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THE CITY AND THE CITIZEN: BREAKING DOWN 

BARRIERS TO ACTIVE CITIZENSHIP 

KENT VE VATANDAŞ: AKTİF VATANDAŞLIĞIN 

ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AŞMAK1 

Didem ÇAKMAKLI* 

ABSTRACT 

Ideally, democracies are built on the ability of all segments of 

society to participate in civil society to enhance their 

community’s well-being or to claim rights. Participation in 

civic and political activities is a key feature of equal 

citizenship. Sociopolitical features of a city may influence 

participation, developing different citizenship practices at the 

local level. Cities will differ in the types of CSOs that thrive, 

the particular grievances that CSOs address and the types of 

civic activities that prevail. This study examines how different 

sociopolitical settings in Turkey impact the development of 

active citizenship practices among participants in civil society 

organizations (CSOs). The conditions under which CSO 

participation may develop active citizenship is key to 

understanding the potential transformation of hierarchical and 

passive conceptualizations and practices of citizenship at the 

national level in Turkey. The study is based on semi-structured 

interviews conducted in three cities in Turkey. Findings reveal 
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that sociopolitical differences foster the development of 

different dimensions of active citizenship at the urban level and 

hence challenge different legacies of citizenship in Turkey.   

Keywords: Active Citizenship, Civil Society, Turkey, Urban 

Citizenship, Civic Action. 

ÖZ 

Demokratik toplumların temel özellikleri arasında toplumun 

farklı kesimlerinin sivil topluma katılabilmesi ve hak 

taleplerinde bulunabilmesi vardır. Sivil ve siyasi faaliyetlere 

katılabilmek eşit vatandaşlığın temel özelliklerindendir. Farklı 

kentlerdeki siyasi ve sosyal özellikler toplumun değişik 

kesimlerinin katılımını etkileyebilir. Bu farklılıklar bir kentte 

yaygın olan STK türlerini, hedef gruplarını ve faaliyetlerini 

şekillendirebilir. Bu çalışma, Türkiye’de sosyopolitik 

özellikler açısından değişkenlik gösteren illerde sivil toplum 

kuruluşlarına katılımın aktif vatandaşlık pratiklerinin 

gelişimine etkisini araştırmakta. Aktif vatandaşlık 

pratiklerinin gelişimi Türkiye’de pasif ve hiyerarşik olarak 

tanımlanan vatandaşlık algı ve pratiklerin olası dönüşümünü 

anlamak için önemlidir. Çalışma, sivil toplum katılımcıları ile 

üç ilde gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara 

dayanmaktadır. Bulgular, iller arasında farklı aktif vatandaşlık 

boyutlarının geliştiğini ve dolayısıyla ulusal seviyedeki farklı 

vatandaşlık algı ve pratiklerini dönüştürme potansiyelinin var 

olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Aktif Vatandaşlık, Sivil Toplum, Türkiye, 

Kent Vatandaşlığı, Sivil Eylem. 

 

INTRODUCTION 

The study of citizenship has expanded beyond narrow definitions as a legal 

relationship between citizens and the state, and within a defined national territory. 

Conceptualizations of citizenship as practice and as rights pursuit have expanded 

it beyond a legal status. And post national and transnational theories of citizenship 

have multiplied the sites of citizenship beyond the nation state. Citizenship studies 

have also identified the sub state level, particularly the city, as an essential site for 

citizenship. The urban sphere is key to participation, identity formation, and the 
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exercise of rights and obligations (Staeheli, 2003). National citizenship may be 

different from citizenship that is defined and shaped by the particularities of where 

one resides (Işın, 1999; Young, 1999; Rocco, 1999). Both post national and 

subnational conceptualizations of citizenship highlight that the features that define 

a particular territory enhance understanding of the dynamics of citizenship. There 

are now “multiple and overlapping centres of power and sources of identity” 

beyond the nation state (Işın, 1999: 166).  

The objective of this research is to understand the importance of the local 

setting in shaping the development of active citizenship practices through civil 

society participation. In doing so it contributes to the strand of literature that 

underlines that participation types and sites have multiplied, expanding and 

diversifying citizenship experiences. The study of active citizenship is situated at 

the nexus of national and urban citizenship in order to recognize the urban 

experience of CSO participation and its development of citizenship practices. This 

research of three different cities in Turkey seeks to identify the potential for 

transformation to citizenship perceptions and practices in Turkey.   

Over the past decade the concern that citizens are engaging less in politics 

has been debated. Scholars warn against the risks of decreased participation for 

the wellbeing of democracies (Putnam, 2000). In response, others have claimed 

that rather than a decline in participation, how people participate is changing 

(Bolzendahl and Coffe, 2013; Dalton, 2008). How and why citizens participate is 

linked to prevalent norms of citizenship which are inevitably embedded in 

particular sociopolitical conditions. In Turkey, the legacy of a strong state, and 

hierarchical and passive citizenship discourses persist.  And in practice, there are 

concerns regarding the narrowing of civic space and barriers to critical civic acts 

(Yabanci, 2019; Doyle, 2018). Yet, there is also evidence of new strategies on the 

part of civic actors to function in this changing environment, and the development 

of more reactionary types of citizen engagement (Yabanci, 2019; Kaya, 2017).  

