, Eşitlik (3) ve
Eşitlik (4) kullanılarak hesaplanmış sonrasında Eşitlik (5) yardımıyla
entropi ağırlıkları elde edilmiştir. Entropi değerleri ve kriter ağırlıkları
Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: Entropi Değerleri ve Kriter Ağırlıkları
Yıl

Şirket/Kriter

2020

BEYAZ

-0,288 -0,259 -0,239 -0,270 -0,258 -0,360 -0,366 -0,309 -0,336 -0,251 -0,292

2020

CLEBI

-0,252 -0,258 -0,258 -0,331 -0,215 -0,302 -0,265 -0,215 -0,152 -0,308 -0,263

2020

GSDDE

-0,205 -0,214 -0,226 -0,167 -0,315 -0,299 -0,229 -0,218 -0,264 -0,210 -0,182

2020

PGSUS

-0,250 -0,255 -0,259 -0,326 -0,219 -0,199 -0,230 -0,210 -0,159 -0,087 -0,172

2020

RYSAS

-0,229 -0,236 -0,245 -0,311 -0,230 -0,286 -0,248 -0,266 -0,282 -0,321 -0,282

2020

TLMAN

-0,365 -0,366 -0,366 -0,006 -0,364 -0,133 -0,255 -0,364 -0,355 -0,356 -0,363

2020

THAYO

-0,239 -0,243 -0,240 -0,321 -0,223 -0,223 -0,238 -0,240 -0,251 -0,254 -0,261

TOPLAM

-1,828 -1,831 -1,832 -1,733 -1,823 -1,803 -1,832 -1,823 -1,800 -1,787 -1,815

m=7

L1

L2

L3

F1

F2

F3

D1

K1

K2

K3

K4

ln (7)

1,950

k

ej

0,939

0,941

0,510
0,942 0,891

0,937 0,926 0,941 0,937 0,925 0,918 0,933

dj

0,061

0,059

0,058 0,109

0,063 0,074 0,059 0,063 0,075 0,082 0,067

wj

0,0786 0,0765 0,0759 0,1419 0,0821 0,0955 0,0761 0,0821 0,0977 0,1062 0,0873

Tablo 7’den en önemli finansal performans kriterinin borç oranı (F1), en
az önemli finansal performans kriterinin ise nakit oranı (L3) olduğu
görülmektedir. Ayrıca finansal performans kriterlerinin genel olarak en az
önemli kriterden en çok önemli kritere göre önem sıralamasının ise
𝐹1 > 𝐾3 > 𝐾2 > 𝐹3 > 𝐾4 > 𝐾1 = 𝐹2 > 𝐿1 > 𝐿2 > 𝐷1 > 𝐿3
şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır.
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3.3.2 Şirket Performanslarının
Değerlendirilmesi

Copras

Yöntemine

Göre

Kriterlerinin önem ağırlıklarının entropi yöntemi ile belirlenmesinin
ardından COPRAS yöntemi ile ulaştırma ve depolama şirketlerinin
finansal performanslarının sıralamalarının elde edilmesi için ilk olarak
entropi yönteminin birinci adımında oluşturulan karar matrisi doğrudan
kullanılmıştır. Karar matrisi Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: Copras Yöntemi Karar Matrisi
Kriter Yönü maks maks maks

min

min

min maks maks maks maks maks

Yıl

Şirket/Kriter

F1

F2

F3

2020

BEYAZ

1,565 0,875 0,269

0,618

0,617 0,601 3,203 0,093 0,244 0,049 0,029

2020

CLEBI

0,868 0,850 0,545

0,838

0,193 0,386 0,558 -0,061 -0,379 0,253 -0,110

2020

GSDDE

0,167 0,162 0,107

0,412

1,429 0,378 0,152 -0,058 -0,099 -0,056 -0,384

2020

PGSUS

0,824 0,810 0,554

0,815

0,227 0,224 0,165 -0,068 -0,365 -0,262 -0,409

2020

RYSAS

0,499 0,491 0,348

0,750

0,334 0,352 0,353 0,009 -0,036 0,321 -0,025

2020

TLMAN

4,914 4,900 3,892

0,253

2,952 0,161 0,441 0,317 0,425 0,581 0,720

2020

THAYO

0,647 0,600 0,283

0,789

0,267 0,253 0,248 -0,030 -0,141 0,058 -0,120

L1

L2

L3

D1

K1

K2

K3

K4

Eşitlik (9) ile karar matrisinin her bir elemanı normalize edilmiş ve
normalize edilen karar matrisi Tablo 9’ da ifade edilmiştir.
Tablo 9: Normalize Karar Matrisi
Kriter Yönü maks maks maks

min

min

min maks maks maks maks maks

Yıl

Şirket/Kriter

F1

F2

F3

2020

BEYAZ

0,165 0,101 0,045

0,138

0,103 0,255 0,626 0,459 -0,694 0,051 -0,097

2020

CLEBI

0,092 0,098 0,091

0,187

0,032 0,164 0,109 -0,303 1,079 0,268 0,366

2020

GSDDE

0,018 0,019 0,018

0,092

0,237 0,160 0,030 -0,288 0,282 -0,059 1,281

2020

PGSUS

0,087 0,093 0,092

0,182

0,038 0,095 0,032 -0,334 1,039 -0,278 1,363

2020

RYSAS

0,053 0,057 0,058

0,168

0,055 0,150 0,069 0,044 0,101 0,340 0,084

2020

TLMAN

0,518 0,564 0,649

0,057

0,490 0,069 0,086 1,568 -1,210 0,616 -2,397

2020

THAYO

0,068 0,069 0,047

0,176

0,044 0,107 0,048 -0,147 0,403 0,061 0,401

L1

L2

L3

D1

K1

K2

K3

K4

Eşitlik (11) ile normalize edilmiş karar matrisinin her bir elemanı ile her
bir kriterin ağırlık değerinin çarpılması sonucu ağırlıklandırılmış
normalize karar matrisi Tablo 10’da belirtilmiştir.
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Tablo 10: Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi
wj

0,0786 0,0765 0,0759 0,1419 0,0821 0,0955 0,0761 0,0821 0,0977 0,1062 0,0873

Kriter Yönü

maks

Yıl

Şirket/Kriter

L1

L2

2020

BEYAZ

0,013

0,008

0,003 0,020

0,008 0,024 0,048 0,038 -0,068 0,005 -0,008

2020

CLEBI

0,007

0,007

0,007 0,027

0,003 0,016 0,008 -0,025 0,105 0,028 0,032

2020

GSDDE

0,001

0,001

0,001 0,013

0,019 0,015 0,002 -0,024 0,028 -0,006 0,112

2020

PGSUS

0,007

0,007

0,007 0,026

0,003 0,009 0,002 -0,027 0,101 -0,030 0,119

2020

RYSAS

0,004

0,004

0,004 0,024

0,005 0,014 0,005 0,004 0,010 0,036 0,007

2020

TLMAN

0,041

0,043

0,049 0,008

0,040 0,007 0,007 0,129 -0,118 0,065 -0,209

2020

THAYO

0,005

0,005

0,004 0,025

0,004 0,010 0,004 -0,012 0,039 0,007 0,035

maks maks
L3

min

min

min maks maks maks maks maks

F1

F2

F3

D1

K1

K2

K3

K4

Eşitlik (12) ve Eşitlik (13) kullanılarak ağırlıklandırılmış normalize
indekslerin toplamı hesaplanmış ve Tablo 11’ de gösterilmiştir.
Tablo 11: İndeks Toplamları
Şirke tle r

S+i

S-min/S-i

ΣS-min/S-i

BEYAZ

0,091

0,052 0,038 0,320

S-min ΣS-i

0,726

5,929

CLEBI

0,216

0,045

0,847

GSDDE

0,164

0,048

0,794

PGSUS

0,225

0,038

1,000

RYSAS

0,118

0,043

0,892

TLMAN

0,061

0,055

0,693

THAYO

0,126

0,039

0,977

S-i

Son olarak karar alternatiflerinin göreli önem değerleri (𝑄𝑖 ) ve performans
indeks değerleri (𝑃𝑖 ) Eşitlik (14) ve Eşitlik (15) ile hesaplanmış ve
performans indeks değerleri (𝑃𝑖 ) büyükten küçüğe doğru sıralandırılmış
bir biçimde Tablo 12’de belirtilmiştir.
Tablo 12: 𝑄𝑖 ve 𝑃𝑖 Değerleri
Şirke tle r

Qi

Pi

Sıralama

BEYAZ

0,1302

46,703

6

CLEBI

0,2614

93,740

2

GSDDE

0,2065

74,059

3

PGSUS

0,2788

100,000

1

RYSAS

0,1658

59,459

5

TLMAN

0,0987

35,404

7

THAYO

0,1782

63,914

4
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3.3.3 Şirket Performanslarının Gri ilişkisel Analiz Yöntemine Göre
Değerlendirilmesi
Copras yönteminde olduğu gibi Gri İlişkisel Analiz yönteminde de
analizlere karar matrisi ile başlanılmıştır. Tablo 13’te ifade edilen karar
matrisinde şirketlerin 2020 yılına ait finansal tablolarından elde edilen
değerler gösterilmiştir.
Tablo 13: Standart Karar Matrisi
Kriterler
Yıl

L1

Şirket/Kriter Yönü maks

L2

L3

maks maks

F1

F2

F3

min

min

min maks maks maks maks maks

D1

K1

K2

K3

K4

2020

BEYAZ

1,565

0,875

0,269 0,618

0,617

0,601 3,203 0,093 0,244 0,049 0,029

2020

CLEBI

0,868

0,850

0,545 0,838

0,193

0,386 0,558 -0,061 -0,379 0,253 -0,110

2020

GSDDE

0,167

0,162

0,107 0,412

1,429

0,378 0,152 -0,058 -0,099 -0,056 -0,384

2020

PGSUS

0,824

0,810

0,554 0,815

0,227

0,224 0,165 -0,068 -0,365 -0,262 -0,409

2020

RYSAS

0,499

0,491

0,348 0,750

0,334

0,352 0,353 0,009 -0,036 0,321 -0,025

2020

TLMAN

4,914

4,900

3,892 0,253

2,952

0,161 0,441 0,317 0,425 0,581 0,720

2020

THAYO

0,647

0,600

0,283 0,789

0,267

0,253 0,248 -0,030 -0,141 0,058 -0,120

Standart karar matrisinde yer alan her bir kriterin en iyi değerleri dikkate
alınarak referans serisi oluşturulmuştur. Fayda yönlü (maksimizasyon)
kriterlerde, referans değeri maksimum değer olarak seçilirken; maliyet
(minimizasyon) yönlü kriterlerde ise mimimum değer referans değeri
olarak seçilmiştir (Ayçin, 2020, s. 145). Oluşturulan referans serili karar
matrisi Tablo 14’te ifade edilmiştir.
Tablo 14: Referans Serili Karar Matrisi
Kriterler

L1

Şirket/Kriter Yönü maks

L2

L3

maks maks

F1

F2

F3

min

min

min maks maks maks maks maks

D1

K1

K2

K3

K4

Referans Seri

4,914

4,900

3,892 0,253

0,193

0,161 3,203 0,317 0,425 0,581 0,720

2020

BEYAZ

1,565

0,875

0,269 0,618

0,617

0,601 3,203 0,093 0,244 0,049 0,029

2020

CLEBI

0,868

0,850

0,545 0,838

0,193

0,386 0,558 -0,061 -0,379 0,253 -0,110

2020

GSDDE

0,167

0,162

0,107 0,412

1,429

0,378 0,152 -0,058 -0,099 -0,056 -0,384

2020

PGSUS

0,824

0,810

0,554 0,815

0,227

0,224 0,165 -0,068 -0,365 -0,262 -0,409

2020

RYSAS

0,499

0,491

0,348 0,750

0,334

0,352 0,353 0,009 -0,036 0,321 -0,025

2020

TLMAN

4,914

4,900

3,892 0,253

2,952

0,161 0,441 0,317 0,425 0,581 0,720

2020

THAYO

0,647

0,600

0,283 0,789

0,267

0,253 0,248 -0,030 -0,141 0,058 -0,120

Normalizasyon işlemi kriterlerin fayda ve maliyet yönlü durumlarına göre
farklı eşitlikler kullanılarak yapılmaktadır (Ayçin, 2020: 145). Fayda yönlü
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kriterler için Eşitlik (19), maliyet yönlü kriterler için Eşitlik (20)
kullanılarak yapılan normalizasyon işlemi Tablo 15’te sunulmuştur.
Tablo 15: Normalize Karar Matrisi
Kriterler

L1

L2

Şirket/Kriter Yönü maks

L3

maks maks

F1

F2

F3

min

min

min maks maks maks maks maks

D1

K1

K2

K3

K4

Referans Seri

1,000

1,000

1,000 1,000

1,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2020

BEYAZ

0,294

0,151

0,043 0,376

0,846

0,000 1,000 0,417 0,774 0,368 0,388

2020

CLEBI

0,148

0,145

0,116 0,000

1,000

0,489 0,133 0,016 0,000 0,611 0,265

2020

GSDDE

0,000

0,000

0,000 0,729

0,552

0,508 0,000 0,024 0,348 0,245 0,022

2020

PGSUS

0,138

0,137

0,118 0,041

0,987

0,858 0,005 0,000 0,018 0,000 0,000

2020

RYSAS

0,070

0,069

0,064 0,152

0,949

0,566 0,066 0,199 0,427 0,692 0,340

2020

TLMAN

1,000

1,000

1,000 1,000

0,000

1,000 0,095 1,000 1,000 1,000 1,000

2020

THAYO

0,101

0,092

0,047 0,084

0,973

0,792 0,032 0,098 0,296 0,379 0,256

Referans serisinin değerleri ile normalize karar matrisinin değerleri
arasındaki mutlak farklar Eşitlik (22)’den faydalanarak hesaplanmış ve
yapılan işlem sonu elde edilen mutlak değer matrisi Tablo 16’da ifade
edilmiştir.
Tablo 16: Mutlak Değer Matrisi
Yıl

Şirket/Kriter

L1

L2

L3

F1

F2

2020

BEYAZ

0,706

0,849

0,957

0,624

0,154

1,000 0,000 0,583 0,226 0,632 0,612

2020

CLEBI

0,852

0,855

0,884

1,000

0,000

0,511 0,867 0,984 1,000 0,389 0,735

2020

GSDDE

1,000

1,000

1,000

0,271

0,448

0,492 1,000 0,976 0,652 0,755 0,978

2020

PGSUS

0,862

0,863

0,882

0,959

0,013

0,142 0,995 1,000 0,982 1,000 1,000

2020

RYSAS

0,930

0,931

0,936

0,848

0,051

0,434 0,934 0,801 0,573 0,308 0,660

2020

TLMAN

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000 0,905 0,000 0,000 0,000 0,000

2020

THAYO

0,899

0,908

0,953

0,916

0,027

0,208 0,968 0,902 0,704 0,621 0,744

F3

D1

K1

K2

K3

K4

Mutlak değer matrisi oluşturulduktan sonra, Eşitlik (23) yardımıyla gri
ilişkisel katsayı matrisindeki değerler hesaplanacaktır. Bu işlemi
gerçekleştirmeden önce Eşitlik (24) yardımıyla ∆𝑚𝑎𝑥 = 1,000, ∆𝑚𝑖𝑛 =
0,000 olarak belirlenmiş ve ayırıcı katsayı olarak ifade edilen "ζ", ζ =
0,500 olarak alınmıştır. Gri ilişkisel katsayılar matrisi tüm bu hesaplamalar
sonucunda Tablo 17’de ki gibi oluşturulmuştur.
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Tablo 17: Gri İlişkisel Katsayılar Matrisi
Yıl

Şirket/Kriter

L1

L2

L3

F1

F2

2020

BEYAZ

0,415

0,371

0,343

0,445

0,765

0,333 1,000 0,462 0,689 0,442 0,450

2020

CLEBI

0,370

0,369

0,361

0,333

1,000

0,494 0,366 0,337 0,333 0,562 0,405

2020

GSDDE

0,333

0,333

0,333

0,648

0,527

0,504 0,333 0,339 0,434 0,398 0,338

2020

PGSUS

0,367

0,367

0,362

0,343

0,975

0,779 0,334 0,333 0,337 0,333 0,333

2020

RYSAS

0,350

0,350

0,348

0,371

0,907

0,535 0,349 0,384 0,466 0,619 0,431

2020

TLMAN

1,000

1,000

1,000

1,000

0,333

1,000 0,356 1,000 1,000 1,000 1,000

2020

THAYO

0,357

0,355

0,344

0,353

0,949

0,706 0,341 0,357 0,415 0,446 0,402

F3

D1

K1

K2

K3

K4

Yöntemin son aşaması olan gri ilişkisel dereceleri, karar probleminde yer
alan kriterlerin önem düzeylerinin aynı ya da farklı olması durumuna göre
farklı şekilde hesaplanır (Ayçin, 2020, s. 148). Bu çalışmada kriterlerin
önem düzeyleri entropi yöntemi ile Tablo 7’de ifade edildiği gibi
hesaplanmış ve farklı değerler almıştır. Dolayısıyla Eşitlik (26) yardımıyla
gri ilişkisel dereceler hesaplanmıştır. Her bir şirketin finansal oranlar
bazında finansal performanslarının sıralamasını içeren gri ilişkisel katsayı
matrisi Tablo 18’ de belirtilmiştir.
Tablo 18: Gri İlişkisel Katsayı Matrisi
wj

0,079

0,077

0,076 0,142

0,082

0,096 0,076 0,082 0,098 0,106 0,087

Yıl

Şirket/Kriter

L1

L2

2020

BEYAZ

0,415

0,371

0,343 0,445

0,765

0,333 1,000 0,462 0,689 0,442 0,450

0,512

2

2020

CLEBI

0,370

0,369

0,361 0,333

1,000

0,494 0,366 0,337 0,333 0,562 0,405

0,445

5

2020

GSDDE

0,333

0,333

0,333 0,648

0,527

0,504 0,333 0,339 0,434 0,398 0,338

0,428

7

2020

PGSUS

0,367

0,367

0,362 0,343

0,975

0,779 0,334 0,333 0,337 0,333 0,333

0,438

6

2020

RYSAS

0,350

0,350

0,348 0,371

0,907

0,535 0,349 0,384 0,466 0,619 0,431

0,466

3

2020

TLMAN

1,000

1,000

1,000 1,000

0,333

1,000 0,356 1,000 1,000 1,000 1,000

0,896

1

2020

THAYO

0,357

0,355

0,344 0,353

0,949

0,706 0,341 0,357 0,415 0,446 0,402

0,455

4

L3

F1

F2

F3

D1

K1

K2

K3

Sıralama

K4

Gri ilişkisel analiz yöntemine göre şirketlerin finansal performans
göstergelerine göre 2020 yılı süresince en başarılı şirket TLMAN (Trabzon
Liman İşletmeciliği A.Ş.) olurken, GSDDE (GSD Denizcilik Gayrimenkul
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) şirketi ise finansal performansı açısından en
başarısız şirket olmuştur. Şirketlerin genel olarak en başarılıdan en
başarısıza doğru finansal performans sıralaması ise;
TLMAN > BEYAZ > RYSAS > THAYO > CLEBI > PGSUS > GSDDE
şeklindedir.
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3.3.4 Copras ve Gri ilişkisel Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Copras ve Gri İlişkisel Analiz yöntemlerinden elde edilen sonuçlar
Tablo 19’da belirtilmektedir.
Tablo 19: Copras ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemlerine Göre Performans
Sıralamaları
Copras Yöntemi

Gri İlişkisel Analiz Yöntemi

Şirketler

Sonuçlar

Sıralama

Şirketler

PGSUS

100,000

1

TLMAN

Sonuçlar Sıralama
0,896

1

CLEBI

93,739

2

BEYAZ

0,512

2

GSDDE

74,059

3

RYSAS

0,466

3

THAYO

63,914

4

THAYO

0,455

4

RYSAS

59,459

5

CLEBI

0,445

5

BEYAZ

46,702

6

PGSUS

0,438

6

TLMAN

35,404

7

GSDDE

0,428

7

Tablo 19’dan performans açısından PGSUS, CLEBI, GSDDE, RYSAS,
BEYAZ ve TLMAN şirketleri her iki değerlendirme sonuçlarına göre
farklı sıralarda yer alırken THAYO şirketi kararlı bir şekilde 4. sırada
olarak yerini korumuştur.
4. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, BIST’te işlem gören ve ulaşım alanında faaliyetlerini
yürüten yedi şirketin 2020 yılındaki finansal performanslarının Entropi,
Copras ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri ile değerlendirilip
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Kriter ağırlıklarının hesaplanmasında
Entropi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılmasının sebebi karar
vericilerin değerlendirmelerine gerek duymadan tamamen karar
alternatiflerine ilişkin veriler kullanılarak objektif sonuçlara ulaşılmasıdır.
Diğer taraftan ağırlıklandırılması entropi yöntemi ile yapılan kriterler
aracılığı ile alternatiflerin değerlendirilip bir alternatifin diğer alternatiften
ne kadar iyi ya da kötü olduğunu ifade etmek için Copras yöntemi ile Gri
İlişkisel Analiz yönteminden yararlanılmıştır. Şirketlerin finansal
performanslarını yansıtan on bir farklı finansal oran (cari oran, asit test
oranı, nakit oran, borç oranı, finansman oranı, kvyk/pasif toplamı oranı,
aktif devir hızı, aktif karlılık, öz sermaye karlılığı, brüt kar marjı, net kar
marjı) değerlendirme kriteri olarak ele alınmıştır. Entropi yöntemi ile elde
edilen sonuçlara göre, en önemli finansal performans kriterinin borç oranı
(F1), önem açısından en az değere sahip finansal performans kriterinin
nakit oranı (L3) ve finansal yapı oranlarından finansman oranı (F2) ile
karlılık oranlarından aktif karlılık oranının (K1) ise eşit düzeyde öneme
sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan finansal performans
kriterlerinin en çok önemliden en az önemliye doğru genel olarak
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ağırlıklandırılmış sıralaması ise; borç oranı (F1), brüt kar marjı (K3), öz
sermaye karlılığı(K2), kvyk/pasit toplamı oranı (F3), net kar marjı (K4),
aktif karlılık (K1), finansman oranı (F2), cari oran (L1), asit test oranı (L2),
aktif devir hızı (D1), nakit oranı (L3) olarak tespit edilmiştir.
Copras yöntemine göre yapılan analiz sonucunda 2020 yılı için en yüksek
finansal performansa sahip olan şirketin Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
(PGSUS) olduğu tespit edilmiştir. En düşük performansa sahip şirketin ise
Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN) olduğu belirlenmiştir. Diğer
taraftan geriye kalan şirketlerden CLEBİ 2. Sırada, GSDDE 3. Sırada,
THAYO 4. Sırada, RYSAS 5. Sırada ve BEYAZ 6. Sırada yer almıştır.
Şirketlere ait veri seti dikkate alındığında 2020 yılında en yüksek finansal
performansa sahip PGSUS şirketinin net kar marjı ve öz sermaye karlılığı
oranlarının en yüksek; brüt kar marjı ve aktif karlılık oranlarının ise en
düşük olduğu saptanmıştır. Finansal performans açısından en kötü değere
sahip olan TLMAN şirketinin ise öz sermaye karlılığı, net kar marjı
oranlarının en düşük; brüt kar marjı ve aktif karlılık oranlarının ise en
yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre 2020 yılı için finansal performans
açısından birinci olan şirketin Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN)
olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında 2. Sırada BEYAZ, 3. Sırada RYSAS,
4. Sırada THAYO, 5. Sırada CLEBİ, 6. Sırada PGSUS ve sonuncu sırada
GSDDE şirketinin yer aldığı yapılan analiz sonrasında ortaya çıkmıştır.
Araştırmaya dâhil edilen finansal oranlara göre performansı en yüksek olan
TLMAN şirketinin finansman ve aktif devir hızı oranlarının düşük, diğer
finansal oranların yüksek olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan en düşük
performansa sahip GSDDE şirketinin ise finansal yapı oranlarının en
yüksek, likidite ve aktif devir hızı oranlarının ise en düşük olduğu yapılan
araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
TLMAN, Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile yapılan analiz sonucunda en
yüksek finansal performansa sahip iken, Copras yöntemi ile yapılan
değerlendirme sonucunda en düşük performansa sahip işletme olmuştur.
Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile yapılan analiz sonucu TLMAN, BEYAZ
ve RYSAS şirketleri finansal performans açısından ilk üçte yer alırken,
Copras yöntemi kullanılarak yapılan analiz de ise PGSUS, CLEBİ ve
GSDDE şirketleri ilk üçte yer almışlardır. Her iki analiz yöntemine göre
yapılan analiz sonuçlarına göre performans açısından aynı sırada yer alan
şirket THAYO şirketi olmuştur.
Yapılan bu tüm değerlendirmelerin sonucunda iki farklı yöntem için
finansal başarısı yüksek ve düşük olan şirketlerde farklılık gözlemlenirken,
her iki yönteme göre finansal başarı sıralaması aynı olan şirket THAYO
şirketi olmuş ve 4. sırada yer almıştır. Gri İlişkisel Analiz yönteminde
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finansal performansı etkileyen temel oranlar finansal yapı, likidite ve aktif
devir hızı oranları olurken, Copras yönteminde ise karlılık oranları finansal
performansı etkilemiştir.
Bu çalışmada, şirketlerin finansal performansları sadece tek bir yıl verileri
üzerinden ele alınmışken, gelecekte yapılması düşünülen çalışmalarda
şirketlerin birden fazla yıl içerisinde sergilemiş oldukları finansal
performansları yine aynı kriterler bazında analiz edilebilir. Çalışmada
Entropi yöntemi ile tespit edilen ağırlıklar kullanılmıştır. İlerleyen
çalışmalarda AHP, DEMATEL, ANP, SWARA ve CRITIC gibi ÇKKV
metotları veya uzman görüşü gibi farklı ağırlıklandırma yöntemleri
kullanılarak farklı melez yaklaşımlar geliştirilebilir. Ayrıca yapılacak yeni
araştırmalara ışık tutması açısından kullanılan finansal oranlar ile yöntem
farklılaştırılarak ilgili sektörde finansal performans değerlemesi
yapılabilir.
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1. Giriş
Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle birçok Ortadoğu ve Afrika
ülkesinden göç alan bir ülke konumundadır. Sosyo-politik ve ekonomik
konjonktür, ekonomik dar boğazlar, iç ve dış savaş gibi durumlar
neticesinde Suriye, İran, Irak, Afganistan ve Somali gibi ülkelerden yoğun
bir şekilde Türkiye’ye göç akışı yaşanmaktadır. Ancak Türkiye’nin
Birleşmiş Milletler 1951 Mültecilerin Hukuki Durumlarına Yönelik
Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi çekinceden dolayı bu ülkelerden
sığınma talep eden göçmenlere mülteci statüsü verilememektedir. Bu
sebeple Suriyeli sığınmacılar “Geçici Koruma”, diğer ülkelerden gelen
sığınmacılar ise “Uluslararası Koruma” altında yaşamlarını Türkiye
sınırları içerisinde devam ettirmektedirler. İranlı sığınmacılar da
uluslararası koruma altında değerlendirilmekte olup, Afganistan ve
Irak’tan sonra en çok uluslararası koruma için başvuru yapan üçüncü ülke
olarak yer almaktadır (Göç İdaresi Başkanlığı, 2021). 2020 sonunda
yayınlanan en güncel resmi istatistiklere göre Türkiye’de uluslararası
koruma statüsü için başvuru yapmış olan 1425 İran vatandaşı
bulunmaktadır (Göç İdaresi Başkanlığı, 2021). Ancak turist vizesi ile ya da
yasa dışı yollarla gelerek Türkiye’de ikamet eden kayıt dışı İranlı
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sığınmacıların da bulunduğu bilinmektedir. Uluslararası koruma altındaki
sığınmacılar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 51 uydu kentten
birinde ikamet edebilmektedirler. Her ne kadar İstanbul, Ankara ve Van
gibi illerde İranlı sığınmacıların nüfus yoğunluğu fazla olsa da, bir uydu
kent olarak Isparta ilinde de İranlı sığınmacı nüfusunun yoğun olduğu
bilinmektedir. (ıspartadakı İranlı sığınmacı sayısı parantez içinde
verilmeli)
Sayısal veriler ve yasal statülerin yanı sıra genel olarak bakıldığında
İranlı sığınmacıların yaşadıkları sorunlar; diğer göçmen ve sığınmacı
gruplarının yaşadığı sorunlardan çok fazla ayrışmamaktadır. İlk olarak
yaşadıkları yeri seçme ve seyahat etme özgürlüğü olmaması, insani açıdan
bakıldığında bir sorun alanı ortaya çıkmaktadır. Uluslararası koruma
statüsünden yaralanan İranlı sığınmacılar kendileri için belirlenen
şehirlerde ikamet etme zorunluluğundadır ve aile veya tanıdıklarının
olduğu, sosyal ağlarının güçlü olduğu illeri seçme şansına sahip değillerdir
(Sanam, 2014).
Bir diğer en önemli sorun alanı ise çalışma yaşamına erişimde ortaya
çıkmaktadır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda çalışma izni
için kişinin göçmen statüsünün belirlenmiş olması ve çalışacağı yerin
sahibi tarafından başvuru yapılması zorunluluğu vardır. Fakat alanda
yapılan çalışmalar, İranlı sığınmacıların kayıt dışı olarak çalışmak zorunda
kaldığını ve emek sömürüsüne maruz kaldıklarını göstermektedir (KalfaTopateş, Topateş ve Durmaz, 2018). Bir diğer bahsedilmesi gereken sorun
alanı ise sağlık sisteminde karşılaşılan sorunlardır. Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’nun 89. Maddesi ödeme güçlüğü yaşayan
veya geliri olmayan uluslararası koruma altındaki kişilerin sağlık
primlerinin bir kısmının veya tamamının devlet tarafından ödeneceğini
söylemektedir. Fakat ödeme güçlüğü yaşama durumunun tespiti, primlerin
bir kısmının ödenmesi, sağlık kurumlarındaki tercüman eksikliği nedeniyle
bu alanda da birçok sorunun yaşandığını söylemek yanlış olmayacaktır.
İranlı sığınmacılarla yapılan bir çalışmada, kişilerin sağlık sisteminde
sayılan sorunlar dışında dışlanma ve ayrımcılıkla da karşılaştığını
göstermektedir (Kırıkçı ve diğ., 2021; Araç ve Aydın, 2019).
Göç kavramına bireysel olarak niteliğinden ziyade sosyal haklar, iyilik
hali ve insan hakları açısından ele alınması gereken bir kavram olduğuna
dikkat çekilmektedir (Valtonen, 2016; Castles ve Laughna, 2005; Çoşkun,
2017). Bu nedenle göçmenleri koruyan ve haklarını sağlayan metin ve
uygulamalarda toplumsal
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cinsiyet ile ilgili ayrımın ele alınmaması, göç sürecinden daha fazla
etkilenen gruplardan olan kadın, çocuk ve LGBTİ+ bireylerin durumlarını
daha karmaşık ve zor hale getirmektedir (Valtonen, 2016).
Kadın göçmen ve sığınmacıların, sadece kadın olmak ve göçmen
olmaktan kaynaklı olarak çoklu eşitsizliklere maruz kaldığı bilinmektedir
(Morokvasic,1984). Bu nedenle göçmen kadınların, göçmen erkeklere
göre yaşadıkları hak ihlalleri ve eşitsizlikler farklılaşmakta ve aynı
zamanda bu ihlal ve eşitsizliklerden etkilenme seviyeleri de değişmektedir
(Çoşkun, 2016). Kadınlar, göç öncesinde, göç süresince ve göçün
sonrasında sosyal izolasyon, dil bilmeme, yalnızlık ve göç edilen
toplumdaki kültürel farklılıklar gibi birçok stres kaynağı ile karşılaşmakta
ve bu stresten kaynaklı olarak ve başa çıkma mekanizmalarının
yetersizliğine bağlı olarak psikolojik ve fizyolojik birçok rahatsızlık
yaşamaktadır (Schovers ve diğ., 2009). Ayrıca kadınların göç süreçlerinde
ve sonrasında istismar, şiddet ve sömürüye karşı ciddi risk altında oldukları
ifade edilmektedir (UNFPA, 2014).
Çalışma yaşamına girmekte zorlanan kadının sığınmacı ve göçmenlere
dair istatistiki bilgileri için başvurulan Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın 2019 yılı yabancılara verilen çalışma izinleri istatistiklerine
baktığımızda ise Suriyeli göçmenlere verilen toplam 63.789 çalışma
izninin sadece 4383’ü kadın göçmenlere verilmiştir (2019). Ayrıca
bakanlık istatistiklerinin kadın sığınmacı/göçmenlere ilişkin detaylı bilgi
sunmadığı da görülmektedir. Paylaşılan istatistiklerde sadece Suriyeli
sığınmacılara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Fakat yine de istatistiklerdeki
bu düşük oranın kadın sığınmacıları kayıt dışı çalışmaya ittiğinin
göstergesi olduğu söylenebilir. Ayrıca yapılan araştırmalar, işverenlerin
kayıtsız kadın sığınmacı ve göçmenleri; kötü çalışma koşullarına mecbur
oldukları ve bir güvenceye sahip olmadıkları için daha kolay razı olan,
itaatkâr ve düşük ücretli çalışabilecek kişiler olarak gördüklerini ortaya
koymuştur (Çoşkun, 2017; Toksöz ve Ünlütürk-Ulutaş, 2012; Erder, 2011;
Coşkun, 2016). Bu şekilde çalışmakta olan sığınmacı ve göçmen
kadınların, çalışma yaşamlarında ve genel olarak karşılaştıkları cinsel
istismar ve taciz karşısında sessiz kaldıkları; işverenler tarafından tehdit
edildiklerini ve hatta işverenlerin kadın sığınmacıları cinsel beklentileri
nedeniyle tercih edebildikleri sonucuna varılmıştır (Çoşkun, 2016; Biehl,
2014; Kıvılcım ve Özgür-Baklacıoğlu, 2015). Çalışma yaşamına girmekte
karşılaşılan zorlukları aşabilse bile kadın sığınmacıların hala birçok çoklu
eşitsizliğe, tacize ve istismara maruz kaldığı açıktır.
Kadın göçmen ve sığınmacıların mücadele etmek zorunda kaldıkları
bir diğer sorun alanı ise eğitim sisteminde ortaya çıkmaktadır. Zaten bir
insan hakkı olarak eğitime erişmek ve yaşanılan eşitsizlikler karşısında
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şiddet ve istismara karşı koruyucu bir faktör olan eğitim, Türkiye’deki
kadın ve kız çocukları için de bir sorun alanı olarak değerlendirilebilir.
Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 verilerine göre, Türk eğitim
sistemi içinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde yabancı
uyruklu kız (%49,18) ve erkek çocuklarının (%50,82) neredeyse eşit
oranda eğitime katıldıkları görülmektedir fakat yükseköğrenime kayıtlı
olan yabancı uyruklu kız öğrenci sayısı 54.268’ken erkek öğrenci sayısı
100.178 olarak gerçekleşmiştir (MEB, 2020). Bu durum genç kadınların,
eğitimin kendilerine bir meslek ve gelir getirmesine yardımcı olacak
yüksek öğrenim aşamasında eğitim hayatından uzaklaştıklarını veya
uzaklaştırıldıklarını göstermektedir.
Sığınmacı ve göçmen kadınların genel olarak ve Türkiye’deki yaşam
deneyimlerinde yaşadıkları sorunlar kesişse de özel olarak İranlı
sığınmacıları göç etmeye iten faktörler; din ve mezheple ilgili baskılar, din,
mezhep ve etnik kökenden dolayı baskı ve ayrımcılık görme, aile içi şiddet
(kadınlar için), cinsel yöneliminden dolayı baskı, zulüm ve tehdit altında
olmak, politik olarak muhalif olma, daha iyi eğitim ve yaşam koşullarına
sahip olma isteği olarak saptanmıştır (Kalfa-Topateş, Topateş ve Durmaz,
2018).
Alanda yapılan araştırmalarla da ortaya konan sorun alanlarına yönelik
olarak Isparta’da bulunan İranlı kadın sığınmacıların göç hikâyelerinin
keşfedilmesi ve Isparta’daki yaşam koşullarının ortaya çıkarılması, bu
alanda çalışacak olan sosyal hizmet uzmanları ve diğer meslek grupları için
önemli çıktılar sunmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı,
İranlı sığınmacıların bir uydu kent olarak Isparta’daki yaşam koşullarının
ve deneyimlerinin keşfedilmesidir. Sayıları yadsınamayacak yoğunlukta
olan Türkiye’de bulunan İranlı sığınmacıların göç etme nedenleri ve göç
ettikleri şehirde karşılaştıkları olumlu ve/veya olumsuz koşul ve
deneyimlerin ortaya çıkarılması; son on beş yılda büyük bir göç akını ile
karşı karşıya kalan Türkiye’nin bu alanda politika ve hizmetlerine yön
vermesi açısından değerli görülmektedir. Genel olarak sığınmacı grupların
yaşadıkları deneyimler, o ülkedeki işlemeyen sistemleri, hizmetleri ve
oluşabilecek riskleri ortaya çıkarma potansiyelinden dolayı hizmetlerin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için de kritik bir öneme sahiptir.
1. Araştırmanın yöntemi ve saha deneyimleri
Araştırma nitel yöntem ile fenomenolojik araştırma olarak tasarlanmış
olup, fenomenolojik araştırma türlerinden hermenötik fenomenoloji
araştırma özelliği taşımaktadır. Fenomenolojik yöntem, yorumlayıcı bakış
açısıyla ele alındığında hermenötik olmaktadır. Hermenötik fenomenoloji,
insan deneyiminin temel doğasını anlamak için deneyimleri tanımlama ve
yorumlama süreci olarak ifade edilmektedir (Güçlü, 2021). Buna göre;
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İranlı kadın sığınmacıların yaşam deneyimlerine ilişkin veriler bu yaklaşım
ile ele alınmıştır. Veriler kartopu örneklemi ile yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılarak derinlemesine yüz yüze görüşmeler
aracılığıyla elde edilmiştir. Kartopu örnekleme, bir örnek olayla başlanılan,
daha sonra o örnek olaydan alınan bağlantılı bilgilere dayanılarak başka
örnek olayların belirlendiği örneklemdir (Neuman, 2007). Buna göre,
araştırmada ilk olarak Türkçe bilen İranlı göçmen kadın katılımcıdan yola
çıkılarak diğer katılımcılara ulaşılmıştır. Aynı zamanda araştırmaya
tercüman olarak katkı sağlayan İranlı kadın katılımcı diğer katılımcılara
ulaşma noktasında kaynaklık etmiştir. İranlı kadın katılımcının diğer
kişilere ulaşmada kaynaklık etmesi, benzer deneyimlere sahip olmaları
nedeniyle, kadın katılımcıların mülakata gönüllülüğünü arttırmış ve
deneyimlerini araştırmacılarla paylaşmak noktasında önemli katkı
sağlamıştır. Göçmenler arasında paylaşım konusunda en dirençli
gruplardan biri olan İranlı sığınmacı kadınlardan 20 kişiye ulaşılmasına
rağmen sadece 10 kadın katılımcı görüşmeyi kabul etmiştir. Buna göre
araştırma, Isparta’da yaşayan 10 İranlı göçmen kadın katılımcı ile
gerçekleştirilmiş olup, katılımcılara ilişkin tanıtıcı bilgilere aşağıda yer
verilmiştir. Araştırmada katılımcıların gerçek isimleri yerine takma
isimlerine yer verilmiştir.
Araştırma verileri 2021 Haziran – 2021 Eylül tarihleri arasında
toplanmış, veri toplama sürecinde görüşmeler katılımcının bilgisi ve izni
dahilinde ses kaydına alınmıştır. Bazı katılımcıların ses kaydı dışında
verdiği bilgiler de olmuştur. Bu durumda görüşmeci ve kontrol
görüşmecinin gözlem notları şeklinde kaydettiği veriler de çalışma
verilerine dahil edilmiştir. Metin haline getirilen veriler Max QDA 2020
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çözümleme sonunda
çalışmaya ilişkin ana temalar ve alt temalar oluşmuştur.
Araştırma kapsamında yaşları 25 ve 45 arasında değişen 10 İranlı
kadın sığınmacı ile görüşülmüştür. Katılımcıların çoğunlukla evli olduğu
(8 kişi) görülmüştür. Tüm katılımcıların çocuğu olup, iki kadın tek
ebeveyn olarak yaşadığını, eşinin ve eşinin ailesinin şiddeti nedeniyle
sığınma başvurusu yaptığını ifade etmiştir. Katılımcılardan iki kişi hariç
tümünün lise mezunu olduğu, diğer iki katılımcının ise eğitim düzeyinin
ilkokul mezuniyeti şeklinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların
çoğunlukla hem kendisinin hem de çocuklarının sağlık sorunları
bulunmakta ve bu konu ile ilgili sorun yaşamaktadır. Tüm katılımcıların
genel olarak ülkelerinde yaşadıkları baskı ve ayrımcılık nedeniyle göç
kararı aldığı görülmektedir. Tüm kadın katılımcıların ülkelerinde kadına
yönelik şiddete maruz kaldığı bilinmekle birlikte özellikle iki kadın
katılımcının aile içi şiddet ve can güvenliğinin tehlikede bulunması
nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı görülmüştür.
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2. Bulgular
Isparta’da yaşayan 10 İranlı sığınmacı kadınla yapılan nitel görüşmeler
kapalı ve açık kodlama tekniği ile analiz edilmiş, yapılan bu analizlere göre
toplamda beş ana tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar; geçim yönetimi
stratejileri, sosyal ilişkiler ve gelecek planları olarak sıralanabilir. Her ana
temanın altında ise alt temalar oluşturulmuş ve bu alt temalar
katılımcılardan yapılan alıntılarla desteklenmiştir.
2.1. Geçim yönetimi stratejileri
İranlı kadın sığınmacıların geçim yönetimi stratejilerine bakıldığında
çalışma izni alamadıkları için bir kısmının kayıt dışı çalıştığı, bir kısmının
ise iş bulamadıkları için çalışamadıkları görülmüştür. Buna ek olarak bu
araştırmanın bulguları arasında da yer alan güvensizlik sorunu,
göçmenlerin sosyal ağlarının iş bulmadaki etkin rolünü İranlılar için
geçersiz kılmaktadır (Akis Kalaylıoğlu, 2012). Düşük ücretli ve
güvencesiz işlerde çalışanların durumu pandemi nedeniyle birlikte daha da
zorlaşmıştır. Geçimlerini sosyal yardımlarla sağlayan bir kısım İranlı
sığınmacı bulunsa da, çoğu katılımcı sosyal yardım alamadıklarından
şikâyetçi olduklarını belirtmişlerdir.
2.1.1.

Çalışma izninin olmaması ve iş bulamama

İranlı kadın sığınmacıların en çok dile getirdikleri sorun çalışma izni
olmaması ve iş bulamamaları olarak karşımıza çıkmıştır. Kayıt dışı
çalışanların da genellikle niteliksiz ve düşük ücretli işlerde çalıştıkları
gözlemlenmiştir. Kadınların genellikle kuaförlük, terzilik, aşçılık,
garsonluk ve tarım işlerinde çalıştıkları görülürken, eşlerinin daha çok
kaynakçılık ve inşaat işlerinde çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu bulgular,
alanda yapılan diğer sığınmacı göçmen kadınlarla yapılan çalışmaların
sonuçlarıyla paraleldir. Yapılan araştırmalarda işverenlerin kadın
sığınmacı ve göçmenleri; kötü çalışma koşullarına mecbur oldukları ve bir
güvenceye sahip olmadıkları için daha kolay razı olan, itaatkâr ve düşük
ücretli çalışabilecek kişiler olarak gördüklerini ortaya koymuştur (Çoşkun,
2017; Toksöz ve Ünlütürk-Ulutaş, 2012; Erder, 2011; Coşkun, 2016).
Ayrıca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın (yeni adıyla
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) yabancılara verilen çalışma
izinleri istatistikleri incelendiğinde; sadece Suriyeli sığınmacılara yer
verilmesine rağmen verilen çalışma izinlerinin oldukça düşük olduğu
görülmüştür; bu düşük oran kadın göçmenlerde daha da azalmaktadır
(2019).
“En çok zorlandığım; iş yok, para yok, çalışma izni yok. Sizin için
hayat kolay ama bizim için çok zor. Mesela, ben hep düşünüyorum
hayatımız nasıl olacak diye. Biliyor musun çocuklar her şeyi istiyor.
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Alamıyorum. 5 TL var ama ben ne alayım çocuklara bilmiyorum. Bu
yüzden hep stres oluyorum. Kocam da çok stresli. Mesela gece yatıyoruz.
Kocam hep titreyerek uyuyor. Sosyal’e (kendi dillerinde Sosyal
Hizmetler’e Sosyal diyorlar) gidiyoruz” (ZEYTİN, 39).
“Şu an da çok zor geçiyor. O kadar zor geçiyor ki anlatamam.
Çocuğum hasta iyileşemiyor. Hastanede iyi bakınamıyor. Ev kiramız 700
t. Doğalgaz da en az 500 t geliyor. Hiç bize para yetmiyor. İlaçları da
yurtdışından geliyor. En çok zorlandığım konular da bunlar. Sağlık ve
çalışacak işimizin olmaması” (SERVİ, 40).
“Çalışmak zorundayız burada. Bir taraftan da mülteci olduğumuz için
biraz zor iş bulabiliyoruz tabi. Yani herkes iş vermiyor. Verse de öyle
sigorta falan yapmıyorlar. Çalışma izni almıyor işverenler. Çok şükür
buradan da memnunum. Yani herhangi bir memnuniyetsizliğim yok.
Sadece dediğim gibi iş varsa biz rahat yaşayabiliriz. Ama iş yoksa biraz
zorlanıyoruz” (ÇAM, 29).
“Ekonomik olarak desteklenmeye ihtiyacımız var. Ben hiç
çalışmadım, sadece kiraz ve elma toplamaya gittim ama o işte her zaman
olmuyor. Eşim çalışıyor. 4 kişiyiz, çok zorlanıyoruz. Eşim inşaat işinde
çalışıyor bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz” (SEDİR, 34).
Bir katılımcı ise evden çalışma sebebi olarak dışarda çalışmanın
kadınlar için tehlikeli olduğunu ve işveren erkeklerin kadınlardan cinsel
taleplerde bulunduklarını belirtmiştir. Türkiye’de gerçekleştirilen birkaç
çalışmada da sığınmacı ve göçmen kadınların, çalışma yaşamlarında ve
genel olarak karşılaştıkları cinsel istismar ve taciz karşısında sessiz
kaldıkları; işverenler tarafından tehdit edildiklerini ve hatta işverenlerin
kadın sığınmacıları cinsel beklentileri nedeniyle tercih edebildikleri ortaya
konmuştur (Çoşkun, 2016; Biehl, 2014; Kıvılcım ve Özgür-Baklacıoğlu,
2015).
“Birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bütün İranlı kadınlar için.
Burada İranlı kadınlar çalışmıyorlar. Çünkü iş istiyorlar ama gittikleri
yerler başka bir iş daha istiyor. Erkeklerde kadınlar da İranlı kadınlardan
normal işin haricinde başka bir iş daha istiyorlar. Burada İranlı kadınlar
olarak bu durumu çok yaşadılar. Başka bir gözle, kötü bir gözle bakıyorlar
bize. Ben yaşamadım ama arkadaşlarım çok yaşadılar. Ayıp şeyler
istemişler. Bu durumu duyunca bende çok dışarıda çalışmadım. Kendi
evimde terzilik, aşçılık yaptım (LADİN, 29)”.
Aralarında Isparta İli’nin de yer aldığı uydu kentlerde yaşayan
sığınmacı İranlı ve Somalili kadınlarla yapılan kapsamlı bir çalışmada
kadınların % 95’inin ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı, % 69,6’sının
hiçbir gelirinin bulunmadığı, % 70’inin ise Türkiye’de çalışamadığı
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saptanmıştır (Buz, 2002). Sığınmacı kadınların genel olarak göç süreci
sonrası yoksunluk ve yoksulluk içinde bir yaşam sürdüğü ve bu anlamda
çok zorlandıkları görülmektedir. Özellikle İran’lı kadınların göç etme
süreci öncesi yaşam koşullarının iyi olması ve göç sonrası yoksulluk ile
karşılaşmaları İranlı kadınlar üzerinde yıkıcı bir etki yaratmıştır. İranlı
kadınlar için göçün anlamı özgür ve güvenli bir yaşam iken, şuanda ki
anlamı günü idare etme ve yoksullukla mücadele olarak değişim yaşamıştır
(Sallan Gül vd., 2020). Iranlı kadınların istihdam alanında yer alma
konusunda en istekli grup olduğu, eğitim ve beceriler konusunda
istihdamda kendilerini ifade edebildiği görülmektedir. Bu anlamda
yoksullaşmaya giden bu eğri de Sığınmacı kadınların istihdamdaki
konumlarının değerlendirilmesi ihtiyacı söz konusudur.
2.1.2.

Pandeminin Olumsuz Etkisi

İranlı sığınmacı kadınlar pandemi ile iş bulmanın daha zor bir hal
aldığını, bu yüzden hali hazırda kötü olan ekonomik durumlarının daha da
kötüleştiğini belirtmişlerdir. Salgın ile birlikte olağanüstü gelişmelerin
ekonomilerde yarattığı dalgalanma, pek çok ülkede binlerce kişinin
kendisini iş ve gelir kaybı ile baş başa bulmasına ve küresel düzeyde
potansiyel olarak ciddi işsizlik artışları yaşanmasına yol açmıştır (Kara,
2020). Buna bağlı olarak sığınmacıların istihdam problemi zaten sorunlu
bir alan iken daha da derinleşmiş, çalışan İranlı kadınların hem kendilerinin
hem de eşlerinin işsiz kalmasına neden olmuştur.
“Pandemiden dolayı zaten şu an kuaförler kapalı. Yani açık olsa da
millet korkuyor. O yüzden çok fazla kuaföre gelmiyorlar. Mesela ben
kendim yüzdelik çalışıyorum. Çünkü artık bu durumda kimse maaş vermek
istemiyor. İşverenler de yüzdelik çalışmayı tercih ediyorlar. Yüzdelik
çalışma da tabi müşteri gelmezse kazanamıyorsun. Öyle bir sorun var.
Eşim de aynı durumda (ÇAM, 30)”.
“Eşim kaynakçıda çalışıyor ama bazen gidiyor bazen gitmiyor. Çünkü
hastadır iki hafta burada hastaneye yattı (hmm, ağlamaklı bir ifade ile) zor
yani. Karantina var iş yok çok zor” (GÜRGEN, 31).
2.1.3.