Situated in this paradoxical depiction of civic life in Turkey, an assessment of 

specific urban spaces provides insight into the roles and experiences that civil 

society participation provides to the formation of active citizens.  

This study is a comparison of three cities in Turkey: Diyarbakır, Konya and 

Trabzon. These cities present divergent pictures in terms of their social, political 

and cultural fabric, citizenship perceptions and experiences, and dynamics of civic 

life. The prominent sociopolitical dynamics that emerge from the interviews for 

each city frame the analysis.  Each city is evaluated based on the extent that 

participation in CSOs is able to foster one or more of the three dimensions of active 

citizenship: 1) civic action 2) social cohesion 3) self-actualization. Active 

citizenship, which is conceptualized in detail below, entails the ability and will to 

make demands, exposure to differences, development of a sense of solidarity, and 
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achieving self-actualization. Active citizenship is juxtaposed to a duty driven form 

of citizenship that promotes a hierarchical relationship between state and citizen 

and the marginalization of groups, denying equal access to full citizenship. The 

focus on active citizenship is motivated by the objective to understand the potential 

for a change to citizenship practices in Turkey which is generally framed as 

passive, hierarchical, nationalist and conservative. The practice of citizenship is 

formulated by the context in which citizenship actualizes including one’s 

perception of what citizenship entails, one’s own experience as a citizen, the extent 

of rights and obligations attached to one’s citizenship, and state policies regarding 

citizenship. While this context is certainly national, urban specific variation is key 

to understanding citizenship in Turkey.   

1. URBAN CITIZENSHIP 

The city provides a distinct space in which politics takes place and hence in 

which citizenship is realized. Staeheli (2003) highlights the relevance of 

understanding citizenship constructed by political agents based on their particular 

localities. It is the circumstances of the local that motivates the practice and the 

substance of citizenship. This does not disregard national citizenship but rather it 

acknowledges the multiple levels of citizenship. As Young (1999) makes clear, 

while citizenship enables identification with individuals that are strangers residing 

in distant parts of the national polity, citizenship is also participation in one’s 

immediate community.   

The effects of post national level citizenship, through institutions such as the 

EU and global migration, are significantly visible at the local level. Migrants make 

claims at the urban level and identities are formed based on their city of residence 

(Ehrkamp and Leitner, 2003). One branch of urban citizenship studies has focused 

on the claims to urban rights by a range of groups that are positioned at the nexus 

of being included and excluded. The experiences, claims to rights, participation 

and integration processes of immigrants, undocumented immigrants, forced 

migrants and internal migrants in the city, comprise an important part of this 

literature (Darling, 2017; Secor, 2003; Gebhardt, 2016; Varsanyi, 2006).  

In her study of segregation in American cities, Young (1999) highlights that 

segregation may in fact be a source of network for marginalized communities.  

Similarly, in a study of Latino immigrants in Los Angeles, Rocco (1999) argues 

that communities that settle in proximity enable associational interaction that 

becomes political and fosters an environment where rights claims may be 

advanced. Thus, the layout of communities and identities within a city delineate 

the political space (Rocco, 1999). These studies point to the possibility of 

citizenship practices and equal citizenship claims at the local level based on the 

associationalism that occurs within segregated communities. Trust develops from 
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non-state institutions, creating a distinct separation between a sense of national 

citizenship and local citizenship. Detaching citizenship from being solely national, 

and expanding citizenships opportunities at the local level, present prospects for 

stronger democratic practices (Baubock, 2003).    

Staeheli accentuates that citizenship “is constructed through the actions of 

individuals, social groups and institutions as an ongoing pursuit for inclusion. In 

this pursuit, the spaces of the city play a central role” (Staehel, 2003: 101). Identity 

politics have been key to how individuals realize their agency as citizens. Erdi 

(2018) finds, for example, that women’s participation in a neighborhood resistance 

movement in Ankara, to claim their rights to the neighborhood, empowered 

women and enhanced their political agency, all key to realizing one’s citizenship.  

The rights one has, or the rights one seeks is shaped by the city and hence identity 

formation is not only dependent on the identity that derives from one’s national 

citizenship (Staeheli, 2003). Whether ethnic groups, women, or youth, their claims 

to rights and justice have been integral to citizenship at the national level but have 

played out separately at the local level.  

2. ACTIVE CITIZENSHIP 

The concept of active citizenship, developed for this study, is comprised of 

common features that define active citizenship across a range of disciplines 

including citizenship, civic education and political participation. Three 

dimensions emerge as key to active citizenship: civic action, social cohesion and 

self-actualization, each detailed below. The concept active citizenship is most 

frequently presented as an antidote to declining public participation (Blunkett and 

Taylor, 2010; Bee and Guerrina, 2014; Putnam, 2000). On the one hand, active 

citizenship is rooted in a civic republican understanding of citizenship where one 

ought to engage and contribute to one’s community.  On the other hand, its liberal 

reading emphasizes civic action motivated by the ability and will to pursue one’s 

rights and/or to self-express, particularly in contexts where civic participation may 

be restricted (Abou-Habib, 2011; Akar, 2014). This is a conceptualization of 

citizenship as practice where the act of citizenship is defined by the process of 

making claims, despite status (Lister, 1998; Işın and Nielsen, 2008; Rumelili et al., 

2011; Soysal, 1997). 

Active citizenship is also about equal participation as citizens. The literature 

on “differentiated” citizenship (Işın and Wood, 1999) highlights the marginal 

status of groups based on gender, youth, ethnicity, and sexual orientation. There 

is extensive literature, in particular, on the gender gap in political participation 

(Norris, 2002; Schlozman et al., 1995). Women tend to engage more in “private 

activities” such as signing petitions and boycotting products for political reasons 

while men are more active in “political party membership, collective activism, and 
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political contact” (Coffe and Bolzendahl, 2010: 330). Bulut finds that in Turkey, 

the governing party drafts fewer bills that can be deemed feminist in comparison 

to the other political parties (Bulut, 2020: 10). And though female presence in 

parliament has a positive impact on proposal of such bills, the low numbers of 

women in parliament results in the underrepresentation of women’s issues in 

politics (Bulut, 2020: 10). The nexus between gender and city is critical as 

marginalized groups such as women may have an impact at the national level not 

by engaging in large scale national political engagement but small scale local 

involvements (Erdi, 2018; Staeheli and Cope, 1994). Similar to women, the claims 

of sexual minorities are marginalized (Lister, 2002; Işın and Wood, 1999) and 

youth are less engaged in conventional political acts (Bennett at al., 2009). The 

extent to which CSO participation enhances the public participation of 

marginalized groups is significant for active citizenship.   

An extensive review of the literature reveals three fundamental dimensions 

of active citizenship: civic action, social cohesion and self-actualization.  Civic 

action, the first dimension, is the common denominator in all discussions of the 

concept and carries the most weight. Active citizenship is ultimately about 

encouraging or enabling action.  Civic action, as defined by Son and Lin (2008), 

entails acts conducted by an individual or a group to address issues that concern a 

larger community. It entails increased and widespread participation with an 

objective of strengthening representative democracy and including citizens in the 

process of government (Farouk and Husin, 2011; Hoskins and Mascherini, 2009).  

Hence, active citizenship includes both action triggered by a will to serve one’s 

community and by the need to make claims. It implies an equal and inclusive 

platform for participation.   

The second dimension, social cohesion has two components of its own. First, 

social cohesion is about developing a sense of solidarity and belonging in a 

community (Hoskins and Crick, 2010; Janmaat and Piattoeva, 2007). This is key 

to active citizenship because community empowers and enables individuals to act 

in a group. Community also enables inclusion and recognition of one’s identity.  

It achieves the strong networks that empower the individual and the groups to 

participate as active citizens. Second, social cohesion is about exposure to 

diversity. Exposure to diversity is expected to enhance knowledge and values that 

foster inclusion (Mayo and Annette, 2010; Hoskins and Crick, 2010). The third 

dimension of active citizenship, self-actualization, concerns enhancing individual 

agency and the ability to realize one’s own identity.  It entails developing skills 

and values that boost self-awareness, self-confidence and thus agency (Bennett et 

al., 2009; Janmaat and Piattoeva, 2007; Dimitrov and Boyadjieva, 2009).  
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3. CITIZENSHIP AND CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN TURKEY 

Civil society organizations have become essential sites in which informal 

learning occurs (Serrat et al., 2017; Ollis, 2011). CSOs provide a space through 

which claims can be made, rights pursued, and services provided (Belda-Miquel 

et al., 2016; Çakmaklı, 2017). Hence, CSO participation fosters divergent 

citizenship practices based on how individuals engage, what issue areas they 

engage in, and the skills, values and practices that are learnt (Bee and Kaya, 2017; 

Karriem and Benjamin, 2016; Çakmaklı, 2015; Onyx et al., 2012). Suspect of the 

generally positive reading of the impact of CSOs on enhancing democracy, 

scholars question causality and emphasize context (Encarnacion, 2006; Altan-

Olcay and İçduygu, 2012; Serrat et al., 2017). Divergent country contexts have 

attributed different roles and levels of success to CSOs in achieving their objectives 

(Howard, 2003; Wiktorowicz, 2000). 

The strong, centralized state tradition in Turkey has historically placed 

barriers to autonomously functioning CSOs, and promoted an understanding of 

citizenship which emphasizes citizen duties over rights (Seçkinelgin, 2004; Heper, 

1985; Ünsal, 1998; Bikmen and Meydanoğlu, 2006). Citizenship in Turkey is 

traditionally perceived and practiced as dutiful, passive, nationalist and 

hierarchical (Heper, 1998; Ünsal, 1998; Kadıoğlu, 2007; İşyar, 2005; Yeğen, 2004).  