Maddi Yoksunluk
Erişememe

ve

Sosyal

Hizmet

Yardımlarına

İranlı kadın sığınmacıların en fazla şikâyetçi oldukları konulardan bir
tanesi ise sosyal yardım alamama konusudur. Bazı katılımcılar birçok defa
sosyal yardım almak için farklı kuruluşlara gittiklerini, ancak statülerinden
dolayı yardım alamadıklarını belirtmişlerdir. Hem işsizliğin hem de sosyal
yardım alamamanın ekonomik durumlarını olumsuz olarak etkilediğini
belirtmişlerdir. Sosyal yardımlardan mahrum olmanın yanı sıra sağlık

113

sigortası kapsamında olmadıkları için sağlık hizmeti alamadıklarından da
şikâyetçi olmuşlardır.
“Kaç defa sosyal hizmete gittim yardım istedim ama kabul etmiyor.
Çocuk var bebeğim var ama iş yok, sigorta yok ama bana yardım
yapamıyor. Kızılay’a gittim orada yardım yapamıyor. Hayatım çok zor
bebek var 2 yaşında bez istiyor mama istiyor elbise istiyor ama iş yok para
yok gerçekten gidiyorum sosyal hizmet bana yardım yapamıyor bunu
istiyorum ki bana yardım yapsın ama kabul etmiyor. Sadece bunu
istiyorum çok ihtiyacım var. Kira var sizde biliyorsunuz her şey lazım. İş
yok çok zor hayat burada” (GÜRGEN, 31).
“Hakkımızı çok yediler. Eşim de bende çok çalıştık. Yokluk çoktu.
Sigortamız yok. Bir de 2 çocuğumuz var. Çocuklar çok hasta olur. Bir
şeyler de istiyorlar. Hem maddi hem manevi çok zorlandık. Hala da aynı”
(LADİN, 29).
“Sigortam yok, sosyal yardım bana yardım etmiyor. Çalışma izni
istiyorum ama izin vermiyorlar. Benim çocuk 13 aylık bir kere elbise
alamadım. Gece çöpün yanına elbise koyuyorlar ya bir yıldır o elbiseleri
aldım. Evde nüfus yok sosyal yardım eve gelmedi bana yardım etmedi.
Benim evimde sadece bir oda var çünkü nüfus kaydı yoktu o yüzden sosyal
yardım gelmedi ” (IHLAMUR, 33).
“Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Ben Birleşmiş Milletler Göç İdaresine
gittiğimde bana dedi ki “Senin çocukların hasta, para alabilirsin “ dedi ama
bize kimse para vermedi. Kızımın %55 engelli raporu var. Hem gözünde
hem de kalbinde sıkıntı var. Türkiye’de kızımı ameliyat ettirdim ama iyi
olmadı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bunu kabul etmedi”
(SEDİR, 34).
“Sosyal yardıma gittim her yere gittim bana yardım vermedi” (ÇINAR,
45).
İranlı ve Somalili kadınlarla yapılan kapsamlı bir araştırmada
kadınların %80,6’sı sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında çözemediklerini,
sağlık hizmeti alma konusunda güçlük yaşadıklarını belirtmiştir.
Kadınların %64,5’i ilaç ve tedavi giderleri için payına düşen harcamaları
yapamadıklarını, %60’ının sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını
bilmediğini, %50’sinin dil güçlüğü nedeniyle rahatsızlığını dile
getiremediği ortaya çıkmıştır. Sığınmacı kadınların %69’unun yeterli bir
para yardımı, %66’sının iltica konusuyla ilgili konularda hukuki yardım
alamadıkları görülmektedir (Buz, 2002). Bu çalışmada da benzer bir
biçimde sosyal ve yasal haklarından yararlanamayan İranlı kadınların
güçlüklerle baş etmede sorun yaşadığı görülmektedir. Katılımcıların sosyal
yardım alma konusunda diğer sığınmacılardan farklı, eşitsiz muamele
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gördükleri ise araştırmacı gözlem notları arasında yer almaktadır.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 89. Maddesi ödeme
güçlüğü yaşayan veya geliri olmayan uluslararası koruma altındaki
kişilerin sağlık primlerinin bir kısmının veya tamamının devlet tarafından
ödeneceğini söylemektedir fakat ödeme güçlüğü yaşama durumunun
tespitinde yaşanan zorluklar, ön yargılar ve ayrımcılık ile sağlık
kurumlarında tercüman ve kültüre hassas yaklaşım eksikliği nedeniyle
İranlı sığınmacıların sorun yaşadıkları alanda yapılan araştırmalarda da
belirtilmiştir (Kırıkçı ve diğ., 2021; Araç ve Aydın, 2019).
İranlı kadın sığınmacılar kültürel olarak öz bakımlarına özen gösteren
ve dış görünüşleri itibari ile diğer göçmen kadın profilinden farklılaşan bir
profil çizmektedir. İranlı kadınlar bu durumun sosyal yardımlarda
çalışanlar tarafından ihtiyaçların önceliği anlamında olumsuz bir
değerlendirme yapmalarına neden olduğunu ifade etmektedir. Ses kaydı
dışında ifade edilen bu deneyimler İranlı kadınların göç ettikleri ülkede de
kurumsal olarak kimi zaman kültürel giyim ve yaşam tarzları nedeniyle
ayrımcılığa uğradıklarını göstermektedir.
2.2. Sosyal ilişkiler
İranlı kadın sığınmacıların sosyal ilişkileri genellikle aileleriyle sınırlı
olsa da Türkiye’de deneyimleri Türklere ilişkin düşüncelerini etkilemiştir.
Bir kısım katılımcı sosyal olarak çevreleriyle uyumlu olduklarını beyan
ederken, bir kısmı sosyal ve ekonomik dışlanma yaşadıklarını, bir kısmı da
çevrelerine güven duymadıklarını belirtmişlerdir.
2.2.1.

Sosyal uyum

İranlı sığınmacı kadınlardan bazıları kültürel anlamda zorluk
yaşamadıklarını, çevreleriyle uyum halinde olduklarını ve Türklerle
anlaştıklarını belirtmişlerdir.
“Evet, iyiyim. Gerçekten çok mutluyum. Konuşabiliyorum.
Komşularımla sohbet ediyoruz. Zorlandığım yok. Bana göre her şey iyi.
Ben biliyorum, burası İran’dan daha iyi. O yüzden her sabah uyandığımda
pencerenin yanına gidip şükrediyorum. Muhtar da bana yardım getiriyor.
O yüzden iyiyim, kimse bana zarar vermiyor. Sadece bazen benim
geleceğim ne olacak diye düşünüyorum. Bu konuda zorlanıyorum”
(AKASYA, 30).
“Genel anlamda her şey iyi. İran’a göre daha iyi” (ARDIÇ, 27).
“Hayır, ben (olumsuz bir durum) yaşamadım. Ben şahsen Türkiye’yi
seviyorum dediğim gibi. Burada tek sorunumuz güzel bir iş ve güzel
kazanmak. Çünkü gerçekten hiçbir yerden desteğimiz yok. Tabi burada
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aileden uzak kaldığımız için özlüyoruz onları. Yani bunlar işte” (ÇAM,
30).
“Kötü bir şey yaşamadım. İnşallah hiç kimse kötü bir şey yaşamaz.
Sadece bir defa kızım markete gitti. Orada çalışan kişi kızıma hırsız dedi,
o zaman çok üzülmüştüm. Çok şaşırmıştım çünkü kızım akıllıdır
öğretmenleri de kızımı çok beğenirler. Genellikle insanların davranışları
olumlu yönde bu da beni iyi hissettiriyor” (SEDİR, 34).
“Burada kimse eziyet yapmadı ama ben kendim olarak Türkiye’de
hayat çok zor geçiyor. Para yok, iş yok mesela işe gidecek çalışma izni
istiyor. Sigorta yok. Çocuğum mesela küçük 2 tane çocuğum var yemek
falan her şey çok zorda. Burada hayat çok zor geçiyor. Ama insanlarınız
bana eziyet yapmadı” (GÜRGEN, 31).
Göç ettikleri ülkelerde kendi başlarına günlük yaşamlarını devam
ettirmekte zorlanan sığınmacılar özellikle Türkiye’de bekleme süresinin
uzamasıyla birlikte pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar başta
uyum sorunları olmak üzere, eğitim sorunları, psiko-sosyal sorunlar, dil
konusundaki güçlükler, sağlık sorunları, sosyal ilişki kurma sorunları,
ekonomik sorunlar olarak gösterilebilir. Bunlara kişinin evinden,
ülkesinden ayılmak zorunda kalarak başka bir ülkeye sığınması, yanında
birikimlerini getirememesi, ülkesinde sahip olduğu statü ve kaynaklar
kadar sosyal destek sistemleri denen aile, akraba, komşu gibi ilişki
ağlarının yokluğu da eklenmekte ve gündelik yaşam sığınmacılar için daha
da zorlaşmaktadır (Buz, 2002). Aslında İranlı kadınların sosyal uyum
konusunda anladıkları yeni yaşamlarına uyum göstermektir. Dışlanma
sorunu yaşasalar da aslen uyum sağlayamadıkları yerel halk ve onlarla
birlikte yaşamak değil, yeni kurmaya çalıştıkları yaşamda karşılaştıkları
özellikle maddi zorluklar ve bunu uyum sağlamaktır.
2.2.2.

Sosyal dışlanma

İranlı kadın sığınmacıların ve ailelerinin yaşadıkları en büyük
sorunlardan biri de sosyal dışlanma olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal
ve kültürel olarak İranlı sığınmacıların dışlanması, ekonomik olarak da
olumsuz etkilenmelerine sebep olmuştur.
“Mesela ben bir yere gidiyorum, hep dışlayarak konuşuyorlar. İş için
gidiyorum, sen bilmiyorsun diyorlar. E herhalde bilmeyeceğim diyorum
(Gülümseyerek). Mesela kocam inşaata gidiyor. Sen bilmiyorsun diye onu
dışlıyorlar. Ya da mesela kocam çalışırken bir bardak çay içiyor, hemen
hadi kalk, sen içme git çalış diyorlar. Bazen iyi de davranıyorlar, kötü de.
Kocam üzülüyor, ben de çok üzülüyorum ama mecbur olduğu için bir şey
demiyor” (ZEYTİN, 39).
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“Iıı (duraksıyor) yani hiçbir şekilde yakın olmak istemiyorlar. Mesela
ben konuşuyorum, konuşmaya başlıyorum çok sert cevap veriyorlar, hiçbir
şey söylemiyorlar. Bilmiyorum belki de onlar psikoloji olarak öyle ama
bana öyle geldi. Çünkü ben yabancıyım diye” (ÇAM, 30)
“Hayır, çok zorlandık. Eşim birçok yerde çalıştı ama parasını
vermediler. Kış olduğu zaman onu işten kovup para vermediler.
Çocuklarımın okula gitmeleri de çok zor oldu. Çocuklarımla hiç kimse
arkadaş olmadı. “Biz sizi sevmiyoruz neden geldiniz” dediler. Ben
sabahtan akşama kadar 20 TL ile çok çalıştım. Bizim emeklerimizi çok
kullandılar. Eşimin de aynı şekilde” (LADİN, 29).
Katılımcıların ifadelerinden sosyal ve kültürel olarak hem “mülteci” olmak
boyutuyla hem de “İranlı olmak/yabancı” olmak boyutuyla
ötekileştirilmeye maruz kaldıkları görülmektedir. İranlı kadınların bu
nedenle sosyalleşmeden uzak ve izole bir yaşamı tercih ettiği söylenebilir.
Kadınlar, göç süreçlerinin tümünde sosyal izolasyon, dil bilmeme,
yalnızlık ve göç edilen toplumdaki kültürel farklılıklar gibi birçok stres
kaynağı ile karşılaşmakta olduğu yapılan diğer araştırmalarla da ortaya
konmuştur (Schovers ve diğ., 2009; Vaghefi, 2014).
2.2.3.

Sosyal İzolasyon

Göçmenlerin
psikolojisini
etkileyen
faktörleri
açıklayan
yaklaşımlardan biri olan sosyal izolasyon, göçün bireyin mevcut yaşam
tarzından, sosyal ilişkilerinden ve çevresinden ayrılması (Erol ve Ersever,
2014) durumunda psikolojik ve duygusal sorunlar yaşadığına işaret
etmektedir. Bireyin alıştığı ve uzun süredir yaşadığı ortamdan ayrı
kalmasının yabancılaşma, yalnızlık ve kendini değersiz görme (Kuo,
1976’den akt. Doğan 1988) toplumla iletişim ve etkileşim yönünden
kısıtlanması ve sosyal rollerini yerine getirememe (Binder 1968’den akt.
Esentürk-Ercan, 1998) gibi durumları yaşadığı ileri sürülmektedir.
“Hiç kimseyle konuşmuyorum. Sadece bir tane Türk arkadaşım var o
da çok iyi bize karşı. Ev sahibimde çok iyidir. İranlı arkadaşlarımla da
görüşmüyorum. Hastane ’ye sabah gidip akşam geliyorum. O nedenle de
çok fazla sosyal hayatım yok” (SERVİ, 40).
“Ben kimseye gitmiyorum ama iyi benim komşularım” (ÇINAR, 45).
Siyasi, dini, mezhebi ayrımcılık nedeniyle ülkelerinden ayrılmak
zorunda kalan İranlı kadınlar ülkelerinde geri gönderilmeleri durumunda
cezai bir yaptırım ile karşılaşacaklarını bildiklerinden izole bir biçimde
mevcut durum ile pasif bir biçimde mücadele etmeyi tercih etmektedirler.
Özellikle diğer uyruktaki sığınmacı profilinde yaygın gözlenen sosyal
destek ağı bu grupta gelişmemiştir. Bunun nedeni katılımcıların aralarında
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bilgi almaya çalışan İran kökenli ajanların olduğuna ilişkin inançlarıdır.
Bir savunma mekanizması olarak izole olmayı seçmişlerdir. Göç eden
bireylerin yaşadığı sosyal izolasyon nedeniyle olumlu ve besleyici sosyal
ilişkiler kuramayabilmektedir. Sosyal izolasyon yaşayan başka bir deyişle
yer değiştiren, göç ettiği yerde sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan bireyler
için destekleyici bir sosyal çevre çok önemli olup koruma ve kriz
durumunu önleme gibi bir özellik taşır (Sayıl vd., 2000). Bu anlamda İranlı
kadınların kaygının da beslediği göç sonrası yaşadıkları sosyal izole
durum, psiko-sosyal sorunlar yaşamaya yönelik riski arttırmaktadır.
2.2.4.