The relationship between civil society organizations and the state have 

continuously been tense, at times resulting in severe restrictions to their activities 

(İçduygu et al., 2011). And periodically, the state and political parties have used 

CSOs as sites for the dissemination of political ideology and political influence 

(Biber, 2009). The patrimonial state culture provided little opportunity and 

incentive for individuals and CSOs to create a space independent from, or against, 

the state (Ünsal, 1998). The discussion below traces key transformations to sites 

and forms of citizenship practices and CSO activity, since the 1990s. 

Forces of Change 

Turkey’s European Union accession process marks a key period that 

expanded opportunities for civil society activity and changes to citizenship.  In the 

first decade of the 2000s civil society in Turkey expanded in terms of number of 

CSOs, participation rates and areas of activity (İçduygu et al., 2011; Yabanci, 

2019).  New laws on associations eased restrictions that had inhibited the founding 

of and participation in particular types of CSOs (Göksel and Güneş, 2005). Civic 

participation expanded from more traditional, interest group organizations, such 

as unions, political parties and vocational organizations, to CSO that address 

postmodern issues such as rights and the environment, and focus on the expression 

of individual claims (Cenker-Özek, 2018).  However, an initial backsliding to CSO 

development began when declining influence of the EU depleted the motivation 

http://www.tandfonline.com/eprint/yDEj9iqx8cWwWcKnQYhW/full
http://www.tandfonline.com/eprint/yDEj9iqx8cWwWcKnQYhW/full
http://www.tandfonline.com/eprint/yDEj9iqx8cWwWcKnQYhW/full
http://www.tandfonline.com/eprint/yDEj9iqx8cWwWcKnQYhW/full
http://www.tandfonline.com/eprint/yDEj9iqx8cWwWcKnQYhW/full
http://www.tandfonline.com/eprint/yDEj9iqx8cWwWcKnQYhW/full
http://www.tandfonline.com/eprint/yDEj9iqx8cWwWcKnQYhW/full
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and pressure for an expansive, critical and liberal civil society in Turkey.  The EU’s 

technical and financial incentives for civil society, which aimed to support the 

advance of Turkey’s democratic transformation, did not fully meet objectives 

(Zihnioğlu, 2013). And despite a sustained increase to activities of and 

membership in CSOs since the 2000s, pro-government civil society has expanded 

while a conflictual relationship between the state and critical CSOs has persisted 

(Yabanci, 2019; Doyle, 2018). Many civil society organizations continue to 

function in a narrowed and exclusionary civic space with significant legal barriers 

to their activities (Doyle, 2018; Ayata and Karan, 2015).   

Parallel to changes to civil society, the transformation to citizenship at the 

global scale has transformed citizenship in Turkey.  Since the 1990s, globalization, 

migration, and transnational institutions have expanded the strictly nationalist, 

hierarchical, and homogenous stature of citizenship in Turkey (Kaya, 2016; 

Kadıoğlu, 2007). This process enabled greater visibility for the diversities that exist 

in Turkey and diminished the assimilationist tendencies of citizenship. The 

diversification of issue areas that CSOs became engaged in were linked to the 

increasing ability of different groups in Turkey to make claims (Kadıoğlu, 2007).  

Claims for multicultural rights was key to breaking away from the strictly 

nationalist formulation of citizenship. The series of legal amendments, supported 

particularly by the reforms enacted following Turkey’s EU candidacy, marks what 

Kadıoğlu (2007) notes as the “denationalization of citizenship” in Turkey. The 

legal shifts were accompanied by a discursive shift embracing diversity and 

democracy (Kaya, 2016).   

Despite these changes, however, studies show that the strong state and 

nationalist legacy of citizenship persists in determining the relationship between 

the citizen and the state in Turkey (Kaya, 2016; Polat and Pratchett, 2014). Kaya 

traces the national education curriculum to find that ethno-cultural features persist 

despite globalizing and transnational forces in Turkey and efforts to integrate 

universal values such as human rights (Kaya, 2016). And, regardless of the 

significant amendments to laws on citizenship, their implementation has not been 

as successful.   

The Gezi Park protests of Istanbul in 2013 marks a turning point and second 

wave of transformation in which new forms and sites of civic activism expanded 

the repertoires of civil society and citizenship in Turkey (Zihnioğlu, 2019; Bee and 

Kaya, 2017). This period reflects the paradoxical forces of heightened CSO 

activity despite a narrowing space for civic activism. It is characterized, on the one 

hand, by government and state intervention in civil society and a burgeoning of 

pro-government CSOs, and on the hand, as fostering more “resilient, active, 

insurgent” citizenship (Kaya, 2017: 6) and “dissident activism” (Yabanci, 2019: 

287).  The focus on the environment and on urban development projects triggered 
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local protests and movements long after the Gezi protests, and established 

environmental movements as confrontational yet key civic movements in Turkey 

(Özler and Obach, 2018).  Gezi Protests brought to the fore the agency of the city 

as a political space, and its inhabitants as political agents responsible for their 

urban space.  Civil society gained momentum at the local level and on local issues, 

and many of these local issues had implications for national policies (Zihnioğlu, 

2019).  

In terms of citizenship, this period is depicted as more active and 

unconventional. “New civic actors” are juxtaposed to “traditional civic actors” 

where “diffuse and flexible organizational and membership structure” 

characterizes new activist (Zihnioğlu, 2019: 289). Acts of citizenship took a more 

communitarian and cosmopolitan turn, trumping individualism and ideologically 

motivated issues, presenting a potential to move civil society beyond the issues 

that polarize Turkish society (Kaya, 2017). This period witnesses the increased 

activity of formerly marginalized groups. Youth and women claim their status as 

citizens through their participation and increased presence in the public sphere. 

Youth have challenged perceptions of their apolitical nature (Bee and Kaya, 2017).   

Current evaluations of civil society and citizenship point to a continued 

juxtaposition between barriers to civic activity along with heightened reactionary 

activism. Hence while one needs to be cautious not to overstate the potential for 

civil society, CSOs remain imperative for more democratic and inclusive 

participation in Turkey despite key differences over time and across regions 

(Cenker-Özek, 2018; Rumelili and Çakmaklı, 2017). Critical civil society actors 

have adjusted to find their place within a narrowing civic space. Newly founded 

cooperation between old and new civil society organizations signals an increased 

potential for civil society in Turkey (Zihnioğlu, 2019). Marginalized or polarized 

actors of civil society such as women’s movements and environmental CSOs have 

adapted their strategies to influence politics in this new setting (Eslen-Ziya and 

Kazanoğlu, 2020; Özler and Obach, 2018). This research was conducted in the 

years just following the Gezi Park events when a rejuvenation in civic activity 

presided alongside concerns regarding a contracting civic space.   

Active Citizenship in Turkey? 

Each dimension of active citizenship carries the potential to break down 

barriers to interventionist tendencies of the state and the hierarchical, passive, and 

nationalist perceptions of Turkish citizenship. Civic action and self-actualization 

represent a move away from a passive and hierarchical understanding of 

citizenship. Since civic action as community service is generally what is expected 

of the citizen, the ability to make claims and confront the state weigh in more 

heavily in achieving civic action in Turkey. Self-actualization as individual 
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empowerment and self-recognition as an equal citizen challenge the passive vision 

of citizens and the hierarchical relationship between the state and citizen. The 

development of skills and values that enable the individual to voice opinions and 

make claims will enhance a more liberal practice of citizenship. Individuals that 

become more self-confident, self-satisfied, more aware of their identity, and able 

to express themselves will exercise their agency.   

Significant divides are at the root of political and social tensions in Turkey. 

Social cohesion promises to acknowledges diversities, empower groups and to 

challenge nationalist and exclusionary tendencies of citizenship.  Achieving an 

increased sense of community, solidarity, and most importantly exposure to the 

diversities that exist in Turkey, is a critical step to mending some of these rifts and 

developing more inclusive civic engagement. Social cohesion is particularly 

important for marginalized groups in Turkey as both their recognition and ability 

to act as part of a larger group is at stake.   

4. METHODOLOGY 

This study has two key methodological contributions to the literature on 

citizenship and civil society.  First, it contributes to the more recent empirical work 

on the role of CSOs and the practice of citizenship at the individual level.  And 

second, it contributes to the limited studies on citizenship and civil society at the 

urban level.  It is key to note that since the findings of this study are specific to the 

particular settings in which participation is studied, it is not possible to make 

generalizations at the national level or to extend findings to other city and country 

settings.  However, the study identifies the conditions under which CSOs develop 

particular dimensions of active citizenship and how the development of active 

citizenship may drive changes to national perceptions and practices of citizenship.  

City Selection 

The three cities, Diyarbakır, Trabzon and Konya, were purposefully selected 

from different regions in Turkey to reflect divergent political, economic and 

demographic features. Key, however, to this study, was the expectation that the 

differences in sociopolitical features would assign different meanings to citizenship 

in Turkey. Divergent claims regarding citizenship are expected to cultivate 

different experiences in the CSO and hence different dimensions of active 

citizenship. This study identifies whether the anticipated accounts of citizenship 

are mirrored in the experiences of CSO participants and whether this reflects on 

to the development of different dimensions of active citizenship. A complete 

analysis of the politics, sociology, economics, and demographics of each city is 

beyond the scope of this study. The differentiating sociopolitical features of the 

cities are based on the data derived from the interviews with CSO participants.   
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Diyarbakır was selected because of the contested nature of citizenship in this 

city and the conflictual setting between the state and citizens. Diyarbakır, located 

in Turkey’s Southeast Anatolia region, is comprised of an ethnically Kurdish 

majority. Claims regarding citizenship have been rooted in a contestation of the 

official definition of the Turkish citizen and a sense of exclusion or difference 

(Yeğen, 2009). Citizenship comes with a legal basis of rights and obligations.  It 

also comes with an idea of belonging to a particular community (Delanty, 2002). 

For Diyarbakır, both are contested. The tension between the state and citizens is 

visible in the relationship between state institutions and CSOs as well. Historically, 

CSOs in Diyarbakır have been monitored by the state and civic participation has 

been restricted. Hence, CSOs function in a highly politicized environment and 

rights organizations, in particular, face restrictions (European Commission, 2016).  