Sosyal çevreye güvensizlik

İranlı kadın sığınmacılara komşularıyla görüşüp görüşmedikleri ya da
arkadaşları olup olmadıkları sorulduğunda birçoğu çok fazla sosyal
yaşamları olmadığını, bunun da çoğunlukla çevreye karşı olan
güvensizlikten kaynaklandığını belirtmişlerdir.
“O kadar çok görüşmüyorum. Mesela arkadaşım çok burada. Çarşıya
çıktığımda İranlı herkesi tanıyorum. Ama yakın arkadaşım yok. Çünkü
kimseye itimat etmiyorum. Komşularımla iyiyim. Sadece gördüğümüzde
merhaba, nasılsın şeklinde konuşuyoruz” (AKASYA, 30).
“Aslında Isparta’ya geldiğimden beri 3 defa evimi değiştirdim. 3-4
yıldır gelen giden olmadı. Ama 1 senedir komşularım var. Yine de çok
gelen giden yok çok samimi değiliz. Bize güvenmiyorlar haliyle biz de çok
güvenmiyoruz. Ama birbirimizi gördüğümüzde “Merhaba” diyoruz.
Abimde Isparta’da yaşıyor, abimle görüşüyorum” (LADİN, 29).
“Özellikle İranlılarla görüşmüyorum. Muhafaz asker olabilir. Gizli
burada yaşıyorlar. Korkuyorum” (SERVİ, 40).
İranlı kadınların izole olmayı seçme nedenleri ile benzer nedenlerle
ortaya çıkan sosyal çevreye güvensizlik durumu İranlı kadınların göç
süreci ve sonrası yaşam deneyimleri ile artmış ve mevcut güvensizlik
durumlarının pekişmesine neden olmuştur. Genel olarak göçmenler için “o
ülkede konuşulan dili konuşabilme, beden ve ruh sağlığına sahip olma, o
ülke insanları ile ilişki kurabilme, okulda ya da işinde başarı ve gereğinde
destek alabilme, ülkesinde sahip olduğu sosyal-ekonomik kültür düzeyinde
ve kendi etnik topluluğu içinde yaşayabilme ve toplumsal çevreyle sağlıklı
ilişki kurabilme, gibi faktörler de göç sürecinde yaşanan kriz durumundan
bireyleri psiko-sosyal açıdan koruyucu etkiye sahiptir (Ekşi, 2002). Bu
nedenle İranlı kadınların izole biçimde yaşamayı tercih etmesi ya da etmek
zorunda kalması bireyin ruh sağlığı ve uyum süreci açısından olumsuz bir
etkiye sahip olup, ayrıca göç ettiği ülkede genel göçmen uyum sürecini de
yavaşlatmaktadır.
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3. Gelecek planları
İranlı kadın sığınmacılara gelecekle ilgili planları sorulduğunda bir
kısmı üçüncü bir ülkeye göçmek istediğini söylerken, bir kısmı da kararsız
olduğunu belirtmektedir. Türkiye’de kalmak isteyenlerin ise ev alma
yoluyla yerleşme hayali ön plana çıkmaktadır. Yarım kalan hayallerini
gerçekleştirmek gelecek planları arasındayken, bazı katılımcıların yaşadığı
olumsuz deneyimler gelecek planı yapmaları önünde engel teşkil
etmektedir.
3.1. Üçüncü ülkeye geçiş
Türkiye’nin sığınmacılar tarafından genellikle bir transit ülke olarak
kullanılmak istendiği bilinmektedir. Bu çalışmada da Türkiye’den sonra
farklı ülkelere geçmek isteyen İranlı sığınmacılar mevcuttur. Ancak bu
istek Türkiye’deki deneyimlerine göre farklılık göstermektedir. Özellikle
sosyal dışlanmaya maruz kalanlar ve ekonomik anlamda sorun
yaşayanların üçüncü ülkelere göç etme istediği ön plana çıkmaktadır.
Bununla birlikte sağlık sorunu olanlar ve Türkiye’de sağlık hizmeti
alamayanların da üçüncü bir ülkeye gitmek istedikleri gözlemlenmiştir.
“Türkiye güzel ama burada yaşamak bana çok zor geldi. O yüzden
hemen gitmek istiyorum. İş yok, para yok, çalışma izni yok. Mesela siz
İran’a gittiniz ama sen dil bilmiyorsun, çalışma iznin yok, paran yok ne
kadar zor olur yaşamak. Bu yüzden hep düşünüyorsun ve hayat sana çok
zor geliyor (ZEYTİN, 39).
“Norveç’e göç etmek istiyoruz. Çünkü orada yakın arkadaşım var, hem
orada çocuklara daha iyi bakılıyor, üniversite daha iyi. Buradaki okullar
sürekli eşya kitap istiyor, ben kendim alıyorum. Çocuklarım hasta belki de
orada onları tedavi ettirebilirim. Antalya’ya doktora gittim oradaki doktor
ihtiyacımız olan ilacın Türkiye’de olmadığını söyledi” (SEDİR, 34).
“Çocuğum için Almanya’ya gitmek istiyorum, sağlığı için” (ARDIÇ,
27).
Üçüncü ülkeye gitmeyi çok isteyenler olduğu gibi, gitmek ve kalmak
arasında ikilem yaşayan katılımcılar da mevcuttur. Türkiye’yi sevmeleri
ve yeni bir ülkede baştan bir hayata başlama korkusu Türkiye’de
yaşamlarını devam ettirmek için bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır.
Buna karşın ekonomik yetersizlikler, çalışma izni olmaması ve sağlık
hizmetlerinden faydalanamama durumları ise Türkiye’den gitme isteği
uyandırmaktadır. Bazı katılımcılar ise yaşadıkları ülkenin önemli
olmadığını, rahat, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadıktan sonra
gitmelerinin ya da kalmalarının bir anlam ifade etmediğini belirtmiştir.
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“Nasıl söylesem. Mesela önceden hep başka ülkelere nasıl giderim
diye düşünürdüm. Ama şimdi ben ve çocuğum nerede mutluysak Allah’ım
bizi oraya gönder diye dua ediyorum… Valla Avustralya’yı çok
seviyorum. Orayı isterdim… Aslında Türkiye’de yaşadığım için çok
mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok. Ama biz göçmenleri Birleşmiş Milletler
başka ülkeye gönderebiliyor. Birleşmiş Milletler göndermezse Türkiye’de
yaşamaya devam ederim. Çünkü seviyorum. Aslında göç etmek de isterim,
etmemekte. Örneğin göç için izin çıksa düşünürüm. Çünkü başka bir yerde
yeniden hayat kurmak çok zor. Nasıl yaşayacağız diye düşündüğümde
vazgeçiyorum” (AKASYA, 30).
“Valla zaten mülteciler için öyle bir durum var. Tabi eğer bizi
gönderebiliyorlarsa biz gitmeyi düşünüyoruz. Ama olmazsa burada
kalmayı tercih ediyorum çünkü İran’a hiçbir şekilde dönemiyorum. Yani
eşim zaten sorunlu. Yaşayamıyorum. Hani şöyle söyleyeyim ben sadece
sabit bir hayat istiyorum. Yani huzurlu bir hayat olsun yeter ki. En azından
geleceğim için rahatça plan yapabilsem ve onları huzur ile yapsam o kadar.
Bazen Türkiye’de kalmayı düşünüyorum açıkçası hani çünkü hani
diyorum kine zaman başka ülkeye gitsem beli değil yaşım geçiyor. Şuan
mesela 29 yaşındayım. 4 senedir buradayım. 4 5 böyle geçse eşim 40
yaşına girecek. Ondan sonra başka ülkede ne yapacağız yani. Yine baştan
zorlanacağız. O yüzden artık sadece huzur ve sabit bir yaşam artık böyle
korkmayalım. Artık bunu düşünüyorum ben her zaman” (ÇAM, 30).
“Bana hiç fark etmez hangi ülkenin olması. Benim için önemli olan
çocuğumu tedavi ettirebilmek. Çocuğun tedavi olacak derlerse tabii gitmek
isterim” (SERVİ, 40).
“Hangi ülkede yaşadığımız fark etmez ben sadece rahat yaşamak
istiyorum (GÖKNAR, 29).
Sığınmacıların Türkiye’de yaşadıkları sorunları Türkiye’ye geliş ve
sığınma talebinde bulunulması ile başlayan sorunlar, bekleme sürecinde
günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar ve sığınma talebinin olumlu ya da
olumsuz şekilde sonuçlanması ile ilgili sorunlar olmak üzere üç grupta
toplamak mümkündür. Sığınma talebinin kabul edilmesi sığınmacı için
olumlu bir durum olmakla birlikte kabul edilenler üçüncü bir ülkeye
yerleştirilmeyle bağlantılı kaygı ve korku yaşamaktadır. Ancak kabul
edilmeyenlerin durumu daha fazla güçleşmektedir. Bu durumda her ne
kadar insani gerekçelerle kalmalarına bir süre daha izin verilse dahi, artık
BMMYK’nın ilgi alanından çıkmakta ve dolayısıyla Türkiye’de kaçak
olarak kalmaya devam etmektedirler. Bu nedenle yaşanan korku, kaygı,
gelecekten umutsuzluk ve belirsizlik kaçınılmazdır (Buz, 2002). İranlı
kadınlarda gözlemlenen en büyük duygu belirsizliğe karşı besledikleri
ümitsizlik ve geri gönderilmeye bağlı korkudur.
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3.2. Ev alma hayali: yerleşik hayata geçme düşü
İranlı sığınmacı kadınların gelecek planları arasında ev alıp Türkiye’ye
yerleşmek de bulunmaktadır. Ev almak, sembolik olarak yerleşmek, kök
salmak ve bir yere ait hissetmek olarak yorumlanabilir.
“Aslında her gece hayalini kuruyorum. Bir ev alıyorum. İkametgâhımı
da taşıyabiliyorum. Kızım ve ben Antalya’da yaşamayı çok istiyoruz. Bir
de kızımı ve beni sevecek bir eşim olsun isterim. Düşündükçe çok mutlu
oluyorum. Rüyalar, hayaller çok güzel” (AKASYA, 30).
“Mesela Türkiye’den bir ev alıyorum burada güzel bir hayat
yaşıyorum (ÇINAR, 45).
3.3. Yarım kalanları gerçekleştirme
Katılımcıların gelecek planları arasında daha önceden yaptıkları
hobilerini
gerçekleştirebilmek
ve
yarım
kalan
hayallerini
gerçekleştirebilmek bulunmaktadır. Özellikle kendi eğitimleri ve
çocuklarının eğitimlerine yönelik hayalleri mevcuttur.
“Ben İran’da çok güzel hayat yaşadım, ben orada fotoğrafçıda çalıştım.
Spor öğretiyordum. Şimdi burada çok zor yaşıyorum. İstiyorum ki eski
hayatımdaki yaptıklarımı yapabilmek, benim çocuklarımın güzel bir hayatı
olsun istiyorum. Ben istiyorum ki başka ülkede de fotoğrafçılık ve spor
yapabileyim” (IHLAMUR, 33).
“Ben ve eşim üniversiteye gitmeyi çok istiyoruz. Ben okumayı çok
istedim. İran’da Kimya bölümünü kazandım ama hamile olduğum için
gidemedim. Sonrasında vaktim olmadı zaten. Güzel bir yerde çalışmak
istiyorum. Küçüklük hayalim olan modacılık, terzilik yapmayı istiyorum.
Zaten dericilik de yaptım. Aşçılık da yaptım. İlerde bu işleri yapmayı
düşünüyorum nerde olursa olsun. İnşallah yapabilirim. Eşim de kendi işini
yapmak istiyor. Çocuklarım da güzel bir yerde okusunlar çok istiyorum”
(LADİN, 29).
“Liseyi okumak istiyorum. Hemşire olmak istiyorum” (SEDİR, 34).
3.4. Ümitsizlik
Yapılan görüşmelerde İranlı kadın sığınmacıların yaşadıkları hem
sosyal hem de ekonomik olumsuz deneyimlerin onları ümitsizliğe ittiği
gözlemlenmiştir. Gelecek planları ve hayalleri sorulduğunda bir katılımcı
artık hayal kuramadığını belirtmiştir. Başka bir katılımcı ise sadece çocuğu
için yaşamak istediğini, hayattan farklı bir beklentisi olmadığını
belirtmiştir.
“İlk geldiğim yıllarda hayallerim vardı. Şu şekilde yaşantımız olacak
diye düşünürdüm. Ama şimdi ümidimizde kesildi. Hayal kuramıyorum,
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plan yapamıyorum. Açıkçası pek bir çözüm yok. Şu an bekliyoruz
“(SERVİ, 40).
“Ne yapacağımı bilmiyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Kocamın
İran’da problemleri var. O yüzden mecburen burada kalıyorum. Ne
yapacağım diye düşünüyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Nasıl
kurtulacağım bilmiyorum. Mesela Türkiye’ye gidince her şey çok güzel
olacak dedim ama hep kötü oldu” (ZEYTİN, 39).
“Çocuğumun iyi bir hayat yaşamasını istiyorum. Her şeyi çocuğum
için istiyorum. Yaşamak istiyorum başka istediğim bir şey yok”
(GÖKNAR, 29).
İranlı göçmen kadınların göç ettikleri ülke içinde bulundukları
hayattan daha iyi bir hayatı hayal ettikleri, bu hayata ulaşma noktasında ise
belirsizlik yaşadıkları ve izlenilecek yol ile ilgili tahayyüllerinin kısıtlı
kaldığı görülmektedir. Uzun yıllardır kendi ülkelerinde ve göç ettikleri
ülkede süren hak arayışları beklentiyi karşılamayan bir görüntü
sergilemektedir. Bu konu hakkında çeşitli çaba içinde olmalarına rağmen,
konuya dair etkin çözümler aramalarına rağmen ve hatta bulmalarına
rağmen; yaşanan güncel gelişmelerle birlikte izlenilen yol ve çözümler
politik engellere takılmaktadır (Kırılmaz ve Erol, 2018). Nitekim İranlı
kadınların geleceklerini, iyilik hallerini daha iyi bir seviyeye taşıyacağına
inandıkları göç süreçlerinin onları getirdiği noktada beklentilerini
karşılamayan bir durum ile karşı karşıya kalmışlardır. Özellikle İranlı
kadınların araştırmacı gözlem notları arasında yer alan ses kaydı dışındaki
ifadelerinde Türkiye’de kalmanın artık eskisi kadar mümkün olmadığı,
kaçak bir biçimde yaşamanın sorunlarla baş etme güçlerini azalttığını,
hatta bazı İranlıların artık mahkeme sürecine girerek haklarını aradığına
ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye’nin ve diğer
ülkelerin göç hareketi yoğunluğu yaşadığı bu süreçte İranlıların kalma
nedenlerinin ve üçüncü ülkeye geçiş yapma durumlarının öncelikli göçmen
sıralamasında yer almadığı bu nedenle geri gönderilme ile ilgili baskının
arttığı ifade edilmektedir. Bu nedenle kadınların ümitsiz olduğu ve gelecek
beklentilerinin ise olumsuz bir hal aldığı görülmektedir. Suriye’de yaşanan
iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye yönelik Suriyelilerin kitlesel zorunlu
göçü Türkiye’yi hedef ülke konumunu getirmiştir (Erdoğan, 2015). Bu
nedenle Türkiye’de artan zorunlu göç nüfusu ile mülteci kadın profili ön
plana çıkmıştır. Bu durum yasalarca güvence altına alınan sığınma
hakkının pratikte farklılaşmasına neden olmuş ve savaş sonrası sığınan
kadınlar ile İran’dan gelen kadınlar arasında bir öncelik sıralaması
yapılmasını ortaya çıkarmıştır. Bu da sığınmacılar arasında hızla artan bir
eşitsizlik durumunu ortaya koymaktadır.
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4. Sonuç
İranlı kadınlar göç süreci sonrasında maddi yoksunluk, sosyal
dışlanma, sosyal izolasyon, işsizlik ve geleceğe ilişkin ümitsizlik gibi
olumsuzluklar yaşamışlardır. Özellikle göç ile gelen yoksullaşma, aktif iş
yaşamında yer alamama, sosyal hizmet ve yardımlardan yeterli düzeyde ya
da hiç yararlanamama gibi durumlar İranlı kadınları derinden olumsuz
yönde etkilemektedir. Özellikle istihdam alanında aktif bir biçimde yer
alamamaları gelecekte onları daha derin bir yoksulluk içinde yer
almalarına zemin hazırlamakta ve devreden bir yoksulluk döngüsü
içerisinde yer almalarına neden olmaktadır.
İranlı kadınlar farklılıkları ve çeşitlilikleri nedeniyle hem ülkelerinde
hem de göç ettikleri ülkelerde dışlanma, damgalanma, baskı ve ayrımcılığa
uğrama gibi tüm şiddet türlerinin öznesi haline gelmiştir. İranlı kadınlar
herhangi bir sosyal, psikolojik, yasal destek ile karşılaşamadığı için
yoksulluk ve dışlanma gibi zorlukları barındıran bir yaşamla mücadele
içinde yer almaktadır Dışlanma ve yoksullaşma ile birlikte pasif, izole bir
yaşam biçimini benimseyen İranlı kadınlar ümitsiz bir gelecek planlama
içerisindedir. Sosyal, psikolojik ve ekonomik desteğin ivediyle sağlanması
ve İranlı göçmen kadınlara yetenekleri doğrultusunda yasal çerçevede
güvence altına alınmış, izleme ve değerlendirme aşamalarının olduğu,
işverenlerin denetlendiği bir istihdam alanı oluşturulmalıdır.
Özellikle İranlı kadınların aktif iş yaşamına katılım isteklerinin olması
diğer göçmen kadın profilinden farklı olduğundan, bunu hedef grubun
güçlü yanı olarak ele almalı ve bu baş etme mekanizmaları üzerinden bir
güçlendirme aracı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü temelde İranlı
kadınların hepsinin en büyük sorunu yoksullaşma ve istihdamdır. Özellikle
politika boyutunda sığınmacı ve göçmen nüfusun kayıt dışı çalışmak
zorunda kalması değerlendirilmeli ve önlemler alınmalıdır. Kayıt dışı ve
güvencesiz çalışma genelde tüm sığınmacı ve göçmenleri ama özelde
toplumsal cinsiyet kalıplarından kaynaklı olarak kadın sığınmacı ve
göçmenleri daha derinden etkilemekte ve telafisi maddi ve manevi olarak
daha ağır olacak psikolojik, sosyal ve fiziksel sonuçlara neden olmaktadır.
Sağlık
sorunlarının
olması
ve
sağlık
hizmetlerinden
yararlanamamaları ise diğer büyük sorunu oluşturmaktadır. Sağlık
sisteminden tüm sığınmacı gruplar gibi yararlanmaları yasal süreçte
güvence altına alınmış olsa da resmi kayıtlarının olmayışı, kaçak bir
şekilde yaşamaları bu hizmetten yararlanmalarının önünde engel teşkil
etmektedir. Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlere sunulan sağlık
hizmetlerinin daha kapsayıcı ve daha kolay erişilebilir hale getirilmesi
kritik bir öneme sahiptir.
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Kayıt dışı yaşamlarını sürdürmelerinin en büyük nedeni uluslararası
koruma statüsünde olan Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin de yoğun
göçmen nüfusu nedeniyle koruma taleplerini kabul etmemesi ve geri
gönderilme korkusu ya da başka ülkeye geçiş işlemlerin uzun yıllar
sürmesidir. Kayıt dışı göçmen olmalarından kaynaklı olarak sosyal yardım
alamadıklarını ifade eden İranlıların, diğer göçmen grupları içinde de
ayrımcılığa maruz kaldığı söylenebilir. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği
ile imzaladığı geri kabul anlaşması da (Official Journal of the European
Union, 2014; T.C. Resmi Gazetesi, 2014) bu sığınmacı grubun yaşadığı
geri gönderilme ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilememe korkusunun
artmasına katkı sağlamaktadır. İvedilikle insan hakları temelinde ve
cinsiyet temelli baskı ve ayrımcılıktan uzak göçmen hizmetlerine ve
politikalarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Özellikle göçün
kadınlaşması ve dolaylı olarak etkilenen göçmen kadınların aileleri,
özellikle çocuklar, daha kapsamlı bir hizmet politikasının geliştirilmesine
işaret etmektedir.
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1. Giriş
Yerel yönetimler temel toplumsal ihtiyaçları karşılamak için
çalışmakta ve toplumsal iyi olma halini geliştirmek için politikalar
geliştirmektedir. Bu amaca yönelik olarak yerel yönetimler, çeşitli
toplumsal araçları yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu araçların başında
da spor gelmektedir. Bununla ilgili olarak anayasada da hüküm
bulunmaktadır. Zira anayasanın 59. Maddesine göre; “Devlet her yaştaki
Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır,
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder ve başarılı sporcuyu korur”. Bu
bağlamda yerel yönetimler anayasal bir görevi yerine getirmekte, sosyal
devlet anlayışına işlerlik kazandırmaktadır.
Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır ve ciddi bir genç
nüfusa sahiptir. Dolayısı ile spora ilişkin büyük bir potansiyel mevcuttur.
Ancak bu potansiyel ile ilgili olarak planlı bir çalışma bulunmamaktadır.
Kişisel gayretler ve girişimler sayesinde çalışmalar yürütülmektedir.
Özellikle iklim koşulları ve coğrafi özellikler dikkate alınarak bu
potansiyel için planlı ve sistematik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Bunun
için yerel yönetim birimlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Zira
yerel yönetim birimleri, bu genç nüfus ve potansiyel için uygun ortam ve
koşulları, saha, tesis, salon ve ekipmanları temin etmeli, spor branşları için
çalıştırıcı ve antrenör istihdam etmeli ve anayasal görevini yerine
getirmelidir.
Ardahan ili gerek iklim şartları gerekse de coğrafi özellikler açısından
Bu çalışma Ardahan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ofisi tarafından
desteklenen “Ardahan İli Spor Hizmetlerinin Mevcut Durum ve Geleceğine İlişkin
Yerel İdare Temsilcilerinin Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı 2018-002 numaralı
projeden üretilmiştir.
1
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oldukça zor bir bölgedir. Bugüne kadar bu zorluklar dikkate alınmamış,
sistemli bir alan çalışması yapılmamıştır. Bu bölgenin yerel yönetim
birimlerine ışık tutacak bilimsel inceleme ve araştırma çalışmaları
yapılmamış, bu durum ise yerel yönetimleri spor özelinde atıllığa itmiştir.
Ayrıca toplumsal yönelim ve mevcut genç nüfusun yetenek, istek, ilgi ve
alakalarına göre spor branşları belirlenmemiş, bu durum da genç nüfusu
ilgisiz ve alakasız bırakmıştır. Bu çalışma ile birlikte hem halkın ve genç
nüfusun hem de yerel yönetim unsurlarının sistematik bir şekilde hareket
etmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu araştırma spor özelinde bölge adına
bilimsel niteliği ve özgünlüğü ile de bir temel teşkil edecektir.
Ortaya çıkacak bilimsel veriler ışığında yerel yönetimler açısından
bölgenin spora ilişkin eksi ve artıları belirlenecek, merkezi ve yerel
yönetimler arasındaki iş birliği bu veriler ışığında yeniden gözden
geçirilmesine öncülük edecektir. Ardahan ilinin spor potansiyeline ilişkin
öncelikli spor branşlarının belirlenmesi, yönetim birimlerinin görüşleri
doğrultusunda sağlanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda özellikle bölgeyi
bilen, tanıyan ve toplumsal dinamikleri göz önünde bulunduran yerel
yönetimlerin doğru yerde doğru zamanda doğru yatırımları yapmasına
referans olması amaçlanmaktadır. Ayrıca kamu kaynaklarının etkili ve
verimli kullanılması adına bölgeye ve bölge insanına uygun veya bölge
insanının yatkınlığına paralel sportif çalışma, uygulama ve yatırımların
gerçekleştirilmesinde bilimsel bir dayanak oluşturması açısında da yaygın
bir etki göstermesi öngörülmektedir. Dolayısı ile Ardahan yerel yönetim
birimlerine ışık tutacak, bölgesel sportif gelişimi bilimsel veriler ile
destekleyerek ulusal ve uluslararası başarıların önünü açacak etkili ve
verimli kamu destek ve teşvikinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Tüm bu bilimsel etki, sonuç ve verilerin sağlanması amacı ile bu
çalışma bire bir görüşme (mülakat) yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Bu
amaca paralel olarak önceden belirlenen görüşme soruları muhataplarına
yöneltilecektir. Muhataplar ise ilgili bölgede görev yapan atanmış ve
seçilmiş yerel merkezi yönetim tarafından atanan yöneticilerden
oluşmaktadır. Bunlar; vali, belediye başkanı, ilçe belediye başkanları ile
gençlik hizmetleri ve spor il müdürüdür. Ortaya konulan çalışma için
öngörülen süre dokuz aylık bir dönemi kapsamaktadır. Ve bu süreçte
öncelikle bir aylık dönemde ilgili makam ve kişilerden görüşmeler için
gerekli randevular alınacak olup takip eden süreç için iş-zaman
çizelgesinde görüşülecek birim, makam ve kişiler ayrıntılı bir şekilde
ortaya konulacaktır. Proje kapsamı ve uygulama süreci dikkate alınarak
proje ekibi bir proje yürütücüsü ile teknik bir personelden oluşacaktır;
ancak çalışma sürecinde alanında uzman kişilerin gönüllü ve fahri destek
ve birikimlerinden yararlanılacaktır.
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1.2. Yerel Yönetimler ve Spor Hizmetleri
Yerel yönetimler, il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar
organları yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişilikleridir (Tortop, 1992). Uçar (2004), yerel
yönetimlerin hem demokratik bir yönetim birimi hem de etkin ve verimli
bir hizmet sunma birimi olarak gittikçe önem kazandığının altın
çizmektedir. John (2000) ise küreselleşme- yerelleşme ile ortaya çıkan
gelişmeler sonucunda yerel yönetimlerin geleneksel kuruluşlar olmaktan
kurtulduklarına dikkat çekerken karar alma süreçlerinde etkili, gerçek
anlamda yerinde yönetim kuruluşları olmaya doğru gittiklerini ifade
etmektedir.
Spor hizmetlerinin yerel yönetimler aracılığı ile halka ulaşması
halinde, coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıklara ve halktan
gelecek demokratik yansımalara göre hizmetlerin çeşitlendirilerek sporun
faydalarının çok daha belirgin yaşanmasına imkân sağlayacaktır (Doğu
vd., 2002). Ardahan bölgesinin coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik
özelliklerinin yerel yönetim unsurlarınca bilinmesi ve yerel yönetimlerin
bu yönde politikalar geliştirmesi Doğu ve arkadaşlarının ortaya koyduğu
sav ile paralellik göstermektedir. Kaldı ki, bölgeye hâkim olarak bölgenin
tüm özelliklerine uygun yatırımların gerçekleştirilmesi yerel yönetimler
aracılığı ile daha sağlıklı olacaktır.
Yerel idare birimleri halkın spor ihtiyacını karşılamada önemli
sorumluluklar üstlenmiş, anayasada belirtilen devlet kavramı ile
belediyelere anayasal bir sorumluluk verilmiştir. Sporun halka
ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen yerel yönetimlerin üzerine düşen
görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için belediyelerin spor
yapılanmalarının işlerliği büyük önem taşımaktadır (Arslan vd., 2011).
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve
kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta,
itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik, defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut, kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek
ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır.
b) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi
verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve
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yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla
ödül verebilir (Resmî Gazete, 2005)
Hem Karadeniz hem de Kafkasya bölgeleri arasında bir geçiş noktası
itibari ile Ardahan stratejik bir ildir. 1992 yılında il olan Ardahan’ının
merkez nüfusu 17.274, ilçeler nüfusu ise 44.794’tür. Merkez ilçesi ile
birlikte Posof, Hanak, Damal, Göle ve Çıldır olmak üzere yedi ilçesi
bulunmaktadır (Ardahan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012).
Ardahan ili coğrafi yapısı ve iklim özellikleri ile kayak, çetin yaşam
koşullarına bağlı olarak insanların doğal bir dayanıklılık potansiyeline
sahip olmaları itibari ile de boks gibi sportif faaliyetler için uygun
imkânlara sahiptir. Son yıllarda bu alanlarda önemli yatırımlar yapılarak
ilin en önemli eksikliklerinden olan sosyal ve sportif faaliyetlerin
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır (Ardahan Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü). Ancak mevcut potansiyelin değerlendirilmesi noktasında
yetersiz kalındığı söylenebilir. Zira Ardahan’da 4.544 erkek, 1.431 bayan
lisanslı sporcu bulunmakla birlikte faal olarak 1005 erkek, 383 bayan spor
yapmaktadır (https://www.sgm.gov.tr/Sayfalar/rapor.aspx).
Ardahan Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde
çalışan ve asıl işi ildeki sportif işleyişin devamlılığı olan personel sayıları
aşağıdaki tabloda görselleştirilerek sunulmuştur.
Tablo 1: Ardahan İli GSİM Kadrolu ve Sözleşmeli Personeli Sayısı
Mevcut Kadrolu ve Sözleşmeli Personel

Sayı

İl Müdürü

1

Spor Hizmetleri Müdürü

1

Gençlik Hizmetleri Müdürü

1

İlçe Müdürü

4

Spor ve Sportif Eğitim Uzmanı

11

Sözleşmeli ve Kadrolu Antrenör

14

Fizyoterapist

1

Psikolog

1

Sürekli İşçi (Antrenör)

10

Sürekli İşçi (Cankurtaran)

3

GENEL TOPLAM

47

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personel dağılımına
bakıldığında, ilde görev yapan, ilin sportif işleyişinde doğrudan etkisi olan
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personel sayısının 47 olduğu görülmektedir. Bu personelin branşları
dikkate alındığında ile Ardahan İl Müdürlüğü verilerine göre voleybol,
hentbol, tenis, halk oyunları ve yüzme branşlarında bir artışın olduğu ve
belli branşlarda antrenörlerin hizmet sağladıkları söylenebilir
(http://ardahan.gsb.gov.tr/Sayfalar/2814/315/Brifing.aspx).
Ardahan ili spor tesisleri envanteri incelendiğinde ise; il merkezi ve
ilçeler olmak üzere toplamda on altı adet farklı branşlarda spor tesis
bulunmaktadır. Bu tesislerin dağılımı incelendiğinde ise, üçü il merkezinde
üçü ise Posof, Göle ve Çıldır’da olmak üzere altı tane futbol sahası; biri il
merkezinde diğeri ise Göle’de olmak üzere iki tane kayak tesisi; iki adet
halı saha; bir adet kapalı tenis kortu; bir tane il merkezinde yüzme havuzu;
biri il merkezinde diğeri ise Göle’de bulunan iki adet kapalı spor salonu; il
merkezinde bir adet gençlik merkezi ve yine il merkezinde yapımı yeni
tamamlanan
bir
adet
sporcu
fabrikası
bulunmaktadır
(http://ardahan.gsb.gov.tr/Sayfalar/2814/315/Brifing.aspx).
2. Materyal Ve Metot
2.1. Araştırma Süreci
Bir çalışmada araştırma sorularına en doğru cevapların alınabilmesi
için araştırmacının bir iş planı çerçevesinde çalışmayı yürütmesi oldukça
önemlidir. Dolayısı ile çalışma sürecine ilişkin bir plan oluşturulmuş ve
araştırma süreci aşağıdaki şekil 1’de görselleştirilerek sunulmuştur.
Problem Cümlesi
Araştırma Modelinin Kurgulanması
Araştırma Modeline Uygun Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi
Verilerin Toplanması
Analiz Süreci
Değerlendirmelerin Sunumu

Şekil 1: Araştırma Süreci
Bu araştırmada sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan nitel araştırma
yöntemi ile yürütülürken, bu süreçte durum çalışması deseninden
yararlanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile test edilerek
yorumlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi, araştırmanın gerçekleştirildiği
doğal ortamı anlamaya, tanımaya ve sonuçlarına olan etkilerini açıklamaya
imkân tanırken; araştırmacı da bütüncül bir tablo sergiler ve parçadan
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bütüne doğru bir süreci takip eder (Işıkoğlu, 2005; Karadağ, 2010). Nitel
araştırma yönteminde durum çalışma deseni ise güncel bir olguyu çok
yönlü, sistemli ve derinlemesine incelemeyi sağlarken, veri toplama
tekniklerinden biri mevcut dokümanlardır (Yıldırım ve Şimşek, 2016:67;
Robson, 2001:157). Spor yöneticiliği ile ilgili mevcut tezlerin yöntem
bölümlerinin incelenmesini içeren bu çalışmada içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. İçerik analizi, mevcut literatürün kapsamlı bir şekilde
değerlendirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda sözlü, yazılı ve diğer
materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine de imkân
sağlayan bir yöntemdir (Falkingham ve Reeves, 1998; Tavşancıl ve Aslan,
2001:48). Elde edilen bulguların, net, anlaşılır ve çarpıcı bir şekilde
sunulması için sık sık alıntılara yer verilmiş ve bulgular neden sonuç
ilişkisi içerisinde yorumlanmıştır. İçerik analizi yönteminde veriler
özetlenerek yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 68) ve bu süreçte
görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir şekilde
yansıtmak amacı ile doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Altunışık vd,
2001).
Araştırmanın evreni Ardahan ili merkez ve ilçe belediye başkanları ile
merkezi idarenin yereldeki temsilcileri olan Ardahan valisi ve Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl müdürü olmak üzere sekiz kişiden oluşmaktadır.
Ardahan özelinde merkezi ve yerel idare temsilcilerinin hizmet alanına
giren spor hizmetleri hakkında daha kapsamalı bilgiye ve daha sağlıklı
durum tespitine imkan sağlayacak çalışma grubunun bu illerde görev
yapan yerel idare temsilcileri olması, araştırmanın çalışma grubunun
oluşturulmasında belirleyici olmuştur.
Verilerin toplanmasında açık uçlu sorulardan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formundan faydalanılmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme formunda yer alan açık uçlu soruların pek çok avantajı vardır:
Sorular esnektir, araştırmacıya olguları derinden inceleme fırsatı verir,
yanlış anlamaların giderilmesini sağlar ve şimdiye kadar düşünülmemiş
ilişkiler veya hipotezler ile umulmayan bilgileri ortaya çıkarabilir (Cohen
ve Manion, 1997). Merriam’a göre (2009) nitel bir araştırmada iç geçerliği
sağlamak için kullanılan stratejilerden biri yöntem ya da konu ile ilgili
uzmanların araştırmayı gözden geçirmesidir. Bunun için nitel araştırma
uzmanı ve spor bilimcilerden yaralanmakla birlikte, mevcut yerli ve yabacı
alan yazın taranmıştır. Ayrıca Veri toplama süreçlerine yeterli katılımı
sağlama, nitel araştırmanın iç geçerliğini artıracak bir diğer stratejidir
(Merriam, 2009). Bunun için de araştırmanın örneklemi dikkate
alındığında yeterli katılımın sağlandığı söylenebilir.
Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile mülakat tekniği ile elde
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edilmesi planlanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve daha sonra
yazılı hale getirilerek araştırmacı tarafından tasnif edilmiştir. Yazılı hale
getirilen görüşme kayıtlarında herhangi bir eksik ya da yanlışın olmaması
için yazılı metin üzerinden ses kayıtları tekrar dinlenerek, yazılı kayıtlar
tekrar gözden geçirilmiştir. Daha sonra ise tasniflenen veriler tema
yöntemi ile sınıflandırılarak rapor haline getiriliştir.
Bu araştırmada, Ardahan ili merkez ile ilçe belediye başkanları ve
merkezi idarenin yereldeki temsilcileri olan Ardahan valisi ile Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü’nün bölge sporunun gelişimi ve bölge için
öncelikli spor branşlarının belirlenmesine ilişkin görüş, düşünce ve
fikirlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca istinaden aşağıda yer
alan sorulara yanıtlar aranmıştır:

1. Ardahan ili için öncelikli spor branşları nelerdir?
2. Yöreye has iklim ve coğrafi koşullar ile birlikte toplumsal
dinamiklerin de dikkate alınarak mevcut potansiyelin planlı ve
sistematik bir şekilde değerlendirilmesi için yerel yönetim
birimlerince neler yapılabilir?

3. İlde sportif gelişim için yeterli spor tesisi bulunmakta mıdır?
4. İldeki mevcut spor tesislerinin verimli kullanılması için yerel
yönetim birimlerinin çalışmaları ne düzeydedir?

5. Yerel yönetimlerin yöresel sportif gelişim için ayırdıkları
kaynaklar yeterli midir?
6. Yerel yönetim birimlerinin belirlenen öncelikli spor branşlarına
ilişkin kamu kaynaklarını nasıl daha etkin ve verimli kullanabilir?
3. Bulgular
Ardahan il sınırları içerisinde il merkezi yerel idarecileri ve ilçe
mahalli idare temsilcileri ile yarı yapılandırılırmış görüşme formu
aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde katılımcılara
altı adet yerel yönetimler ve spor konulu açık uçlu sorular yöneltilmiştir.
Yapılan görüşmeler neticesinde elde dilen bulgular şu şekildedir:
Tablo 2. Görüşme Yapılan Katılımcılara ilişkin Demografik Bilgiler
Katılımcı
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Cinsiyet

K1

Erkek

K2

Erkek

K3

Erkek

K4

Erkek

K5

Erkek

K6

Erkek

K7

Erkek

K8

Erkek

Tablo 2 incelendiğinde yerel idareci ve merkezi yönetimin yereldeki
temsilcilerinin tamamının erkek olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan belediye başkanları ile merkezi yönetim
temsilcilerinin görüşlerinin analizleri sonucunda ulaşılan temalar tablo
3’de sunulmuştur:
Tablo 3. Yarı yapılandırılmış görüşmelerin analizinde ortaya çıkan
temalar

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Gelecek Planlaması ile İlgili Durum Tespiti
Ardahan il ve ilçe belediye başkanları ile merkezi idarenin temsilcileri
ile gerçekleştirilen görüşmelerin analizi neticesinde ortaya çıkan ana
temalar ortak olup iki temel eksende belirmiştir. Bununla birlikte
katılımcıların cevapları doğrultusunda kategorilerde farklılaşma ortaya
çıkmıştır. Kategorilerde ortaya çıkan farklılaşmada katılımcılarım görev,
unvan, makam ve sorumluluklarının birbirinden farklı olduğunu söylemek
mümkündür.

1.
Mevcut
temasından elde edilen bulgular:

durumun

değerlendirilmesi

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi teması altında ortaya çıkan
kategoriler tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Teması Altında Ortaya
Çıkan Kategoriler

Tesisleşme
Bütçe Planlamaları
İklim ve Coğrafi Özellikler
Katılımcıların
görüşleri
doğrultusunda
mevcut
durumun
değerlendirilmesi temasına ilişkin üç kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar
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“iklim ve coğrafi özellikler” “tesisleşme” ve “bütçe planlamaları”
şeklindedir. İklim ve coğrafi özellikler kategorisinin ortaya çıkışında,
Ardahan ili için öncelikli spor branşları nelerdir sorusu belirleyici
olmuştur. Zira katılımcıların altısı uzun ve yoğun kış koşullarına bağlı
olarak Ardahan’da kayak branşının öncelikli olabileceğini ifade etmiştir.
Diğer taraftan yüksek rakım ve zorlu coğrafi koşullardan dolayı iki
katılımcı da dayanıklılık sporlarının öncelikli olarak ele alınabileceğini
belirtmiştir.
Araştırmaya katılan ve K1 şeklinde kodlanan yerel idare
temsilcilerinden birisi “Elbette Ardahan denilince akla ilk önce kışı karı
ve soğuğu gelmekte. Buna bağlı olarak da kayak sporunu en başa
yazabiliriz. Kendim de kayak yapmayı çok sevdiğim için bu şehre en çok
yakıştırdığım branşlardan birisidir kayak. Nitekim Yalnızçam kayak
tesislerinde özellikle hafta sonlarında bir yoğunluk olmakta. Bunu daha da
artırmak için çalışmalar yapılabilir. ” Şeklinde bir bildirimde
bulunmuştur.
Araştırmaya katılan ve K3 şeklinde kodlanan yerel idare
temsilcilerinden birisi ise “Ardahan neredeyse 2000 metre yükseklikte bir
il. Daha önceki tecrübelerim yüksek rakımlı bölgelerde mukavemet
sporlarının yapılabileceğini gösteriyor. Sporu seven birisi olarak bu
konularla ilgilendim ve yükseklikten dolayı bu sporlar öncelikli olabilir.
Şeklinde görüş bildirmiştir”.
Tesisleşme kategorisinin ortaya çıkışında, ilde sportif gelişim için
yeterli spor tesisi bulunmakta mıdır sorusu belirleyici olmuştur. Nitekim
katılımcıların tamamı Ardahan’da bulunan mevcut spor tesislerinin nitelik
ve nicelik olarak yetersiz olduğu yönünde görüş belirtmiştir.
Araştırmaya katılan ve K7 şeklinde kodlanan yerel idare
temsilcilerinden birisi “Ardahan’da kayak pistlerinin bakım ve
onarımlarının çok sağlıklı olmadığını; vatandaşların yeterince buralardan
faydalanamadığını ve özellikle sporcuların antrenmanlar yapma ve yeni
sporcular çıkarma noktasında yetersiz kaldığını ifade etmiştir”.
Bütçe planlamaları kategorisinin ortaya çıkışında yerel yönetimlerin
yöresel sportif gelişim için ayırdıkları kaynaklar yeterli midir sorusu
belirleyici olmuştur. Şöyle ki, katılımcıların yedi tanesi sportif gelişim için
yeterli kaynağın olmadığını ifade ederken sadece bir katılımcı nispeten bu
kaynakların yeterli olduğunu vurgulamıştır.
Araştırmaya katılan ve K2 şeklinde kodlanan yerel idare
temsilcilerinden birisi “Elbette yeterli değil. Ancak kaynak ya da bütçenin
yetersiz kalmasının aslında sadece Ardahan için değil genel bir sorun
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olduğunu ifade etmek lazım. Ardahan özelinde spora ayrılan kaynakların
kesinlikle yetersiz olduğu aşikardır” şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.
Araştırmaya katılan ve K8 şeklinde kodlanan merkezi idarenin yereldeki
temsilcilerinden birisi “son dönemde spora ayrılan kaynakların
artırıldığını ve Ardahan’ında bundan faydalandığını belirtirken yine de bu
kaynakların nispeten yeterli olduğunu, daha fazla olması gerektiğini
belirtmiştir”.

2.
Gelecek planlaması ile ilgili durum tespiti temasından
elde edilen bulgular:
Gelecek planlaması ile ilgili durum tespiti teması altında ortaya
çıkan kategoriler tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Gelecek planlaması ile ilgili durum tespiti teması altında
ortaya çıkan kategoriler
Halkın bilinçlendirilmesi
Halkın spora teşvik edilmesi
Halkın istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
Katılımcıların görüşleri doğrultusunda gelecek planlaması ile ilgili
durum tespiti temasına ilişkin üç kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar “halkın
bilinçlendirilmesi”, “halkın spora teşvik edilmesi” ve “istek ve ihtiyaçların
belirlenmesi” şeklindedir.
Halkın bilinçlendirilmesi, spora teşvik edilmesi ve istek ve
ihtiyaçların tespiti kategorilerinin ortaya çıkışında, mevcut potansiyelin
planlı ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi için yerel yönetim
birimlerince neler yapılabilir sorusu belirleyici olmuştur. Zira
katılımcıların tamamı sporun yaygınlaştırılması noktasın vatandaşların
bilinçlendirilmesi, sporun sağlıkla ilgili faydalarının anlatılmasının
gerekliliğini vurgulamıştır.
Araştırmaya katılan ve K5 şeklinde kodlanan yerel idare
temsilcilerinden birisi “Ardahan’da yaşayan vatandaşların spor
konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığını ve bunun eksikliğini çok fazla
hissedildiğini” belirtmiştir.
Yine araştırmaya katılan ve K6 şeklinde kodlanan merkezi idarenin
yereldeki temsilcilerinden birisi “yerel yönetim birimlerinin vatandaşları
bilinçlendirerek spora teşvik etmeleri gerektiğini ifade ederken yerel
yöneticilerin de vatandaşların ihtiyaç ve eksikliklerini belirlemesi
gerektiğini” ısrarla vurgulamaktadır.
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4. Tartışma ve Sonuç
Yerel yönetimler hizmette verimliliğin ve kaynakların etkinliğinin
sağlanmasında kamu idaresinin yerel düzeydeki temsilcileridir. Merkezi
idarenin ülke geneline yayılan yatırım ve hizmet politikaları zaman zaman
yereldeki toplumsal ve coğrafi farklılıklardan dolayı amacına
ulaşamamakta, kamu kaynaklarının etkin kullanılması sağlanamamaktadır.
Yerel idare birimleri bu farklılıkları gözeterek doğru tespitler ile yöreye
has özelliklerin göz önünde bulundurulmasına ve yatırımların belirlenen
amaçlara ulaşmasına aracılık eden kamu kuruluşlarıdır.
Spor fiziksel faydalarının yanı sıra bireysel ve toplumsal iyi olma
halinin sağlanmasında kullanılan araçların başında gelmektedir. Özellikle
toplumun her kesiminin spor yapmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve
yatırımların gerçekleştirilmesi ise karlı bulunduğu takdirde özel sektörün
giriştiği, esasen kamu idaresinin sorumluluk alanındadır. Anayasanın 58
ve 59. Maddeleri uyarınca devletin spor hizmetlerini vatandaşlara
ulaştırması ve toplumda sporun yaygınlaşması için tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Yerel yönetimler devletin spora ilişkin anayasal görevini
yerine getirmede mahalli ve müşterek nitelikli hizmetler ile sınırlıdır. Zira
mahalli ve müşterek nitelik taşıyan spor hizmetlerinin halka en yakın ve
uygun yerlerde sunulmasında yerel idare birimlerinin etkinliği oldukça
önemlidir.
Ardahan ili için öncelikli spor branşlarının ne olduğu ile ilgili
soruya katılımcıların altısı iklim koşullarına bağlı olarak kayak branşının;
ikisi ise coğrafi özelliklerin dikkate alınması ile birlikte dayanıklılık
sporlarının başı çektiğini ifade etmişlerdir.
Özellikle yöreye özgü coğrafi ve toplumsal şartların belirlenmesi ile
o yörede sporun gelişimi için belediye bütçelerinden spora ciddi
kaynakların aktarılması gerekmektedir. Başta öncelikli spor branşlarının
belirlenmesi ile spor saha, alan ve tesislerinin inşası için yeterli bütçelerin
ayrılması ya da oluşturulması kaçınılmazdır. Ardahan özelinde gerekli
sportif yapının oluşturulması ve akabinde sporun yerel düzeyde
geliştirilmesi için ilgili yerel idare birimlerinin spora daha fazla bütçe ve
kaynak ayırması ve dolayısı ile yerel yönetimlerin güçlü bir mali yapıya
sahip olması gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda özellikle yerel
yöneticilerin öncelikli spor branşı olarak yörenin iklim özelliklerini de
dikkate alarak dayanıklılık ve kış sporlarının Ardahan için öncelikli spor
branşları olarak öne çıktığı görülmektedir.
Yöreye has iklim ve coğrafi koşullar ile birlikte toplumsal
dinamiklerin de dikkate alınarak mevcut potansiyelin planlı ve
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sistematik bir şekilde değerlendirilmesi
birimlerince neler yapılabilir?

için

yerel

yönetim

Araştırmaya katılan yerel idare temsilcilerinin tamamı, halkın yerel
yönetimler tarafından bilinçlendirilmesi, spora teşvik edilmesi ve bu
doğrultuda da istek ve ihtiyaçların belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Yerel yönetimlerin toplumun esas istek ve ihtiyaçlarına uygun
tespitleri ortaya koyması, sporun istenen düzeye getirilmesi, niteliğinin
artırılması yönündeki hizmetleri ve çalışmaları yapması gerekmektedir.
Ayrıca, toplumun her kesimini spora katmak amacı ile farklı bölgelere
yönelik planlamaların yapılması gerekmektedir. Bunun için kültürel,
coğrafi, demografik, ekonomik ve sosyal faktörler dikkate alınarak, her
yörenin spor gereksinimlerine yönelik spor eğitimi ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve yatırımların planlanması kaçınılmazdır (DPT, 2000).
Yerel yönetim birimlerince sunulması öngörülen spor hizmetlerinde
beklenen faydanın sağlanması ve bu hizmetlerin etkili bir şekilde
sunulması toplumun istek, ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı olmak ile doğru
orantılıdır. Nitekim yapılan bir araştırmada belediye başkanlarının yarısı
halkın beklenti ve isteklerini çok dikkate aldıklarını ifade ederken, diğer
bir kısmı da spor hizmetlerini götürürken iklim koşullarını göz önünde
bulundurduklarını belirtmiştir (Çoban ve Devecioğlu, 2006).
İlde sportif gelişim için yeterli spor tesisi bulunmakta mıdır?
İl yerel idare temsilcilerinin neredeyse tamamı özellikle kış sporları
potansiyelini değerlendirecek kapasiteye sahip spor tesisinin
bulunmadığını belirtmektedir. Özellikle kış aylarının uzun olması ve
coğrafi yapının kış sporlarına uygun olmasına rağmen yörede sportif
kalkınmayı sağlayacak tesisleşme anlayışının yer almadığına dikkat
çekmektedir.
İmamoğlu ve Ekenci (1993), yerel yönetimlerin sporla ilgili çeşitli
görevleri arasında özellikle tesis yapımı ve işletilmesi, sporun
yaygınlaştırılması ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinin sağlanması
gerektiğini ifade etmektedir. Ancak gerek mali sıkıntılar gerek merkezi
idare ile yetki ve görev paylaşımındaki karmaşa, gerekse de nitelikli
personel istihdamı gibi birtakım olumsuzluklar yerel yönetimlerin bu
sorumluluklarını yerine getirme sürecinde zorluklar ile karşılaşmasına
neden olabilmektedir. Her yaştan bireyin spor yapması ve spor
hizmetlerinden faydalanması için yerel yönetimlerin öncelikle toplumu
bilinçlendirerek sporun yaygınlaşmasını sağlamalıdır.
Karataş vd. (2011), toplumda spor bilincini oluşturabilmek, spordan
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daha fazla insanın yararlanmasını sağlayabilmek ve geniş kitlelere
ulaştırabilmek için spor tesislerinin sayı ve çeşitliliğinin artırılmasının
önemli bir faktör olduğunu ifade etmiştir. Zira ilgili çalışmada, Malatya
ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait spor tesislerinin %42,09 oranında
yetersiz olduğu saptanmış, il halkının spor yapmasını sağlamak için daha
fazla spor tesisinin yapılması gerektiği belirlenmiştir. Spor hizmetlerinin
geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumun her kesiminin bu hizmetlerden
faydalanması oldukça önemlidir. Özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların
sportif etkinliklere katılımının sağlanması gerekmektedir. Toplumda
önemli bir yere sahip olan kadınların spora katılımlarının artırılarak sosyal
yaşamın içerisinde yer almaları sağlanmalıdır.
İldeki mevcut spor tesislerinin verimli kullanılması için yerel
yönetim birimlerinin çalışmaları ne düzeydedir?
Katılımcılar, mevcut ve kısıtlı bütçenin verimli bir şekilde
kullanılmaya çalışıldığını ifade etmektedir. Ayrıca idarecilerin, halkın
sportif ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları da öne çıkan bir diğer
bulgudur.
Toplumsal gelişmeye olan katkısı göz önüne alındığında sporun bir
kamu hizmeti olarak yerel yönetimlerce sunulması sosyal devlet
anlayışının bir parçasını temsil etmektedir. Ekenci ve İmamoğlu (2002)’da
sporun bir kamu hizmeti olarak görüldüğü ülkelerde devlet tarafından
kulüpleştirilen spor işletmelerinde ilk ve asıl amacın sporu kitlelere
yaymak sureti ile toplumsal hizmet ve sosyal fayda oluşturmak olduğuna
dikkat çekmektedir. Gerek tesisleşme gerekse de çeşitli sportif
organizasyonların düzenlenmesi yerel idare birimlerinin anayasal bir
görevi yerine getirmesini de ifade etmektedir. Özellikle spor tesislerinin
varlığı spor hizmetlerinin halka ulaştırılmasında öncül faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Yerel yönetimlerin yöresel sportif gelişim için ayırdıkları
kaynaklar yeterli midir?
Araştırmaya katılan yerel idare temsilcilerinin yedi tanesi bölgesel
sporun geliştirilmesi için yöreye özgü belirli bir kaynak ya da bütçe
aktarımının olmadığı ve mevcut kaynakların da oldukça yetersiz olduğu
yönünde görüş belirtirken sadece bir katılımcı bu kaynakların kısmen
yeterli olduğunu ifade etmiştir.
Başta belediyeler olmak üzere il özel idareleri ve köyler gibi yerel
yönetim birimlerinin, spora ve spor kulüplerine kaynak ayırma noktasında
belli sıkıntılarının olduğu aşikardır. Kamu desteğinin yetersiz olması ile
birlikte yerel idarelerin, sportif faaliyetlerin sürekliliğine katkı
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sağlayamadıkları da söylenebilir. Ancak yerel yönetim birimleri ilgili
mevzuat kapsamında ve bütçeleri nispetinde spora kaynak ayırmaya ve
destek sağlamaya çalışmaktadır.
Yerel yönetim birimlerinin belirlenen öncelikli spor branşlarına
ilişkin kamu kaynaklarını nasıl daha etkin ve verimli kullanabilir?
Katılımcılar, öncelikli spor branşlarının geliştirilmesi amacı ile
mevcut kısıtlı kaynakların optimum şekilde kullanılması ve doğru spor
hizmetlerinin sunulması ile verimin artırılabileceğini ifade etmektedir.
Çünkü salt spor için herhangi bir kaynak aktarımının söz konusu olmadığı;
bu kaynak tahsisinin merkezi yönetim tarafından yapıldığı; merkezi bütçe
planlamalarına yerel yönetimlerin bağlı kalmak zorunda olduğu elde edilen
bulgulardan anlaşılmaktadır.
Kitle sporunun yaygınlaşması, sportif bilinç ve kültürün oluşmasında
yerel idare birimlerinin sorumluluğu oldukça fazladır. Bu süreçte yerel
yönetimlerin üniversiteler ve diğer eğitim kurumlan ile spor yönetici ve
antrenörleri ile ortak hareket etmeleri gerektiği söylenebilir. Bu sayede
insanlara sporunun faydaları anlatılarak her yaştan insanın spor yapması
sağlanabilir. Mevcut tesislerin kullanımı özendirilerek daha fazla insana
ulaşılması da gerekmektedir. Özellikle amatör spor bilincinin yerleşmesi
ve kulüpleşmenin tabandan başlayarak yaygınlaşması yerel yönetimlerin
desteği ile doğru orantılıdır. Özellikle illerdeki beden eğitimi öğretmenleri
ile bir araya gelerek çocuk ve gençlerin spor yapma alışkanlığı
kazanmasına aracılık edilebilir. Yörede farklı sportif organizasyonlar
düzenleyerek bunlara katılımlar da özendirilebilir.
Araştırma sonucunda elde dilen bulgular ışığında aşağıdaki öneriler
geliştirilmiştir:
•

Yörede sporun geliştirilmesi için Ardahan’ın toplumsal ve coğrafi
özelliklerini dikkate alan, kış sporları ve dayanıklılık sporlarının
geliştirilmesine yönelik politikalar hazırlanmalıdır.

•

Ardahan ili koordinasyon toplantılarında spor hizmetleri ile ilgili
tesisleşme, kitle sporunun yaygınlaştırılması ve spora, sporculara
ve spor kulüplere daha fazla destek sağlanması ile ilgili
gündemler oluşturulmalıdır.

•

Spor özelinde çalışmalar yapılmalı, bu planlarda öncelikli spor
branşlarının geliştirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmelidir.
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BÖLÜM IX
YENİ PARA DÜZENİ VE MANASTIR ŞEHRİNDE PARANIN
DOLAŞIMI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER (1700 - 1750)*
Dr. Mehmet DEMİRKOL
İnönü Üniversitesi, mhmt23dmrkl@gmail.com
Orcid no: 0000 0002 2189 8978
1. GİRİŞ
Osmanlı, devlet yönetiminde takribi 600 yıl kadar geçen ömür sürecini
siyasî, iktisadî, askerî ve içtimaî alanlar üzerinde inişli ve çıkışlı dönemleri
devirerek tamamladığı malumdur. Osmanlı XVIII. yüzyıla da bu inişli
çıkışlı süreçte 16 yıl kadar süren savaşların sonunda imzalanan 1699
Karlofça Antlaşması’yla girmek zorunda kalmıştır. Osmanlının bu
antlaşmayla savaşlardan yenik ayrılması ekonomik ve sosyal hayat
üzerinde olumsuz etki bırakmıştır. Bu etkilerden dolayı Osmanlı Devleti
için XVIII. yüzyıl bazı değişim ve gelişmelerin çağı olmuştur. Bu değişim
ve gelişmelerin yaşandığı alanlardan bir tanesi de iktisadiyattır. Devlet,
dönemin olumsuz yansımalarını bertaraf etmek için malî kaynakların elde
edilme biçimleri üzerinde durmuş ve bu kaynakları elde etme aracı olan
para üzerinde de itina göstermiştir. Bu kapsamda devletin ilk işi açık veren
malî durumunu toparlamak amacıyla attığı adımlar olmuştur (Oğuzoğlu,
1995:157).1 XVIII. yüzyıla malî düzenlemelerle giren devlet, para
hususunda da duyarlı davranmış ve tedavülde olan paralar karşısında akçe
ve kuruşun değerinin korunması, paraya ayar verilmesi, kesik ve kırkık
paraların dolaşımdan kaldırılarak yeni paraların basılması ve diğer ülkelere
de paranın çıkışını engellemek gibi bazı düzenlemelere gitmiştir. Ele
aldığımız çalışmada bu gibi hususlar üzerinde durularak yeni para
düzeninin Manastır Şehrindeki ekonomik yansımalara yer verilecektir. Bu
kapsamda kaynak olarak müracaat ettiğimiz şer’i siciller, Osmanlı
Arşivi’ndeki muhtelif tasnifler ve konu ile alakalı eserlerle ele aldığımız
konu açıklanmaya çalışılacaktır.
Bu makale Mehmet Demirkol’un ‘‘XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Manastır’’ adlı
doktora tezinden üretilmiştir.
1
1683 senesi savaşların başladığı yıl hazine giderleri 324.566.230 akçe iken 16 yıl
sonra 1699’da bu giderler 1.211.379.266 akçeye çıkmıştır. Bu giderlere karşılık
devlet bütçesi 1693’te 262.217.191 akçe açığı ekonomi üzerindeki iyileştirmelerle
1698-1699’da 63.560.888 akçeye düşerek 1700’lü yıllara bütçe artı durumda
girmiştir. Bkz. (Genç, 2014: 106-110).
*
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2. Yeni Para Düzeni ve Piyasadaki Dolaşımı
Para, insanoğlunun ihtiyaçlarına binaen bir mübadele aracı olmuş,
kadim zamandan beri insanın hayatında yer edinmiş, ekonomi başta olmak
üzere siyasî ve içtimaî hayata tesiri ile önemini yitirmeyen bir unsur
olmuştur. Bu önemi ile beraber para her dönem değişkenlik gösteren
yönüyle karşımıza çıkmaktadır. İzah edeceğimiz paranın XVIII. yüzyılın
ilk yarısındaki durumu Osmanlının klasik çağının belli bir zaman dilimini
yansıtmaktadır. Öncelikle genel hatlarıyla paranın üzerinde duracağımız
dönem ile öncesi durumunu belirtecek olursak:
Paranın XVII. yüzyıldaki seyrinde yaşanan gelişmeler nedeniyle devlet,
para üzerindeki denetimini kaybetmiş ve dolayısıyla da bu durum piyasada
akçenin azlığına neden olmuştur. Piyasada azalan akçenin yerini ise
ziyadesiyle yabancı paralar doldurmuştur. Şöyle ki Halil Sahillioğlu,
1685- 1740 seneleri arasındaki Osmanlı para tarihini milli paraya dönüş
olarak nitelendirmektedir. Yani bu durum Osmanlının siyasi bakımdan
duraklama ve gerileme dönemine tekabül etmiş olup bahsi geçen zaman
aralığında paradaki değişimler gerilemeden kurtulmanın çabaları ve
neticeleridir (Sahillioğlu, 1965: 17). Peki, durum böyleyken Osmanlı’nın
darp ettiği paralar devletin her yerinde neden yaygınlaştırılamadı? sorusu
akla gelmektedir. Bu soruya cevap olarak şunu söyleyebiliriz ki; öncelikle
Osmanlıdaki yabancı para bolluğu Osmanlının kıta sahanlığının genişliği
ile doğusu ile batısı arasındaki ticaret güzergâhı üzerinde olması ilk
sebeplerdendir. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti’nde bolca görülen
yabancı paranın tedavülüne bir müdahale olmamıştır. Ta ki bu yabancı
paraların madeni değerlerinin düşürülmesine kadar. Osmanlı Devleti’ne
giren bu ayarı düşük paraları devlet XVII. yüzyılın ilk yarısında (1600,
1618, 1624 ve 1640 senelerinde) düzenlemelere gitse de ikinci yarısında
da devlet bunları yasaklamak ve tedavülden kaldırmak gücünden yoksun
olmuştur.2 Bununla ilgili diğer taraftan Osmanlı yeteri miktarda para darp
etmiyordu. Devletin yeteri miktarda para darp edememesi yabancı
paraların piyasada çokça olmasının yanında devletin bu hususta açığını
kapatmak gibi bir rol üstlenmiştir. Yeri geldikçe belirtileceği üzere
devletin vergi tahsili işlemlerinde de bu yabancı paraların kabul edildiği
görülecektir. Bu kabul tabi ki akçe hesabı üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Devletin para hususunda karşılaştığı güçlükler devleti bu alanda yeni
düzenlemelere sevk etmiştir. Bu itibarla para nizamına yönelik 1690’da
sikkeler basılmaya başlanmıştır. Mankur (mangır) adıyla bakır paralar
piyasaya sürülmüştür (BOA, C.DRB: 46/2258). Ağırlık bakımından
sikkeler İslam dirhemi üzerinden belirlenmiştir. Basılan sikkeler 6 dirhem
2