In post conflict areas, state institutions may be secondary to CSOs or international 

organizations (Nagel and Staeheli, 2015). In Diyarbakır, CSOs act as intermediary 

organizations between citizens and state institutions and have been burdened with 

representing and resolving the demands, rights violations, and other needs of the 

Kurdish population (Rumelili and Çakmaklı, 2017). It is expected that CSO 

participants in Diyarbakır will challenge the hierarchical, nationalist legacy of 

citizenship.  

Konya is a city in central Anatolia, generally depicted as historically, 

culturally and politically conservative. Culturally, religion plays a central role in 

the lives of many in Konya, much of its inhabitants holding affiliations with 

religious communities. And politically, Konya residents are generally supporters 

of religious or nationalist parties with most support for the current political 

leadership, the AKP.  While religiosity, conservatism and governing party support 

are not the only defining features of Konya, they demarcate the types of CSOs that 

flourish here as well as the experiences they foster (Rumelili and Çakmaklı, 2017).  

CSOs working in the area of charity comprise the bulk of CSO activity in Konya.  

Rights organizations are both limited in number and marginalized.  Civic life in 

Konya is characterized by the fragmentation in religious communities, which 

results in fractionalization among CSOs. CSO target groups are Konya’s poor 

population and refugees, whereas groups such as women, children, and the LGBT 

are less represented. CSO participants in Konya are expected to reify the 

conservative, passive and hierarchical perceptions and practices of citizenship.   

The third city, Trabzon, was selected because it is a city depicted as overtly 

nationalist and conservative. It is frequently illustrated as intolerant towards 

ethnic, religious, and gender based differences. Hence, it is expected that the 

traditional notions of citizenship rooted in Turkish ethnicity, and strong state and 

passive citizens will prevail. Located in the Northeast of Turkey, along the Black 

Sea coast, CSO participants in Trabzon perceive participation and activity as low 
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and attribute it to “low levels of cooperation and solidarity, indifference, low levels 

of awareness about local issues and social prejudices” (Rumelili and Çakmaklı 

2017).  

CSO Selection 

Participants were selected primarily through the snowballing method. One 

to three participants in each CSO were interviewed. Demographics of the 

participants varied in terms of age and occupation, including, but not limited to, 

lawyers, doctors, students, house wives, and businessmen. In Konya, five CSOs 

and thirteen participants were included in the study. The research on Diyarbakır 

includes eight CSOs and fifteen participants. And in Trabzon, ten participants at 

eight CSOs were interviewed. The names of the CSOs and the participants have 

not been disclosed for ethical reasons. However, the primary issue areas of the 

CSOs referenced are cited in the text.    

The selection of CSOs was influenced by the features of civil society life in 

these cities.  The predominance of charity and solidarity organizations in Konya, 

for example, led to several to be included in the study. Human rights organizations 

in Konya were purposefully included for comparative purposes, though they are 

much fewer in number. In Diyarbakır, rights organizations were targeted due to 

their prevalence and centrality to its civic life. Each city includes similar “types” 

of organizations such as human rights, women’s rights, youth, education, 

solidarity/charity and vocational CSOs. Where possible, members of different 

branches of the same CSO were interviewed.  However, the study is not limited to 

such organizations as there are few CSOs that have branches throughout Turkey. 

Focusing on these few CSOs would not have been representative of the range or 

weight of particular CSOs in each city.   

Interviews and Analysis 

Results of this research are based on semi-structured, in-depth interviews 

conducted with 38 CSO participants at 21 CSOs in three cities. The interviews 

were conducted between December 2013 and September 2014. The data is derived 

from questions that focus on the participant experience in the CSO, their learning 

process, and changes they identify in themselves as a result of their participation.  

The issue of causality is central to studies on individuals’ experiences. In studying 

active citizenship one has to consider whether participation leads to increased 

active citizenship or whether active citizens are participating in the CSOs studied.  

Hence, the questions were designed to extract examples of how participants 

evaluate changes to themselves, specific to their CSO participation. Questions 

integrate perceptions regarding civil society and citizenship in their respective 

cities. The changes they witness in themselves as a result of their involvement with 
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the CSO are associated with the development of different active citizenship 

dimensions.   

Each interview was transcribed and analysed based on coding developed for 

the three dimensions of active citizenship. Statements that indicated that 

participants had become increasingly active or had learned to make claims as a 

result of their participation were coded as contributing to the civic action aspect of 

active citizenship. Statements indicating intermediary mechanisms that fostered 

increased action, such as increased awareness, for example, were also coded as 

such.  Statements that pointed to a heightened sense of community or a learning 

process that made the participant more aware of diversity were coded as 

contributing to social cohesion. And finally, statements that revealed that 

participants became more aware of themselves, developed empowering skills, 

were better able to actualize their identity or self-express were linked to the 

dimension of self-actualization.   