Bu durumun sebepleri için bkz. (Sahillioğlu, 1965: 39).
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üzerinden olup yeni cedid zolata (Süleymani zolata) piyasaya
sürülmüştür.3 Basılan yeni sikkeler yüzünden darphanede basılmak için
gümüş talebi hâsıl olmuştur (BOA, C.DRB: 65/3280). II. Mustafa
zamanında 1696’da tedavülde olan altın, gümüş gibi farklı ayardan paralar
toplatılarak İzmir, Edirne ve Erzurum gibi yeni açılan darphanelerde de
para birliğinin sağlanması amacıyla yeni ayar paranın basılması yoluna
gidilmiştir. Bu düzenlemeyle para (pare) akçenin yerine Osmanlı’nın para
birimi haline geldi.4 Ve bu sistemdeki ilk kuruş 1690’da basıldı. Bu itibarla
kuruş İstanbul’da ve yakın bölgelerde hâkim para iken Balkanların bir
kısmı ile Anadolu’dan uzaklaştıkça hâkimiyet yine yabancı paraların
elinde olmuştur. (Sahillioğlu, 1965: 164). Balkanlar ve Anadolu’nun batı
kısımları ve İstanbul çevresi para düzeninin yani akçenin hâkim olduğu
merkez durumunda olmuştur. Zira birçok darphane bu bölgelerde olmakla
birlikte en büyük darphane İstanbul’da yer alıyordu. Bununla birlikte bu
bölgelerde gümüş akçe hem temel hesap birimi hem de önde gelen
mübadele aracı olmuştur.
Devlet merkeze yakın bölgelerde kendi para sistemini uygularken uzak
bölgelerde zaman zaman yabancı paraları kendi darphanelerinde bastığı da
olmuştur. Venedik ve Ceneviz altınları Osmanlı darphanelerinde basılırken
İran şâhisi de Bağdat Darphanesi’nde basılmıştır (Akyıldız, 2002: 164).
Yabancı paralar Devlet-i Aliyye’nin değişik bölgelerinde görüldüğü gibi
yer yer değindiğimiz üzere Manastır şehrinde de dolaşımda olduğu
bilinmektedir. Yani kuruş esas para görevini üstlenmemiştir. Buna karşılık
devlet halktan tahsil ettiği paraları kuruş hesabı üzerinden
gerçekleştirmiştir.
Bu gelişmeleri daha sonra aktaracağımız para düzeni listesinde de
göreceğimiz üzere 1703 senesinde 8 dirhem ve kesirlerinin darphanede
basılması takip etti. Basılan kuruş 40 paraya veya 120 akçeye eşit kabul
edildi. 1715 ve 1716 senelerinde gerçekleştirilen düzenlemelerle
darphaneler düşük standartlı sikkeler üretmiştir. Bu da piyasada bol
miktarda kalp para dolaşmasına neden olacaktır (Pamuk, 1999: 175).
1720’lerin başlarında büyük boy kuruşlardan ziyade paraya ve minik
akçeye dönüş olmuştur. Kuruş, zolata ve 20 paralık sikkeler orta ve büyük
işlemlerde, 1,5 ve 10 paralık sikkeler ise günlük işlemlerde kullanılmıştır.
Yüzyılın sonuna doğru akçe değerini yitirerek ufaklık tabir edebileceğimiz
duruma gelmiştir. Daha sonra işlemler kuruş üzerinden olup diğer paralar

3
4

Basılan esedi ve zolatanın üzerine Tuğra-yı Hümayun konulmuştur.
1 para=3 akçe, 1 kuruş=40 para parada kullanılan ölçü olmuştur.
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da kuruşa göre ayarlanmıştır (Özdemir, 1998: 247; Demirkol, 2016: 87109-148).5
Tüm bu düzenlemeler ile birlikte Mısır’da da darphanede basılan
sikkelerin İstanbul sikkeleriyle aynı ayarda olması istenmiştir. Darp olunan
eşrefi cedidin aynı ayarda olması için vezin ve ayar konusunda Kapucu
başlarından Mustafa görevlendirilerek Mısır’a numune gönderilmiştir.
Yine ayarda birlik sağlanması amacıyla Mirâhur Osman’la da tuğralı altın
numunesi İstanbul ölçeği dikkate alınarak Mısır’a gönderilmiştir. Özellikle
Mısır Dershanesi’nin de 23 kırat üzerinde riayet etmesi istenilmiştir (BOA,
C.DRB: 9/414). Aynı şekilde Kahire Darphanesi’nde de önceden beri 1617 kırat kestirilen altınların 23 kırat ayarında kestirilmesi Hatt-ı Hümâyûn
ile istenmiştir. Fakat emirlerin bundan zarar göreceği belirtilerek 22 kırat
olması İstanbul’dan talep edilmiştir (BOA, C.DRB: 46/2287).
Manastır şehri piyasasında da akçe, esedi kuruş, eşrefi cedid, Macar
altını, Frengi altını, halis ayar para vergi tahsilinde geçerli olan paralar
olarak karşımıza çıkmakla birlikte bunlar piyasada en çok dolaşan
paralardan olmuştur. (MŞS, 33: 8; MŞS, 34: 38).6 Aslında devletin finans
kaynaklarından elde ettiği gelirler akçe ve kuruş üzerinden tahsil
olunmuştur. Fakat ahalinin günlük yaşamında değişik paraları kullanması
(MŞS, 35: 3) nedeniyle ahaliden vergi tahsili için alınan bu çeşitli paralar
akçe ve kuruş bedeli hesaplanarak tahsil yoluna gidiliyordu. Böylece
değişik paralar da hazineye girme fırsatı buluyordu. Zira bu çeşitli
paraların tedavülde dolaşması yasak değildi. Devlet para hususunda esnek
davranarak belirttiğimiz gibi bu çeşitli paraların akçe ve kuruş değeri
belirtilerek işleme sokulmuştur.
Osmanlıyı para konusunda yeni düzenlemelere iten ve bu konuda sorun
teşkil eden husus çeşitli paraların Osmanlı tebaası tarafından kullanılmış
olması değildir. Piyasada asıl karmaşıklığa neden olan unsurlar ayarı düşük
gümüş paraların ülkeye girmesi, bu paraların akçe karşısında değerlerinin
belirsiz olması, dış ülkelere para kaçırılması ve kırpık paraların piyasada
çoğalmasıdır. Devlet bu yüzden bu karmaşıklığı gidermek için yeni para
düzeni oluşturmaya çalışmıştır (Oğuzoğlu, 1995:162). Dış ülkelere altın ve
gümüşün çıkması yeni para basmak için ihtiyaç duyulan sermayeyi
5

1837 senesinde Kütahya’da fiyatlar, ücretler ve ekonomik alandaki mübadeleler
üzerindeki işlemler kuruş üzerinden olmuştur. Zira akçe kıymetten düşerek ufaklık
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yerine parasal işlemlerde kuruş akçenin
yerini almıştır.
Tedavülde olan esedi kuruş ve esedi cedid 110 akçe, Frengi altını 2,5 kuruş,
Macar altını 2 kuruş 1 rub’(0,25 kuruş) ve halis ayar para 41 kuruştan işlem
görmekteydi.
6
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azaltmıştır. Devlet bunun için bazı önlemler almıştır. Mesela Memâlik-i
Mahrûse’de dolaşan Acem Ermenileri’nin bir kısmının Edirne’de altın ve
gümüş külçeleri satın alarak Acem memleketlerine götürmeye
çalışmışlardır. Devlet eğer böyle durumlarla karşılaşılırsa kadı marifetiyle
eşrefi altın ve zolata ile değiştirilmesini istemiştir (BOA, C.DRB:
46/2258).
Özellikle belirtmek gerekir ki kırpılmış, kesik paralar piyasada çok
dolaşıyordu. Paraların bu niteliklerine binaen Manastır ve civar kazalarda
(Tırhala ve Yenişehir kazaları gibi) kesilmiş, kırpılmış paralar yüzünden
toplanacak olan vergiler ertelenmiştir. Çünkü burada reayanın
mağduriyetleri söz konusudur. Böyle olunca kesik, kırkık ve zayıf
paraların toplanarak Darphane-i Amire’de yenisi ile değiştirilmesi
hususunda ferman çıkmıştır (MŞS, 30: 20). Ferman gereğince: Reayanın
istismar edilmesini engellemek, paranın değerinin belirsizliğine ve düşük
ayarda olmasına bir düzen için vergi tahsiline ara verilmiş ve verilen bu
karar ile her 110 dirhem zayıf paranın yerine 100 dirhem yeni parayla
değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Aynı durum Anadolu caniplerinde de
yaşanmıştır. Özellikle Anadolu’nun sağ kolunda çeşitli altın ve riyalin
fazla ve noksan tedavülde dolaşmaması gerektiği belirtilmiştir (BOA,
C.DRB: 64/3194).
Eski paranın yeni parayla değişimi beraberinde para ile geçinen sarraf
taifesi dikkatini bu yöne çekmiştir. Eski ve yeni paranın değişimi kazançlı
bir yol olmalı ki sırf bu yoldan gelir elde eden zımmi tüccarlar olmuştur.
Bu tüccarlar farklı kazalarda kendilerine ortaklar ve kiracılar vasıtasıyla
zayıf, kesik altın ve gümüş paraları İstanbul Darphanesi ’ne göndererek
hem kâr elde etmiş oluyorlardı hem de piyasadaki zayıf ve kesik paraların
piyasadan toplanmasına katkıda bulunuyorlardı (MŞS, 44: 26).
XVIII. yüzyıla para konusunda düzenlemelerle giren devlet, paranın
nizam verme işini sıkı tutmuş ve paranın istikrarı için çalışmıştır. Henüz
düzenin sağlanamadığı piyasada, yabancı paraların tedavülü artmış olup
piyasada sağ eski paranın kesik, kırkık vs. olması nedeniyle eski paraların
piyasadan temizlenmesi için toplanması ve yeni bir vezin ve ayar ile
piyasaya sunulması amacıyla paranın toplanıp toptan işlenmesi
(muamelat) karar kılınmıştır. Darp olunacak halis ayar paranın 41 kuruş
olacağı belirtilmiştir. Bu amaçla vergi kanalıyla devletin hazinesine
girecek olan paranın tahsilinde zayıf paranın ve akçenin alınmaması
hususunda tahsildarlar uyarılmıştır. Böylece zayıf para yeni para
karşılığında darphaneye teslim edilerek piyasadan temizlenmesi
amaçlanmıştır (MŞS, 32: 17).
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Zayıf, kesik (maksus), kırpılmış paranın piyasada (çarşı ve pazar ve
sair) dolaşmasına izin vermemek ve vergilerin toplanmasında reayanın
korunması amacıyla Darphâne-i Amire’nin koyduğu nizama uyulması ve
tez zamanda eski paraların toplanıp yenisi ile değiştirilmesi üzerinde
durularak 10,5 dirheme 70 ayarı üzerinden 10 dirhem geri verilmesi
şartıyla eski paralar toplatılmıştır (MŞS, 31: 26). Cedid paraya (yeni para)
riayet hususunda eski paranın kaldırılması ve nizam verilmesi için damgası
vurulmuş paranın halis ve kusursuz para haline gelmesi için üzerinde
önemle durulmuş ve eski paranın piyasadan temizlenmesi için sık sık
ferman çıkmıştır. Hazine-i Amire’ye her nereden para girerse yeni cedid
tuğralı ve cedid Mısır parası olması üzerinde önemle durulmuş ve
hazinenin önemli gelirleri arasında olan cizye tahsilinden elde edilecek
gelirin de bu nizam ölçüsü içerisinde olması ferman kılınmıştır (MŞS, 41:
33).
Piyasadan kesik ve kırkık paralar temizlenirken aynı zamanda değişik
paraların değeri yeniden akçeye göre değerlendirilerek değer konulmuştur.
Yapılan bu yenilikler ferman kılınarak yürürlüğe konulmuştur. Bu hususta
çıkan fermanla yeni para düzeni Osmanlı Devletinin en ücra köşesine
kadar ilan edilmiştir. Mesela aşağıda listesini verdiğimiz 1719 yılına ait
para nizamı Manastır mahkemesi kayıtlarına yansımış olarak karşımıza
çıkmaktadır.
3 Kasım 1719 tarihli sikke rayici ile ilgili ferman sureti (MŞS, 38: 48).
-

Tuğralı İstanbul altını 390 akçe
Mısır zencirlisi 330 akçe
Mısır tuğralısı 315 akçe
Darphanede basılan cedid kuruş 120 akçe
Yarım kuruş 60 akçe
Derbi’ 30 akçe
Sağ para 40’ı 1 kuruş
Cedid akçenin 120’si 1 kuruş
Yalduz altunu 375 akçe
8,5 dirheme denk gelen atik aldığoş 144 akçe
8,5 dirheme denk gelen zolata riyal kuruşu 186 akçe
7 dirhem 2,5 kırat gelen dukât kuruşu 137 akçe
Atîk zolata 881 akçe
Cedid zolota 90 akçe
Macar altunu 320 akçe
9 dirhem gelen Mora kuruşu 181 akçe
2 dirhem gelen porkir 24 akçe
1 dirhem gelen lipor 10 akçe

149

-

8 dirhem gelen püriznik 186 akçe olmak üzere ferman

olmuştur.
Sikke tedavülünün vezin ve ayarı belirlenerek yukarıda bir sureti
belirtildiği üzere memleketin her bir koluna (Anadolu’nun sağ ve sol
koluna, Rumeli’nin sağ, sol ve orta koluna; Basra ve Bağdat koluna)
Hükm-ü Hümâyûn ile bildirilmiştir (BOA, C.DRB: 46/2288).
17 Ekim 1721 tarihli fermanda nizam-ı ihtilâl adı altında padişah
sikkesi ile kefereye ait çeşitli sikkelere ait rayiç listesi (MŞS, 39: 114):
-

Tuğralı İslambol (İstanbul) altını 390 akçe
Zincirli Hisar altını 330 akçe
Tuğralı Mısır altını 315 akçe
Zolata cedid 90 akçe
Tuğralı cedid kuruş 120 akçe
Vidin Yaldız altını 375 akçe
Macar ve Endüs altını 360 akçe
9 dirhem gelen Kara kuruş 181 akçe
7 dirhem 2,5 Kırat gelen Nefal 311 akçe
8,5 dirhem gelen Derbi’ kuruş 144 akçe
Kefere sekeresi ve Madrup sekeresi
2 dirhem gelen porkir 24 akçe
1 dirhem gelen esedi sağir 10 akçe
8 dirhem gelen esedi kuruş 144 akçe
6 dirhem gelen zolata 88 akçe

Yine bu düzenlemelerden sonra Mısır’da darp olunan sikkeler arasında
vezin farkı görüldüğünden Mısır sikkelerinin ıslahı için ustalara numuneler
gönderilmiştir (BOA, C.DRB: 6/275). 1725’te yine Mısır Darphanesi’nde
basılacak olan sikkelerin mağşuş ve ayarı noksan olmamasına dikkat
edilmesi istenmiştir (BOA, C.DRB: 10/490). İstanbul ve Mısır
darphaneleri vezin ve ayarlar hususunda tedavülde olan paraların
dolaşımında belirleyici oldukları bariz bir şekilde açıktır.
Şer’i sicillerde yer alan bir tereke kaydında Macar altınına verilen
değeri yeni düzenlemedeki değeriyle karşılaştırdığımızda, para ayarının
düzenlenmesi ile yabancı paralarının değerleri akçe değeri karşısında
düştüğünü görüyoruz. 1715 senesinde bir adet Macar altını 340 akçe iken
1721 senesine ait nizamda 320 akçe, 1722 senesi nizamında tekrar 340
akçe olduğunu görüyoruz (MŞS, 37: 2).
Para hususunda tüm düzenlemelere rağmen eski paraların piyasada
dolaştığı görülür. Fakat devlet yeni para düzeninde ısrar göstermiştir. Bu
yüzden Memâlik-i Mahrûse’de tedavül eden paranın ekseri maksus (
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kırpık) ve zayıf olup bunların men olunması, sağ olan atîk ve cedid paranın
revacı, eski paranın ilgası için Memâlik-i Mahrûse’ce mübadele işleminde
kabul görmeyeceği belirtilmiştir (MŞS, 42: 100).
Manastır’da yeni para düzenini sarraf taifesi ve çarşı ehlinin ihlal ettiği
görülmüştür. Yeni para düzeninde esnaf kendi lehine haksız yere kazanç
sağlayınca ortaya çıkan şikâyetlerde alış-verişlerde paranın değerinin
altında para mübadelesi yapıldığı ortaya çıkmıştır. Kırkık paraların da
değerinin altında alınması ve piyasada dolaştırılması nedeniyle para ile
ilgili nizam ve intizamın sağlanması hususunda esnaf kethüdâsına tembih
olunarak piyasanın düzeni sağlanmaya çalışılmıştır (MŞS, 40: 16). Aynı
hususu Rumeli’nin diğer kazalarında da görmek mümkündür. Bu yüzden
zaman zaman fermanlar çıkararak esnaf ve tüccar ehlinin denetimi
yapılarak piyasadaki paranın istikrarı hususunda önlemler alınmıştır
(MŞS, 40: 42). Keza vergi toplamada da toplanacak olan paranın cinsi
itibari ile miri (devlet) tarafından konulmuş değerlerine göre tahsili
yapılacağı belirtilmiştir (MŞS, 50: 12).
1736 senesinde rayici belirlenen vezin ve meskük olan çeşitli altın ve
paranın eksik ve müsavi (düzgün) olanları olmuştur. 1736 senesinde ise
zincirli İstanbul altını bastırılmaktan vazgeçilmiş ve yerine zer-i mahbub
ve nısfiye ağırlık verilmiştir (BOA, C.DRB: 62/3067). Bununla birlikte
İstanbul altınından ziyade zolatann talep görmesi ile zolata tedariki hâsıl
olmuştur. Durum böyle iken cedid İstanbul altını 440 akçe, Mısır tuğralısı
105 para, cedid zolata 30 para, zer 330 akçe, kuruş 40 para olmak üzere
alınıp verilmesi fermanca bildirilmiştir (MŞS, 45: 24-25).
Kalpazanlık faaliyetlerinde bulunanlar olmuştur. Rumeli kazalarında
tahsildarların getirmiş olduğu paralardan (akçe) kalp para altın çıkması
nedeniyle vergi bedelinin tahsil edildiği kaza ve karyelerde kalpazanlık
faaliyetleri sebebiyle mübaşir tayin edilmiş ve bu işe cesaret edenlerin
tutulup cezalandırılması istenmiştir (MŞS, 31: 29).
3. Yeni Para Düzeninin Fiyatlar Üzerindeki Etkisi ve Fiyatlardaki
İstikrar
Bir malın parasal kıymetini ifade eden fiyat, iktisadî hayatın en mühim
göstergelerinden biridir. İktisadî düzen ve işleyişin (üretimin düşmesi,
üretim bolluğu, paranın tağşişi, paranın istikrarı, ticaret hacmi gibi)
fiyatlara yansıması fiyatın istikrarı üzerinde belirleyici olacağından aynı
zamanda fiyat sosyal yaşam kalitesi üzerinde de belirleyici bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Fiyat tahlilini yaparken eldeki fiyat verilerinin türlerine göre kur, narh,
mubayaa, müzayede, tereke ve serbest piyasa türleri gibi fiyatlandırmalar7
fiyatlandırmada geçerli olmuştur. Açıklaması yapılacak fiyatların hangi
türden oldukları belirtilerek bu fiyatların farklı zaman ve mekânlar
üzerindeki değişimleri çalışmamızda dikkate alınmıştır. Bu çerçevede
halkın alım gücünü yansıtan veriler üzerinde durarak değişik mallar
üzerindeki fiyatlar ile kıyaslanma yoluna gidilecektir. Bu hususlar için bize
kaynaklık eden Manastır şer’iyye sicillerindeki belgelerde bu muhtelif
fiyat türleri üzerinde duracağız.
Devletin ihtiyaçlarına yönelik ahaliden temin ettiği malları mubayaa
üzere olup toplanan ürünlerin genel de narh fiyatı üzerinden bazen de
serbest piyasa üzerinden tahsili yapılmıştır. Mesela Niş kalesi için lazım
olan sadeyağ Manastır ve civar kazalardan temini istenmiş ve pazarlarda
rayiç bulan yağın vukiyyesi (1 vukiyye = 250 gramdır.) 18 akçeden olup
1.000 vukiyye sadeyağ için buyruldu çıkmıştır (MŞS, 39: 38).
Yaylaklardan gelip pazarlarda değer bulan yağın kıyyesi 18 akçe olarak
pazar değeri belirtilmiştir. Hâlbuki yağın narh değeri listesini vereceğimiz
fiyat tablosunda önceki senelerde 24 akçe sonraki senelerde 26 akçe olarak
karşımıza çıkmıştır. Mubayaa işlemi pazar fiyatı yani serbest piyasa fiyatı
ile gerçekleşmiştir. Serbest piyasada ürün fiyatı narh fiyatına göre düşük
olmuştur. Devletin ürünler üzerinde fiyatlandırma yapmasıyla da rayiç
(narh) belirlenmiştir.
Serbest piyasa ile narh fiyatlarının birbirlerinden farklı olması
üretim ve pazarlama imkânlarıyla alakalı olup serbest piyasada belirlenen
fiyat, ilk elden yani üreticinin veya mal sahibinin keyfiyet üzere belirlediği
bir fiyattır. Narh usulü ise esnaf için konulmuş bir fiyattır. Esnaf ise bir
nevi malı pazarlayan kişi olduğundan amaç kâr etmek arzusu olmuştur.
Bundan dolayı esnafın elindeki malın fiyatı bazı gider kalemleri nedeniyle
artış göstermiştir. Bu da müşteriye ulaşacak olan malın fiyatını artırmış
oluyordu. İşte tüm bunları göz önünde bulunduran devlet aynı zamanda
karaborsacılık, rekabetçilik gibi sistematiği bozan unsurlara karşı fiyat
koyan ve denetleyen olmuştur. Narh belirlemedeki amaç üretici ve
satıcının emeğinin korunması olmuştur. Bu da sermayede stok etmenin
yolunu kesmiştir (Akdağ, 1974: 153).
1715 tarihli bir belgede ise narh-ı cari üzerinden mubayaa olan arpa
alımını görüyoruz. Mubayaa alım şekli mu’tad (adet üzere) devletin
mubayaasında tercih ettiği devamlı bir usul olmuştur (MŞS, 39: 11). Bu
fiyat ile devlet hem tedarik edeceği ürün üzerinden hak gaspına girmemiş
oluyor hem de tedariki lazım gelen malın temini sağlanmış oluyordu.
7

Fiyatlandırma usulleri için bkz. (Öztürk, 2002: 843-849).
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Belirlediği bu tek fiyat ile mubayaa işlemlerinde doğabilecek sorunların
önüne geçmiş oluyordu.
Müzayede fiyatları ise genelde sahipsiz eşyaların ve icra konan malların
Sûk-ı Sultani’de açık artırma ile satılan ürünler için konulmuştur. Bu
şekildeki fiyatlandırma ile kendine has bir piyasa oluşmuş oluyordu
(Özdemir, 1998: 254).
Serbest piyasa değeri ise daha çok kendisini gayrimenkul ve hayvan
satımlarında belli etmektedir. Bu gibi fiyatlarda alıcı ve satıcının üzerinde
anlaştığı makul bir değer belirleyici olmuştur. Detayını vereceğimiz bu
fiyatlandırma aslında malların değer bulmasında ortak bir değerin kabul
görmesi ile oluşan fiyatlar olmuştur. Fiyatlandırma çeşitlerini verdikten
sonra Manastır ‘daki fiyat hareketliliğine değinmek istiyoruz.
4. Gıda ve İhtiyaç Maddelerinin Fiyatları
Gıda maddelerinin tarihi seyir içerisinde fiyat hareketlerinin takip
edilebilmesi ve diğer fiyatlarla, ücretlerle kıyaslanması ve saire iktisadî
alanda yorum yapabilmemize imkân tanıdığı gibi sosyal hayat şartları
hakkında da bilgi sahibi olmamıza olanak sağlamaktadır.
Devlet kontrolünde olan fiyatlar, narh olarak bilinen usulle kadının
başkanlığında esnaf teşkilatı ve vücuh-u ahaliden kimselerin katılımıyla
belirlenirdi. Genelde senede iki defa ürünlere verilen narh, incelediğimiz
şer’i sicil kayıtlarında her yıl düzenli olarak kaydedilmediği görülmektedir.
Özellikle ekmek, sabun, et, tuz ve yağ narhları üzerinde durulmuş olup
ekmek narhlarının bazen senenin her ayı yapıldığı gözlenmektedir (MŞS,
43: 70). Şehir ahalisi herhangi bir sebepten dolayı fiyatlar üzerinde
hoşnutsuzluğu olursa fiyatlara yeniden narh konulmasını talep
edebilmiştir. Bu yüzden şehir halkı bazı ürünlerin memnun olmadıkları
fiyatlarına yeniden narh koyulmasını istemiştir. Manastır ahalisinin
ittifakıyla istenmiş bir narh kaydında; mumun kıyyesi 20, sabunun kıyyesi
10, Yağ mumu kıyyesi 24, etin kıyyesi 13 akçeden, balın kıyyesi 16
akçeden yeniden belirlenmiştir (MŞS, 44: 50).
Fiyat hareketlerini görebilmek için bazı gıda maddelerinin fiyatlarını
tabloda göstererek paranın istikrarı hakkında yorum yapabilme imkânımız
olacaktır.

153

Tablo 1: Manastır’ da Gıda Maddelerine Verilen Narh (1700- 1750)
Ürün Adı
Ürünlerin
ağırlığı
ekmek
dışında kıyye
(1.282gr)
cinsindendir.
Ekmek

Sabun
Tuz

Koyun eti
Bal

Mum

Sadeyağ

1705

1708

1723

1729

1736

1748

1749

1
akçe,
250
dirhe
m8
9
akçe
1,5
akçe/
2 akçe
6
akçe
18
akçe/
20
akçe
16
akçe/
18
akçe
--

1 akçe,
250
dirhe
m

--

1 akçe,
2309
dirhem

8
akçe
2
akçe

-

1
akçe,
85
dirhe
m
12/14
akçe
--

1
akçe,
105
dirhe
m
--

3
akçe

11
akçe
3
akçe

1
akçe,
90
dirhe
m
12
akçe
4
akçe

--

--

--

18
akçe

12
akçe

14
akçe

12
akçe
18
akçe

15
akçe
--

14
akçe
15
akçe

16
akçe

--

18
akçe

14
akçe

24/27
akçe

28
akçe

24
akçe

26
akçe

24 akçe

26
akçe

--

--

--

Tabloda belli yıllara ait yer alan ürün ve fiyatlarını bir değerlendirmeye
tabi tuttuğumuzda fiyatlardaki dalgalanmaların yıllara nazaran düşüşlerini
ve çıkışlarını birçok sebebe bağlayabiliriz. Biz bu sebepleri genel olarak
belirttikten sonra fiyatlar üzerinde dalgalanmaların Manastır Şehri’ndeki
etkisini belirteceğiz.
Fiyatlar üzerinde genel etkiye sebep olan unsurların başında paranın
değerini kaybetmesi hususu gelmektedir. Para değerini kaybettiği sürece
1 dirhem yaklaşık 3,2 gr’dır. Dolayısıyla 250x3,2= 800 gr ekmek 1 akçe
etmektedir.
9
1728 senesi ekmek fiyatına 230, 180, 190, 200 dirhem olmak üzere 4 kez;1745
senesi 90,100,110 olmak üzere 3 kez; 1747 senesi 85, 75,95 olmak üzere 3 kez;
1748 senesi 105,100,80 dirhem olmak üzere 3 kez narh verilmiştir.
8
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bunun zıttı olarak fiyatlardaki artış bariz bir şekilde artacaktır. Tabloda
incelediğimiz yaklaşık elli yıllık bir süreçte paranın değerinin korunması
zor görünmektedir. Zira bu süreç içerisinde önceki başlık altında ele
alacağımız para hususunda da izah edildiği üzere dış müdahaleler, paranın
kesilerek, kırpılarak çalınması gibi mevzular yüzünden devlet
düzenlemeye gitmiştir. Paranın değerinde istikrar yakalanmaya çalışılmış
ve devlet bunu önemli ölçüde başarabilmiştir. Biz fiyatlardaki artışı
devletin para politikasındaki başarısı ile ilişkilendirirsek paranın istikrarı
fiyatlar üzerinde istikrarlı bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz.
Fiyatların dalgalanmasına neden olan ikinci bir unsur savaşlar, afetler
ve göçler gibi ekonomiyi ve sosyal hayatı derinden etkileyen unsurlardır.
İncelediğimiz dönem bu unsurlardan en önemli etken savaşlar olmuştur.
Manastır şehri 1699’da son bulan savaşların ardından sınırlardaki bazı
değişimler yüzünden sınırlardaki asayiş sorunları olan taciz saldırılarından
ve eşkıyalık olaylarından hayli etkilenmiştir. Savaşın direk ve dolaylı
sonuçlarına binaen reaya kesimi maddi açıdan zayıf düşmüştür. Bu da
mahalli açıdan Manastır Şehri’nin ekonomisine tesir etmiştir. Zira reayanın
alım gücü ziyadesiyle düşmüştür. XVIII. yüzyılın ortalarına doğru İran ile
olan savaşta da yine halk vergi yükünün altına sokulmuştur. Yine aynı
zamanda savaş piyasadaki kaynakları hızlıca tüketen bir özelliğe sahip
olması sebebiyle tabloda da dikkat edileceği üzere fiyatlardaki artışın İran
Seferi ile paralel olarak 1713’lerden sonra artmaya başlaması uzun vadede
ortaya çıkan sonucun mantıklı ve tutarlı açıklaması olarak telakki
edilebilir.
Fiyat dalgalanmasına sebep olan bir diğer unsur ise kısa vadede
oluşacak fiyat hareketleridir ki üretim sektörünün doğal şartların etkisi
altında kalarak ürünlerin her sene değişen miktarlarına bağlı kıt ve bol
olması fiyatları aynı oranda düşük veya yüksek seviyede seyretmesine
sebebiyet verir. Bu fiyat hareketlenmelerinin sebepleri uzun zaman dilimi
için söylenecek bir tablo sergilemediği için bu durumu özellikle narh
fiyatlarının senede iki defa konulan aylarında veya bir birini takip eden
senelerde aramak daha mantıklı olsa gerek. Tabloda bu hususta göze
çarpan fiyat artışı 1729 senesinden sonra devamlı olarak artan ekmek
fiyatlarında olmuştur. Bu konuya açıklık getirmek için ekmek fiyatlarını
gözden geçirelim.
Ekmek fiyatları inceldiğimiz dönem sabit tutulup (1 akçe), gramajı
piyasanın durumuna göre eksilmiş veya artmıştır. Mesela 1723 senesinin
farklı zaman dilimlerinde 1 akçeden satılan ekmeğe 210, 250 ve 110
dirhem olarak narh verilmiştir. Aynı durum tabloya yansıtmadığımız simit
fiyatlarında da görülmektedir: Fiyat 1 akçe tutulup 130, 150 ve 130 dirhem
olarak narh konulmuştur. 1724 senesine gelindiğinde ekmek fiyatları yine
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1 akçeden sabit tutulup ekmeğin ağırlık cinsinden olan dirheminde
dalgalanmalar olmuştur. Bir yılda üç kez narh koyulduğu görülen ekmeğin
ağırlığı 230, 340, 280 dirhemdir. Bir önceki yıla göre gramajın yüksek
tutulması
büyük
ihtimal
piyasadaki
buğday
bolluğundan
kaynaklanmaktadır. Zira buğdayın kıt olduğu zamanlarda bu durumun aksi
söylenebilir. Yıl içinde ekmeğin gramajındaki inişli ve çıkışlı bir grafik
seyretmesi bu durumla alakalıdır. Mesela zaman zaman Manastır fırıncı
esnafının Rumeli valisinden un tedarik ettiğini görüyoruz. 1708 senesinde
fırıncı esnafı için un ihtiyacı hâsıl olduğundan Rumeli Valisine müracaat
edilmiş ve 400 kile (1 kile 55 vukiyye) toplam 56,000 akçeye un satın
alınmıştır (MŞS, 37: 53). Devletin ahali üzerinden askerî ve bürokrasisi
için narh-ı cari ile mubayaa ettiği buğdayı yine 1715 yılı Sefer-i Hümâyûn
için ekmek yapımında kullanılmak üzere Rumeli valisi tarafından Manastır
ekmekçi ve simitçi esnafına narh-ı cari (piyasa değeri) üzere 400 kile unun
1 kilesi10 140 akçe olmak üzere satılmıştır (MŞS, 37: 16).
1715’de ekmekçi taifesinden zımmi olan esnaf sayısı 12 adet olup
koyulan narh ile bu fırıncılar arasında haksız rekabet ve karaborsacılığın
önüne geçilmiştir. Ekmekçi taifesinden 5’i has ekmek üretimi yaparken
7’si özel üretim olan ve herçi tabir olan ekmek üreticileri çıkardıkları has
ekmek ve özel üretim olan herçi ekmeği arasında fiyat farkı da olmuştur.
Has ekmek 160 dirhemi 1 akçe iken herçi ekmeğin 190 dirhemi 1 akçeden
rağbet görmekteydi (MŞS, 37: 53). Fiyat hareketlenmeleri has ekmekte
görüldüğü gibi herçi ekmek üzerinde de aynı derece görülmüştür.
Fiyat değişikliklerin yaşanmasında ürünlerin kalitesi ve çeşidi de etkili
olmuştur. Kalite unsuru bu hususta aynı üründe farklı fiyata göre de
fiyatlandırma yapılmıştır. Yerli üretim olan sabun 12 akçe iken İzmir
sabunu 40 akçe olmuştur (MŞS, 50: 4). Et fiyatı 12 akçe iken et fiyatları
cinsine göre değişik fiyatlardan rayiç verilmiştir. Koyun eti kıyyesi 14
akçe, keçi eti kıyyesi 10-12 akçe üzerinden ve saire olmuştur (MŞS, 51:
4).
Senede iki defa narh verilen ürünlerin listesini incelediğimiz zaman
Şer’i sicillerde bu düzene uyulmadığı görülmektedir. Çoğu ürün çeşidini
her sene için tutulan kayıtta görmek mümkün olmuyor. Bu yüzden biz

Osmanlı Devleti’nde ölçü ve tartıların miktarı mahalli ve bölgesel olarak
değişiklik arz etse de Devlet- i Aliyye için kullanımında geçerli olan kile miktarı
yaklaşık 20 okka değere karşılık gelen 25,656 gr İstanbul kilesi üzerinden işlem
görülmüştür. Ancak biz burada unun 1 kilesi 55 vukiyye olarak belertildiği üzere
hesaplamayı yapacağız. (400 kile x 55 vukiyye= 22.000 vukiyyedir.
22.000vukiyye x 250gr =5.500 kg) (Ünal, 2008: 1-73).
10
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1745 senesi narh kaydını vererek ürün çeşitlerine verilen narhı tablo
üzerinde göstereceğiz.
Tablo 2: Manastır’da 1746 Senesi Ürünlere Verilen İlk Altı Aylık
Narh (MŞS, 50: 4)
Ürün
Sadeyağ
Bal
Peynir
Mısır pirinci
Zeytinyağı
Üzüm (rezaki)
Üzüm (siyah)
İzmir Sabunu
Kahve
Tuz
Mum
İç yağı
Zeytin
Odun
Odun

Miktar
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1 kıyye
1merkep
yükü
1 beygir yükü

Kıymeti/ Akçe
36
18
14
17
30
18
16
40
5
4
24
12
12
10
15

1746 senesinin son altı ayı için yapılan narh kaydında ise et kıyyesi 1015-12 akçe, mumun kıyyesi 40 akçe, sabun 14-12 akçe olarak
kaydedilmiştir. Öyle görülüyor ki diğer ürünlerin fiyatlarında herhangi bir
düşüş veya artış olmamıştır. İlk altı aylık liste içinde belirtilmeyen sabunun
ve etin fiyatı belirtilmiştir. Mum fiyatı ise herhangi bir durumdan dolayı
% 96 artış göstermiştir. Diğer ürünlerin fiyatında herhangi bir değişim
yapılmadığı için olsa gerek bu ürünlere yeniden narh verilmediği görülür.
5. Sonuç
Çalışmamıza konu ettiğimiz XVIII. yüzyılın ilk yarısında paranın genel
durumu ve piyasadaki dolaşımı üzerinde yaptığımız gözlemler ile para
hususunda devlet, paranın ayarı üzerinde durarak darphanelerde basılan
paraların aynı ayarda olmasına dikkat etmiş ve hesap biriminde geçerli
olan akçe ve kuruşun yabancı paralar karşısında değeri korunmaya
çalışılmıştır. Para üzerindeki düzenlemelerle devlet, para hususunda
istikrarı yakalamaya çalışmıştır. Biz incelediğimiz Manastır Şehrindeki
fiyat hareketleri üzerinde bu istikrarı görebilme imkânımız olmuştur.
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Fiyatlar paranın istikrarını göstermede önemli gösterge olması dolayısıyla
da belli yıllara ait ürünlere verilen fiyatlarda bu istikrarın yakalandığını
söylemek yerinde olacaktır. Osmanlı’da dönem itibarıyla her ne kadar içe
dönük ekonomi sitili mevcut ise de paranın durumunun fiyatlar üzerinde
etkili olması kaçınılmazdır. Bu yönüyle elde ettiğimiz sonuç elli yıl kadar
bir zaman zarfında ürünlerin fiyat artışı hemen hemen iki katı kadar artmış
olup bu artışın paranın istikrarı ile orantılı olduğu söylenebilir.
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1. Giriş
Engellilik, zedelenmeye bağlı olarak duyu organlarının işlevlerinde
görülen ve kişinin çevreyle etkileşiminde karşılaştığı problemleri ifade
eder. Toplumda engelli bireyleri tanımlamak için tarih boyunca çok
çeşitli kavramlar kullanılmıştır. Hatta bu kavramların yanı sıra engel
türleri için “geri zekalı, aptal, embesil, âmâ, sağır, dilsiz, ahmak, çetin
çocuklar” gibi kavramlar da kullanılmıştır (Çitil, 2021, s. 29). Engelli
kişiler, çeşitli engellerle karşılaştıklarında diğer bireylerle eşit olarak
topluma katılmalarını engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel, ruhsal
ve duyusal yetersizliği olan kişilerdir (Şat & Göver, 2017, s. 525). 5378
sayılı kanunda engelli, doğuştan ya da sonradan herhangi bir sebeple
bedensel, zihinsel, ruhsal, sosyal, ve duyusal yeteneklerini çeşitli
derecelerde kaybetmesi sebebiyle, toplumsal yaşama uyum sağlama ve
günlük ihtiyaçlarını karşılama güçlüğü çeken, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık, korunma ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan birey olarak
tanımlanmaktadır. Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engelliliği
zihinsel engelliler, görme engelliler, işitme ve konuşma engelliler,
ortopedik engelliler ve süreğen engelliler olarak da tarif edebiliriz.
Engelli bireylerin varlığı insanlık tarihi kadar eskidir. Eski
dönemlerden günümüze toplumların engelli bireylere yönelik tutum ve
davranışları, engellilere yönelik sağlık ve eğitim hizmetlerini önemli
ölçüde etkilemiştir. Bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelerin sonucu
olarak engelli bireylere toplumların yaklaşımı olumlu yönde farklılık
göstermiştir (Öztürk, 2012, s. 7-9). Tarih boyunca anlam
kazandırılmaya çalışılan engellilik, bir dönem, bu durumu yaşayan
bireye ve ailesine Tanrının bir cezası olarak algılanmış ve onlara yardım
etmek Tanrının öfkesini kendi üzerine çekmek olarak
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değerlendirilmiştir (Tezcan, 2007, s. 139). Bundan dolayı ilk çağlarda
engelli bireyler genellikle öldürülmüşlerdir. Büyük dinlerle birlikte
(Hıristiyanlık, Müslümanlık gibi) engelli bireylere acıma duygusu ile
yaklaşılmış ve koruma altına alınmışlardır. Batılı toplumların engelli
bireyleri, içlerinde şeytan var diye yaktıkları dönemlerde, Anadolu’da
özel şifahaneler vardı (Baykoç Dönmez & Şahin, 2011, s. 37).
Osmanlı döneminde zihin engellilere darüşşifalarda hizmet
verilmiştir. Darüşşifaların hapishaneye benzemediği, farklı amaçlarla
kullanılabilecek ve oldukça rahat bir mimariye sahip oldukları
görülmektedir. Aynı zamanda darüşşifaların geniş bir bahçesi ve hemen
hemen her odanın bahçeyi gören bir penceresi bulunmaktaydı (Ünlü,
2018, s. 1570). Zihin engelli bireyler burada ilaçlarla, müzikle, çeşitli
gıdalarla tedavi edilmişlerdir. Günümüze baktığımız zaman engellilik
konusu öncelik kazanmış bir konu olmuştur. Engellilere birçok
imkânlar sağlanmıştır. Sağlanan bu imkânlar bir ülkede insan ve toplum
mutluluğuna ne kadar çok önem verildiğini göstermektedir. Aynı
zamanda bu durum çağdaş bir devlet olmanın ve kalkınmışlığın da bir
göstergesidir (Tezcan, 2007, s. 139).
II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla birlikte
yeni ordunun asker ihtiyacını karşılamak ve toplumun ekonomik
durumunu belirlemek amacıyla ilk defa 1830’ların sonlarında nüfus
sayımı yapılmıştır. Bu sayımda yalnız erkek nüfus, yaş ve fiziki
görünüşlerine göre belirlenmiştir (Uysal & Kartal, 2018, s. 25-26;
Özekmekçi, 2020, s. 3059-3060). 1831 sayımı ile vergiye tabi ve
askerlik hizmetiyle yükümlü erkek nüfusun doğum, ölüm ve nakil gibi
işlemleri için nüfus defterleri tutulmaya başlanmıştır. 1831 yılında
yapılan nüfus sayımından özellikle askerlik açısından beklenen sonuç
elde edilemeyince, daha sonraki yıllarda yeni nüfus sayımları
yapılmıştır (Çimen, 2012, s. 195-196).
Çalışmamıza esas defter, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde
NFS.d. fon koduyla ve 3213 gömlek numarasıyla kayıtlı olan, 1841
(Hicri 1256) yılına ait, 19x49 ebadında ve 104 sayfadan oluşan Konya
Eyaleti, Teke Sancağı, Bucak (Girmeği) kazası Müslim nüfus
defteridir. Nüfus defterinde Bucak kazasına bağlı Yörükler, Çavuşlar,
Alaaddin, Camii, Kemiklik, Çukur ve Karaayvatlar adlarında 7 mahalle
ile Devri ve Girmeği adlarında 2 köye ait erkek nüfus, isimler, lakaplar,
resmi görevliler, meslekler, asker sayıları ve göç kayıtları hakkında
bilgi verilmiştir.
Yazım işlemine muhtar, imam-hatip, naib gibi mahalle veya köyün
önde gelen kişilerinden başlanılmıştır. Genellikle isimlerden önce
sakal-bıyık ve boy gibi fiziki özellikler, engel durumu veya meslek
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belirtilmiş, daha sonra baba adı veya lakapla birlikte kendi adı
yazılmıştır. İsmin altında da “sinn” ibaresiyle o kişinin yaşı yazılmıştır
(Orta boylu, ak sakallı, Ömer Hoca veled-i Osman, sinn 60 vb.). Birinci
hanede bulunan kişilerin yazımından sonra “Hane 2” yazılarak diğer
hanedekilere ait bilgiler kaydedilmiştir.
Nüfus sayımı öncelikle askeri amaçla yapıldığı için yalnızca
Müslüman erkek nüfus sayılmıştır. İsimlerin üst kısımlarına, varsa
kendileri ile ilgili “Mansure’de”, “Mansure’den Tekaüd” ve “Redifde”
gibi askerlik durum tanımlamaları da yapılmıştır. Ayrıca göç edenler ve
dışarıdan gelenler hakkında da bilgi verilmiştir (BOA, NFS.d., 3213, s.
2-98).
Anadolu’da yaşayan her ailenin mutlaka bir lakabı olduğu gibi, bu
lakap birbiriyle akrabalık bağı olan bir sülâleye aitti. Bundan dolayı
herkes birbirini lakabından tanırdı. Uzun süre devam eden bu gelenek
yoğun göç olgusu ile zamanla kaybolmuştur. 1934 Soyadı Kanunu ile
uygun olan bazı lakaplar soyadı olarak da alınmıştır (İpşirli, 2003, s.
67).
3213 numaralı Müslim Nüfus Defterine baktığımız zaman 1841
yılında Bucak kazası mahalle ve köylerinde meslek, dini ve sosyal
durum, fiziki özellik, engel ve menşe belirten lakaplar yer almaktadır.
Bu çalışmada engellilik çeşitleri ve engel belirten lakaplar hakkında
bilgi verilecektir.
2. Engel Belirten Lakaplar
Dilimizde engelli bireylere yönelik olarak geri zekâlı, deli, kör,
sağır, sakat, özürlü, engelli, topal, çolak, bunak, felçli, yatalak, bakıma
muhtaç, yardıma muhtaç gibi çeşitli sözcükler kullanılmaktadır
(Karataş & Oran, 2007, s. 7). 3213 numaralı Müslim Nüfus Defterine
göre 1841 yılında Bucak kazasında engellilik çeşitleri ve engel belirten
lakaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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1

Kemiklik Mah.

Devri Köyü

1
1

Camii Mah.

Alaaddin Mah.

Çavuşlar Mah.

Yörükler Mah.
2
4
1

Karaayvatlar Mah.

Deli/Delice
Kel
Kör / Âmâ
Topal
Yekçeşm
Alil
Masru’
(Saralı)
Sağır
Çolak
Mecnun
Malul
Burunsuz
Kulaksız
Altıparmak
TOPLAM

Çukur Mah.

1
2
3
4
5
6
7

Unvan ve Lakaplar

Sıra No

Tablo 1. 3213 Numaralı Müslim Nüfus Defterine Göre
1841 Yılında Bucak Kazasında Engellilik Çeşitleri ve Engel
Belirten Lakaplar (BOA, NFS.d., 3213, s. 2-98)

15
13
8
6
6
3
3
3
1
1
1
1
1
1
63

Bazı şahıslara bir organın hastalıklı, eksik veya engelli olması ile
ilgili lakaplar verilmiştir. Tablo 1’e göre Bucak kazasında deli, kel, kör,
âmâ topal, sağır, çolak, yekçeşm, alil, masru’ (saralı), mecnun, malul,
burunsuz, kulaksız ve altıparmak olmak üzere toplamda 14 çeşit engel
belirten lakap kullanılmıştır. Bucak kazasında engel belirten lakaplar
içinde ilk sırada 15 kişi ile deli yer almaktadır. Deli lakabı 5 kişi ile en
çok Girmeği köyünde bulunmaktadır. Daha sonra ikinci sırada 13 kişi
ile kel lakabı yer almaktadır. Kel lakabı 4 kişi ile en çok Yörükler
mahallesinde bulunmaktadır. Daha sonra üçüncü sırada 8 kişi ile
kör/âmâ lakabı yer almaktadır. Kör/âmâ lakabı 3 kişi ile en çok
Karaayvatlar mahallesinde bulunmaktadır. Dördüncü ve beşinci sırada
6’şar kişi ile topal ve yekçeşm, altıncı sırada 3’er kişi ile alil, masru’ ve
sağır lakapları yer almaktadır. Çolak, mecnun, malul, burunsuz,
kulaksız ve altıparmak lakapları ise 1’er kişi tarafından
kullanılmaktadır. Toplamda 63 kişi tarafından kullanılan engel belirten
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lakaplar 12 kişi ile en çok Girmeği köyünde, en az da 2 kişi ile Çavuşlar
mahallesinde bulunmaktadır. Bu durum bize Çavuşlar mahallesinde
yaşayan insanlarda sağlık açısından önemli bir sorunun yaşanmadığını
göstermektedir.
3213 numaralı Müslim Nüfus Defterine göre 1841 yılında Bucak
kazasında engel belirten lakapların toplam nüfus içindeki oranı
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 2. 3213 Numaralı Müslim Nüfus Defterine Göre
1841 Yılında Bucak Kazasındaki Engel Belirten Lakapların
Toplam Nüfus İçindeki Oranı (BOA, NFS.d., 3213, s. 2-98)
Mahalle
Köy

ve

Devri Köyü
Girmeği Köyü
Yörükler
Mahallesi
Camii
Mahallesi
Karaayvatlar
Mahallesi
Kemiklik
Mahallesi
Alaaddin
Mahallesi
Çukur
Mahallesi
Çavuşlar
Mahallesi
Toplam