5. FINDINGS 

Diyarbakır  

Data derived from the interviews in Diyarbakır reflect that civic life and 

conceptualizations of citizenship are embedded in the contestation regarding 

citizenship identification and definition. The official definition of Turkish 

citizenship is contested based on claims of ethnic difference.2 Participants in 

Diyarbakır express passive and negative sentiments towards a citizenship which 

they find to be exclusionary.  One individual states that “citizenship for many here 

is a kind of requirement. Citizenship defines you. . . you cannot have your own 

identity to be a citizen in Turkey… there is no state with which I feel I have a 

citizenship connection” (Human rights).3  A sense of “non-citizenship,” however, 

is not a barrier to the practice of citizenship and frequently expresses itself through 

activities to claim citizenship (Johnson, 2015).  Non-citizenship has the potential 

to trigger reaction towards traditional modes of citizenship and manifest itself 

through active citizenship.  

Findings show that CSO participants in Diyarbakır recognize their personal 

development in all three dimensions of active citizenship: civic action, social 

cohesion and self-actualization.  Rights organizations are in multitude in 

Diyarbakır, and the experience of learning how to act against rights violations, for 

example, is a trigger for high levels of civic action.  As one activist puts it: “You 

become aware of and you find yourself responsible for understanding and 

 
2 Citizenship in Turkey is defined in the constitution as “Everyone bound to the Turkish State 

through the bond of citizenship is a Turk” (1982 Republic of Turkey Constitution). 
3 Names of civil society organizations visited in this study are not disclosed. Rather the CSO’s issue 

area is referenced after each citation.  
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struggling against all types of rights violations” (Children’s rights). CSOs in 

Diyarbakır act as sources of information for participants as well as the general 

public. Rights organizations, for example, are initial points of contact for those in 

need of legal guidance. The dissemination and accumulation of knowledge that 

occurs in these CSOs is a primary driver of the civic action dimension of active 

citizenship. As the two following statements accentuate, awareness places a 

“burden” on the participant to act: “If there is a rights violation or injustice 

somewhere, it becomes impossible to say it doesn’t concern you. You no longer 

can be the passive person you once were. You have to act to the capacity you can 

and if you don’t, or you can’t, you feel the pain of it” (Children’s rights).  Another 

participant states that “once you start to volunteer you can no longer act 

independently from issues of rights, responsibilities and events concerning your 

community” (Youth/ development). These quotes reflect the burden of civic 

action which is the inability to remain passive in one’s community.  

Many in Diyarbakır, define active citizenship as the pursuit of rights. One 

participant states: “Active citizenship is the struggle to reach one’s natural rights. 

An active citizen is one who reveals wrongdoings, and works to fix them without 

fear or hesitation and one who works to make life better and easier for all to live” 

(Migration).  Another participant makes a similar claim that “An active citizen is 

one who struggles to better the geography one lives in, one who struggles to 

develop mechanisms that support democracy, human rights, human happiness 

and wellbeing, one who struggles for oneself and others” (Children’s rights). 

Hence, it is noteworthy that in a city where many participants claim to have little 

sense of citizenship in the traditional sense, recognize themselves as active citizens 

through their CSO activity. As these statements make clear, active citizenship is 

expressed around statements such as “revealing wrongdoings”, not having “fear 

or hesitation”, or “struggling” for others, establishing active citizenship as 

confrontational and something that needs to be claimed.   

Self-actualization is the one dimension that CSO participation fosters in all 

three cities.  In Diyarbakır, participants state that they become more self-confident, 

more aware of their potential and skills and become more sociable. Self-

actualization is empowering as it entails self-recognition, self-awareness and self-

expression.  One woman describes her realization of individuality: “We learn 

communication. We learn to be ourselves. We are not someone’s daughter or 

someone’s wife. You become yourself as an individual” (Women’s rights). A 

participant at a youth organization highlights the process of her ability to “know 

herself” better: “I began to criticize myself. I found myself and I gained self-

confidence” (Youth / development). In Diyarbakır, CSOs provide a site in which 

participants are able to realize their identities and value their individuality.   
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Participants in Diyarbakır do not identify CSOs as places that expose them 

to diversities. Hence, this feature of social cohesion emerges less explicitly in 

Diyarbakır compared to the other two cities. However, the solidarity feature of 

social cohesion was prominent in Diyarbakır. This is driven by the empathy and 

solidarity that develops among participants towards the diverse issues that drive 

civil society in Diyarbakır: “You may be working on children’s rights but you have 

to notice women’s rights, LGBT rights, poverty, social and economic inequalities, 

inequalities in educational opportunities” (Children’s rights). A stronger sense of 

solidarity through CSOs is also a consequence of the risk associated with CSO 

participation. One participant states that “being a part of an association is always 

an advantage. It will protect and develop the individual. This is why people feel 

the need to come together, it becomes a necessity” (Human rights).  

At the urban level, citizenship in Diyarbakir is defined beyond status and is 

recognized around the civic acts that one engages in.  CSOs working on rights set 

the tone for civic activity in Diyarbakır which parallels how active citizenship is 

understood and realized. State formulations or traditional discourses on 

citizenship are contested.  CSOs provide spaces for its contestation and for the 

dissemination of active citizenship skills and practices.  Knowledge accumulation, 

the acquired “burden to act” and solidarity between CSO participants enhances 

civic action, social cohesion and self-actualization.  Hence, despite an overarching 

sense of “non-citizenship”, a sense of exclusion, and tensions between state and 

society, CSO participation at the urban level enables a reactionary, claims based 

practice active citizenship. This local level achievement of active citizenship 

challenges the national level passive, hierarchical and exclusionary perspective of 

citizenship. 