Toplam
Erkek Nüfus

Engel
Belirten
Lakap Sayısı

112
205
143

9
12
8

Toplam
Erkek Nüfus
İçindeki
Oranı
8,03
5,85
5,59

181

9

4,97

233

11

4,72

117

4

3,42

171

5

2,92

145

3

2,07

175

2

1,14

1482

63

4,25

Tabloda görüldüğü üzere Bucak kazası mahalle ve köylerinde
toplam 1482 nüfusun 63’ünde engel belirten lakap kullanılmaktadır. Bu
da, engel belirten lakap kullanımının %4,25’lik bir orana sahip
olduğunu göstermektedir. Toplam erkek nüfus içindeki orana
baktığımız zaman %8,03 ile Devri köyü ilk sırada yer alırken, %5,85
ile Girmeği köyü ikinci sırada, %5,59 ile Yörükler mahallesi üçüncü
sırada yer almaktadır. En az orana sahip olan yer ise %1,14 ile Çavuşlar
mahallesidir.
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3. Zihinsel Engelliler İçin Kullanılan Lakaplar
Zihinsel engellilik, zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışlarda
normallerden büyük ölçüde gerilik gösteren ve doğumdan önce, doğum
anında ve doğum sonrasında çeşitli nedenlerle oluşan bir durumdur
(Koçak & Arslantaş & Çalıkçı, 2008, s. 17). Zihinsel engelliler tarih
boyunca farklı isimler altında tanımlanmışlardır (Sucuoğlu, 2009, s.
50). Zihinsel engellilerle ilgili karşımıza çıkan ilk terim ağır derecede
zihin engelli bireyler için kullanılan idiot terimidir. Hafif derecede zihin
engelli bireyler için embesil terimi kullanılmıştır. Zeka yaşı 8-12
arasında olan bireyler için ise Yunanca’da aptal anlamına gelen moron
sözcüğü kullanılmıştır (Boyacıoğlu, 2015, s. 648). Osmanlı Devleti
zamanında ise zihinsel engelli bireyler için, aklını yitirenler için,
mecnûn (erkekler için deli, çıldırmış), mecnûne (kadınlar için deli,
çıldırmış), muhtell-i şuur (şuur bozukluğu), illet-i cünun (delirme
hastalığı), muhtell-i dimağ (aklın bozulması), münhall-i akl (akıl
noksanlığı), münhall-i dimağ (bilincini yitirme), eser-i heft (hafif
mizaçlı), eser-i cünun (delirme, çıldırma, cinnet), tecennün (cinnet
getirme, delirme) ve meczub (Allah aşkıyla aklı başından gitmiş, deli,
divâne) gibi ifadeler kullanılmıştır (BOA, C..EV.., 214/10697; BOA,
A.}MKT., 104/56; BOA, A.}MKT., 131/5; BOA, BEO, 1105/82828;
BOA, A.}MKT.MHM., 222/32; BOA, MVL, 1030/112; Artvinli, 2017,
s. 23; Özdemir, 2021, s. 379-380; Devellioğlu, 1990, s. 181, 221, 711,
712, 806, 1257).
1841 yılında Bucak kazasında zihinsel engelliler için deli (delice) ve
mecnun lakapları kullanılmıştır. Deli lakabı 15 kişi tarafından
kullanılmakta iken mecnun lakabı yalnız 1 kişi tarafından
kullanılmaktadır. Deli lakabının en çok bulunduğu köy 5 kişi ile
Girmeği köyüdür. İkinci sırada 3 kişi ile Camii mahallesi, üçüncü sırada
2’şer kişi ile Karaayvatlar ve Yörükler mahalleleri yer almaktadır. Deli
lakabı, Alaaddin ve Çukur mahalleleri ile Devri köyünde 1’er kişi
tarafından kullanılmaktadır. Çavuşlar ve Kemiklik mahallelerinde ise
Deli lakabı bulunmamaktadır. Mecnun lakabı ise Devri köyünde yalnız
1 kişi tarafından kullanılmaktadır. 1841 yılında Bucak kazasında
yaşayan zihinsel engelliler veya zihinsel engel belirten lakap
kullananlar ile bu kişilerin fiziki özellikleri ve yaşları aşağıda
belirtilmiştir.
Yörükler Mahallesi: Abdi oğlu Deli Ömer (Şabb-ı emred, ak
sakallı, 55 yaşında), Hasan oğlu Delice Mustafa (Uzun boylu, sarı
sakallı, 50 yaşında).
Alaaddin Mahallesi: Ali oğlu Deli İsmail (Uzunca boylu, kır
sakallı, 55 yaşında).
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Camii Mahallesi: İbrahim oğlu Deli Ahmed (Orta boylu, ak sakallı,
45 yaşında), Abdullah oğlu Deli Mehmed (Kısa boylu, kumral sakallı,
35 yaşında), Mehmed oğlu Deli İbrahim (Uzun boylu, ak sakallı, 60
yaşında).
Karaayvatlar Mahallesi: Ali oğlu Susuzlu Kör Deli Ali (Âmâ, orta
boylu, kır sakallı, 56 yaşında), Hüseyin oğlu Kör Deli Hüseyin (Orta
boylu, kara sakallı, 45 yaşında).
Devri Köyü: İbrahim oğlu Deli Ahmed (Uzun boylu, sarı bıyıklı, 30
yaşında), Ahmed oğlu Cambaz Hüseyin’in kayını İbrahim oğlu Ali
(Mecnun, uzun boylu, köse sakallı, 26 yaşında).
Girmeği Köyü: Osman Ali oğlu Deli Koca Hüseyin (Uzun boylu,
kır sakallı, 43 yaşında), Danracoğlu Bekir oğlu Deli İbrahim (Uzun
boylu, kumral sakallı, 35 yaşında), Ahmed oğlu Deli Hüseyin (Uzun
boylu, kara sakallı, 30 yaşında), Süleyman oğlu Deli Mahmud (Uzun
boylu, ak sakallı, 68 yaşında), Delimahmudoğlu Süleyman oğlu Molla
Mahmud (Uzun boylu, kır sakallı, 44 yaşında) (BOA, NFS.d., 3213, s.
2-98).
4. Görme Engelliler İçin Kullanılan Lakaplar
Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde, görme gücünü kısmen veya
tamamen kaybeden, özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı
olan birey, görme engelli olarak tanımlanmıştır. Görme engelli
bireylerin eğitimi M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayanır. Anadolu’da Kayseri
yöresinde Aziz Basil’in ilk körler hastanesini açması ile bu konu dikkat
çekmeye başlamıştır (Baykoç Dönmez & Sümer & Uyaroğlu, 2011, s.
2017). Azizlik, Hristiyanlıkla beraber ortaya çıkmış, toplumun
gönlünde taht kuran din adamlarına verilen bir isimdi. Hristiyanlığın
yayılması ve yaptığı hizmetlerin etkisiyle Basil isimli kişiye bu sıfat
takılmış olabilir (Çitil, 2021, s. 29). Osmanlı Devleti, görme engellilerin
eğitiminde ve istihdamında kolaylıklar sağlamıştır. Görme engellileri,
engel durumlarına uygun mesleklerde istihdam etmişlerdir. Görme
engelliler, kendileri için de oldukça uygun olan hafızlık eğitimine
yönlendirilmişler ve müezzin olarak istihdam edilip çalıştırılmışlardır
(Aykanat, 2020, s. 155).
Osmanlı Devleti’nde görme engelliler için isimlendirme yapılırken,
engelliliğinden dolayı kendisini kötü hissetmemesi konusunda dikkatli
davranılmıştır. Engel durumu tanımlanırken yumuşak ifadeler
kullanılmıştır. Genel olarak kör kelimesi kullanılmış, bunun yanında
alil, âmâ, çeşm, yekçeşm gibi kelimeler de kullanılmıştır (BOA,
A.}MKT.DV.., 73/25; BOA, C.AS.., 768/32472;
BOA,
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A.}MKT.NZD., 103/9; BOA, BEO, 2697/202211; Şimşek, 2018, s.
734).
1841 yılında Bucak kazasında görme engelliler için kör, âmâ ve
yekçeşm1 kelimeleri kullanılmıştır. Bunlardan kör kelimesi ismin
başında lakap olarak kullanılırken diğerleri ismin yanında açıklama
olarak yer almıştır. Kör lakabı 7 kişi tarafından kullanılmakta iken
bunlardan yalnız birinin isminden sonra âmâ yazılmıştır. İsminin
başında kör lakabı olmayan bir kişinin ise âmâ olduğu yazılmıştır. Bu
durumda biri Karaayvatlar mahallesinde, diğeri Girmeği köyünde
olmak üzere 2 kişinin âmâ olduğu anlaşılmaktadır. 6 kişinin isminin
yanında ise yekçeşm olduğu belirtilmiştir. İkisi âmâ, altısı yekçeşm
olmak üzere 8 kişinin görme özürlü olduğu, kör kelimesinin ise yalnız
lakap olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kör/âmâ lakabının en çok
bulunduğu mahalle 3 kişi ile Karaayvatlar mahallesidir. Bu lakap
Yörükler, Çavuşlar ve Camii mahalleleri ile Devri ve Girmeği
köylerinde birer kişi tarafından kullanılmaktadır. Alaaddin, Kemiklik
ve Çukur mahallelerinde kör/âmâ lakabı yoktur. Yekçeşm ise en çok 3
kişi ile Karaayvatlar mahallesinde bulunmaktadır. Camii mahallesi ile
Devri ve Girmeği köylerinde 1’er kişinin yekçeşm olduğu
görülmektedir. Diğer mahallelerde yekçeşm bulunmamaktadır.
1841 yılında Bucak kazasında yaşayan görme engelliler veya
görme engel belirten lakap kullananlar ile bu kişilerin fiziki özellikleri
ve yaşları aşağıda belirtilmiştir.
Yörükler Mahallesi: Mahmud oğlu Kör Hamza (Orta boylu, kır
sakallı, 50 yaşında).
Çavuşlar Mahallesi: Abdullah oğlu Kör Musa (Orta boylu, kara
sakallı, 45 yaşında).
Camii Mahallesi: Ahmed oğlu Kör Mehmed (Orta boylu, kır
sakallı, 40 yaşında), Veliefendioğlu Veli oğlu Abdi (Yekçeşm, orta
boylu, kara sakallı, 40 yaşında).
Karaayvatlar Mahallesi: Ali oğlu Susuzlu Kör Deli Ali (Âmâ,
orta boylu, kır sakallı, 56 yaşında), Hüseyin oğlu Kör Deli Hüseyin
(Orta boylu, kara sakallı, 45 yaşında), Körhasanoğlu Hasan oğlu Halil
(Uzun boylu, kara sakallı, 38 yaşında), Hacı İsmail oğlu Hüseyin’in
oğlu Ahmed (Yekçeşm, 11 yaşında), Süleyman oğlu Ahmed (Yekçeşm,
uzun boylu, sarı sakallı, 35 yaşında), Osman oğlu Belek Mustafa’nın
oğlu Mehmed (Yekçeşm, 10 yaşında).
Âmâ, kör yani iki gözü görmeyen, yekçeşm ise tek gözlü anlamına gelmektedir.
Ferit Devellioğlu, a.g.e., s. 38, 1393.
1
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Devri Köyü: Sağır Hasan oğlu Süleyman (Yekçeşm, Uzun boylu,
ter bıyıklı, 22 yaşında), Ali oğlu Kör Ahmed (Uzun boylu, kara sakallı,
35 yaşında).
Girmeği Köyü: Şabanoğlu Ali oğlu Molla Veli (Âmâ, Orta boylu,
kır sakallı, 50 yaşında), Resuloğlu Hasan oğlu Mustafa’nın oğlu Halil
(Yekçeşm, 13 yaşında) (BOA, NFS.d., 3213, s. 2-98).
5. İşitme (Konuşma) Engelliler İçin Kullanılan Lakaplar
İşitme engeli, bireyin dışardan gelen uyaranları az algılaması ya da
hiç algılayamaması ve işitme sisteminde herhangi bir sebepten dolayı
ortaya çıkan durumdur (Cengiz vd., 2016, s. 3). İlk çağda ve orta çağda
işitme engelli olmak çok kötü bir durumdu. Çünkü işitme engelli
bireyler, yetersizliklerinden dolayı uğursuz sayılırlardı. Küçük yaşlarda
sokağa terk edilirler, kendi öz ana ve babaları tarafından evlerinden
kovulurlardı. Aynı zamanda şefkatten mahrum bireylerdi. Buna rağmen
yaşamayı başarırlarsa, ömür boyu felaket içinde sürünürler, evlerinden
kovulurlardı. Bu yüzden işitme engelli bireyler ormanlarda,
mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşamlarını sürdürürlerdi (Kaya,
2006, s. 165-166).
Osmanlı Devleti döneminde engellilere önem verilmiş, toplumdaki
hemen herkes engellilere yardımcı olmuştur. Osmanlı Devleti’nde
işitme engelli bireyler sarayda Enderun adı verilen kısımda
çalışmışlardır. Devletle ilgili konuların dışarıya aktarılmaması için
işitme engelli bireyler başta hükümdara olmak üzere, hanedanın bütün
üyelerine ve devlet adamlarına hizmet etmek için görevlendirilmiştir.
Esas görevleri ise, padişahın kapısında nöbet tutarak arz odasının iç
hizmetini görmekti. İstemeleri halinde, maaş almak şartıyla emekli
olabiliyorlardı. Sarayda kalmak isteyenler ise hayatlarının sonuna kadar
kalabiliyorlardı (Günay & Görür, 2013, s. 56).
Osmanlı Devlet’inde işitme engelli bireyler için bazı tabirler
kullanılıyordu. Kullanılan başlıca tabirler sağır, dilsiz, bî-zebân2, lâl3 ve
rekik4 kelimeleridir (BOA, DH. MKT., 402/56; BOA, A.}MKT.NZD.,
244/67, 285/85; BOA, TS.MA.d, 10457; BOA, A.}MKT.DV.., 73/25;
Şimşek, 2017, s. 44-45). “Bîzeban” olarak adlandırılan işitme
engellilerden bazıları alınan kararların saray dışına sızmaması için ilk
defa Fatih ve Yıldırım Beyazıt döneminde Saray’a alınmışlardır.
Serbîzeban (Başdilsiz), Enderun’daki bütün işitme engellilerin başı
Bî-zebân, dilsiz anlamına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e., s. 138.
Lâl, dilsiz anlamına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e., s. 646.
4
Rekik, kekeme, pepeme, tutuk, kusurlu anlamına gelmektedir. Ferit Devellioğlu,
a.g.e., s. 1061.
2
3
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olarak görev yapmaktaydı (Atayurt Fenge & Subaşıoğlu, 2019, s.
1202).
1841 yılında Bucak kazasında işitme engelliler için sağır lakabı
kullanılmıştır. Sağır lakabı 3 kişi tarafından kullanılmakta olup, bu
kişiler Devri köyünde yaşamaktadır. Bu lakabı kullananlardan Sağır
Hasan’ın işitme engelli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak diğerleri Sağır
Hasan’ın oğlu olup, “Sağır Hasan oğlu” şeklinde yalnız lakap olarak
kullanmışlardır.
1841 yılında Bucak kazasında yaşayan işitme engelliler veya
işitme engel belirten lakap kullananlar ile bu kişilerin fiziki özellikleri
ve yaşları aşağıda belirtilmiştir.
Devri Köyü: Mehmed oğlu Sağır Hasan (Uzun boylu, ak sakallı,
60 yaşında), Sağır Hasan oğlu Süleyman (Yekçeşm, Uzun boylu, ter
bıyıklı, 22 yaşında), Sağır Hasan oğlu Osman (Uzun boylu, kara sakallı,
20 yaşında) (BOA, NFS.d., 3213, s. 2-98).
6. Yürüme (Ortopedik) Engelliler İçin Kullanılan Lakaplar
Ortopedik yetersizlik doğuştan, kaza sonucu ya da hastalık
sonucunda iskelet ve kas sisteminde yetersizliğin olması ve bu duruma
bağlı olarak kişilerin normal yaşam etkinliklerini gerçekleştiremeyecek
derecede fiziksel yetersizliğe ve işlev kaybına uğramasıdır. İnsanların
sahip olduğu yetersizliği, hareketlerini olumsuz etkilemekte ve insanlar
yaşından beklenen performansı sergileyememektedir. Ellerinde,
kollarında, bacaklarında, ayaklarında, parmaklarında ve omurgalarında
yokluk, kısalık, eksiklik, fazlalık, şekil bozukluğu, hareket kısıtlılığı,
kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar ve felçliler de yürüme
(ortopedik) engelli grubuna girmektedirler (Altındağ Kumaş, 2019, s.
202). Osmanlı Devlet’inde yürüme engeliler için kullanılan en yaygın
kelime topal kelimesidir (BOA, HAT, 199/10053; BOA, AE.SSLM.III,
162/9712; BOA, A.}MKT.DV.., 73/25; Şimşek, 2018, s. 736).
1841 yılında Bucak kazasında yürüme engelliler için topal lakabı
kullanılmaktadır. Topal lakabı 6 kişi tarafından kullanılmakta olup,
bunların 2’şer tanesi Çukur mahallesinde ve Devri köyünde, 1’er tanesi
de Kemiklik ve Karaayvatlar mahallelerinde yaşamaktadır. Bu lakabı
kullananlardan Çukur mahallesinden Topal Deli Hasan ve Topal Bekir
ile Devri köyünden Topal Hasan ve Topal Hüseyin’in yürüme engelli
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak diğer 2 kişi “Topaloğlu” ve
“Topalkocaoğlu” şeklinde yalnız lakap olarak kullanmıştır.
1841 yılında Bucak kazasında yaşayan yürüme engelliler veya
yürüme engel belirten lakap kullananlar ile bu kişilerin fiziki özellikleri
ve yaşları aşağıda belirtilmiştir.
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Kemiklik Mahallesi: Topaloğlu Abdullah oğlu Hacı Mehmed (Kısa
boylu, ak sakallı, 60 yaşında).
Çukur Mahallesi: Mehmed oğlu Topal Deli Hasan (Kısa boylu,
kumral sakallı, 35 yaşında), Osman oğlu Topal Bekir (Orta boylu,
kumral sakallı, 30 yaşında).
Karaayvatlar Mahallesi: Topalkocaoğlu Mehmed oğlu Mehmed
(Orta boylu, kır sakallı, 50 yaşında).
Devri Köyü: Halil oğlu Topal Hasan (Kısa boylu, ak sakallı, 80
yaşında), Topal Hüseyin (11 yaşında) (BOA, NFS.d., 3213, s. 2-98).
7. Kronik (Süreğen) Hastalıklar İçin Kullanılan Lakaplar
Çocukların sağlıklı bir gelişim seyri içinde büyümesi, istenen
durumlardan birisidir. Çocuklar büyüme aşamasında bazı hastalıklara
yakalanırlar. Bu hastalıkların çoğu önemli bir iz bırakmadan kaybolur
gider. Fakat bazı durumlarda çocukların yakalandığı bazı hastalıklar
tam olarak tedavi edilemez, bu hastalıklarla yaşamlarını sürdürmek
durumunda kalırlar. Bu hastalıklara süreğen adı verilir (Çakan & Sezer,
2010, s. 162). Süreğen hastalıklar doğuştan ya da sonradan herhangi bir
nedenle oluşan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir durumdur.
Süreğen hastalıklar bireyin gelişimini etkilemekte ve ailedeki diğer
bireylerin de sıkıntılar yaşamasına sebep olmaktadır (Bural, 2015, s. 1).
1841 yılında Bucak kazasında kronik (süreğen) hastalıklar için
alil , malul6 ve masru’7 (Saralı) kelimeleri kullanılmıştır. Bu kelimeler
ismin başında lakap olarak değil, yanında açıklama olarak yer almıştır.
Buna göre Bucak kazasında 3 alil, 3 masru’ ve 1 malul olmak üzere
toplam 7 hastalıklı kişi bulunmaktadır. 3 alilin tamamı Alaaddin
mahallesinde, 1 malul Girmeği köyünde iken masru’ olanlardan biri
Camii mahallesinde, biri Karaayvatlar mahallesinde, diğeri de Girmeği
köyündedir.
5

1841 yılında Bucak kazasında yaşayan kronik (süreğen) hastalığı
olanlar ile bu kişilerin fiziki özellikleri ve yaşları aşağıda belirtilmiştir.
Alaaddin Mahallesi: İsmail oğlu Gök Halil (Alil, orta boylu, köse
sakallı, 70 yaşında), Karacaoğlu Hasan oğlu Mehmed (Alil, kısa boylu,
Alil kelimesi hasta, sakat, kör anlamlarına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e.,
s. 36.
6
Malul kelimesi hastalıklı, illetli, sakat anlamlarına gelmektedir. Ferit
Devellioğlu, a.g.e., s. 690.
7
Masru’ kelimesi, sara hastalığına tutulmuş, saralı anlamına gelmektedir. Ferit
Devellioğlu, a.g.e., s. 697.
5
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kır sakallı, 40 yaşında), Abdullah oğlu Konaklı Osman (Alil,
medresede, uzun boylu, ak sakallı, 60 yaşında).
Camii Mahallesi: Engişoğlu Abdullah oğlu Mustafa (Masru’,
Mansureden tekaüd, uzun boylu, köse sakallı, 23 yaşında).
Karaayvatlar Mahallesi: Tıraşoğlu Ahmed oğlu Mustafa (Masru’,
orta boylu, köse sakallı, 22 yaşında).
Girmeği Köyü: Demircioğlu Halil oğlu Mustafa’nın oğlu Mehmed
(Malul, 20 yaşında), Hasanoğlu İbrahim oğlu Halil’in oğlu İbrahim
(Masru’, 11 yaşında) (BOA, NFS.d., 3213, s. 2-98).
8. Diğer Fiziksel Engelliler İçin Kullanılan Lakaplar
Osmanlı Devlet’inde bireyin el ve kol gibi uzuvlarını kaybetmesi
sonucunda engelli olduğundan da bahsedilmiştir. El veya kolundan
engeli olanlar için kullanılan en yaygın tabir çolak kelimesidir. Ayrıca
çolak kelimesi ile eş anlamlı olan eşell ve eczem kelimeleri de
kullanılmaktadır (BOA, ML.MSF.d…, 6128; BOA, MVL, 652/90;
Şimşek, 2018, s. 737; Devellioğlu, s. 240, 282).
1841 yılında Bucak kazasında kel, çolak, burunsuz, kulaksız ve
altıparmak kelimeleri de diğer fiziksel engel belirten lakaplardandır.
Buna göre Bucak kazasında 13 kişi kel lakabını kullanırken 1’er kişi de
çolak, burunsuz, kulaksız ve altıparmak lakaplarını kullanmaktadır. Kel
lakabı 4 kişi ile en çok Yörükler mahallesinde bulunmaktadır. Kemiklik
mahallesi ve Girmeği köyünde 3’er kişi, Camii mahallesinde 2 kişi,
Alaaddin mahallesinde 1 kişi kel lakabını kullanmaktadır. Çolak
lakabını kullanan 1 kişi Çavuşlar mahallesinde, burunsuz lakabını
kullanan 1 kişi Yörükler mahallesinde, kulaksız lakabını kullanan 1 kişi
Karaayvatlar mahallesinde, altıparmak lakabını kullanan 1 kişi Camii
mahallesinde yaşamaktadır.
1841 yılında Bucak kazasında yaşayan diğer fiziksel engelliler veya
fiziksel engel belirten lakap kullananlar ile bu kişilerin fiziki özellikleri
ve yaşları aşağıda belirtilmiştir.
Yörükler Mahallesi: Keloğlu Ali oğlu Hüseyin (Orta boylu, kumral
sakallı, 35 yaşında), Süleyman oğlu Kel Ali (Uzun boylu, kır sakallı, 60
yaşında), Kelihtiyaroğlu Hüseyin oğlu İbrahim (Orta boylu, kumral
sakallı, 40 yaşında), Mustul oğlu Burunsuz İbrahim (Orta boylu, 35
yaşında), Alakeloğlu Ali oğlu Hüseyin (Orta boylu, kır sakallı, 60
yaşında).
Çavuşlar Mahallesi: Çolakoğlu Abdullah oğlu Ahmed (Orta boylu,
kır sakallı, 55 yaşında).
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Alaaddin Mahallesi: Ali oğlu Kel Bekir (Kısa boylu, kara sakallı,
50 yaşında).
Camii Mahallesi: Keloğlu Mehmed oğlu Hüseyin (Orta boylu, sarı
sakallı, 40 yaşında), Keloğlu İbrahim oğlu Hafız Mehmed (Kısa boylu,
kır sakallı, 45 yaşında), Altıparmakoğlu Osman oğlu Mustafa (Uzunca
boylu, köse sakallı, 40 yaşında).
Kemiklik Mahallesi: Kelosmanoğlu Osman oğlu Mehmed (Ter
bıyıklı, 15 yaşında), Halil oğlu Kel Yusuf (Uzun boylu, kumral sakallı,
40 yaşında), Halil oğlu Kel Veli (Orta boylu, köse sakallı, 35 yaşında).
Karaayvatlar Mahallesi: Kulaksızoğlu Hasan oğlu Mustafa (Uzun
boylu, kara sakallı, 40 yaşında).
Girmeği Köyü: Kelömeroğlu Ömer oğlu Osman (Orta boylu, kır
sakallı, 45 yaşında), Kelmahmudoğlu Mahmud oğlu Ahmed (Orta
boylu, ter bıyıklı, 17 yaşında), Kelahmedoğlu Ahmed oğlu Süleyman
(Kısa boylu, ter bıyıklı, 23 yaşında) (BOA, NFS.d., 3213, s. 2-98).
9. Sonuç
Osmanlı Devlet’inde 1830 yılında ilk defa nüfus sayımı yapılmıştır.
Nüfus sayımında sadece erkekler yaşına ve fiziksel özelliklerine göre
sayılmıştır. Daha sonraki yıllarda yeni nüfus sayımları yapılmıştır.
Çalışmamıza esas olan Bucak Kazasındaki nüfus sayımında isimlerden
önce fiziki özellikler ve engel durumu belirtilmiş, daha sonra baba adı
veya lakapla birlikte kendi adı yazılmıştır. Her ailenin mutlaka bir
lakabı vardı ve herkes birbirini lakabından tanırdı. Bucak Kazasında
Deli/Delice, Kel, Kör/Âmâ, Topal, Yekçeşm, Alil, Masru’ (Saralı),
Sağır, Çolak, Mecnun, Malul, Burunsuz, Kulaksız, Altıparmak gibi
engel belirten lakaplar kullanılmıştır. Engel belirten bu lakapların
içerisinde en çok deli lakabı kullanılmıştır. Engel belirten lakapların
toplam nüfus içindeki oranı %4,25 dir.
1841 yılında Bucak Kazasında zihin engelliler için deli ve mecnun
lakapları kullanılmıştır. Görme engelliler için genellikle kör kelimesi
kullanılmış, bunun yanında âmâ ve yekçeşm gibi kelimeler de
kullanılmıştır. İşitme engelli bireyler için sağır lakabı kullanılmıştır.
Ortopedik engelliler için ise en sık kullanılan tabir topaldır. Kronik
hastalıklar için alil, malul ve masru kelimeleri kullanılmıştır. 1841
yılında Bucak kazasında bu lakaplar dışında kel, çolak, burunsuz,
kulaksız ve altıparmak kelimeleri de fiziksel engel belirten lakap olarak
kullanılmıştır.
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