Konya 

In Konya, participants of civil society organizations generally framed both 

citizenship and active citizenship around the idea of responsibility. Several 

participants expressed the idea of citizenship as rights as potentially conflictual. 

Charity organizations comprise the bulk of CSOs in Konya and, contrary to 

Diyarbakır, rights organizations are both limited in number and marginalized.  

Some participants linked the idea of civic responsibility to religion rather than 

citizenship: “helping others, helping the disadvantaged is a responsibility 

encouraged in Islam” (Charity). Perceptions of citizenship and active citizenship 

are motivated by both ethical and republican understandings of duty toward state: 

“Citizenship is the responsibility we hold towards a piece of land. Active 

citizenship is fulfilling this responsibility in an honest fashion” (Charity). Many 

participants are critical of liberal conceptualizations of citizenship that emphasize 

the individual: “A rights based perspective triggers individualism, ego and other 

problems” (Education).   
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A majority of participants identify the main target groups in Konya as the 

economically disadvantaged and refugees. Other disadvantaged groups such as 

women, children, and LGBT groups are less represented by CSOs. Even rights-

based CSOs in Konya are selective in the issues they take up, excluding, for 

example, the claims of LGBT community members (Human rights). The civic 

space in Konya reflects a more conservative and republican approach to civic 

engagement which carries potential for civic action but not in its liberal, critical 

form.  

The most significant impact that CSOs have on developing active citizenship 

in Konya is through the development of its self-actualization dimension.  

Interviewees in Konya underline self-development and confidence triggered by 

becoming more knowledgeable and aware of issues regarding the CSO and their 

communities (Human rights, Charity, Vocational).  Some skills that participants 

cite are communication and problem solving (Women’s rights). Women, in 

particular, claimed to be empowered.  One female participant notes how, as a 

woman, CSO participation has enabled her to be more social, boosting her self-

confidence and motivating her to be more active. Another states: “You bring 

services to those in need. Your relationships change. People see you as someone 

who can solve their problems” (Education / solidarity). Several participants 

asserted that CSO participation psychologically benefitted them, enabling them to 

overcome problems more easily (Education / solidarity). One participant states 

“You come across very different people. You come across very different problems. 

When you change some people’s lives for the better you reach a sense of peace of 

mind” (Human rights).   

In all three cities women are most vocal about their personal transformation. 

This corroborates the literature on the empowerment that experiences in the public 

sphere can offer women.  The public sphere has generally been associated with 

male participation and the private sphere with female (Lister, 2002).  Staeheli and 

Cope (1994) highlight that “by moving across the ‘private’ (household) to the 

‘public’ (community, city, region), women who do become politically active can 

constitute a threat to the status quo, and thus may gain a new degree of power – 

power that can perhaps be passed on to other women” (Staeheli and Cope, 1994: 

447). This potential “power” is indicative of a possible change to the role of 

women and their relationship with power structures. 

Participation in CSOs in Konya enables civic action as community service 

more than civic action as rights pursuit. The role attributed to CSOs in Konya are 

service provision, enabling citizenship duty. There was little emphasis on CSO 

participation leading to increased engagement. Inherent to the civic action 

dimension of active citizenship is the ability and will to make claims. This implies 

a potentially confrontational relationship with the state. Data from the interviews 
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showed that most CSO participants were uncomfortable with acts and activities 

regarding rights pursuit. This points to a weakness in the ability of CSOs in Konya 

to foster civic action. 

Findings are limited regarding the effect of CSO participation on social 

cohesion. Few participants did express having become aware of differences or 

having developed a wider outlook (Charity, Human rights, Vocational). One 

member of a rights organization explicitly noted that her exposure to the LGBT 

community in Konya was eye opening and broke down her prejudices. A key 

feature of civic life in Konya is that the fragmentation in religious communities is 

paralleled by a fractionalization among CSOs. This fragmentation and 

competition among CSOs is a risk for social cohesion, as religious divisions 

strengthen inner group cohesion and weaken inter group cohesion. It may limit 

mobility between divergent CSOs. One rights organization, for example, laments 

that though they are open to addressing rights violations of all groups, their 

membership base is not as diverse as desired. This depicts CSOs in Konya as 

insufficient in their ability to expose participants to differences. CSOS are weak 

both in terms of addressing issues of diversity and in achieving diversity in 

membership.   

At the urban level in Konya, citizenship parallels the communitarian and 

republican idea of citizenship that characterizes citizenship in Turkey. The nature 

of CSOs and the experiences of participants in Konya marginally challenge this 

vision.  Findings point to minimal enhancement of civic action and social 

cohesion through CSO participation in Konya. However, self-actualization is 

achieved as CSOs contribute to individual level empowerment, self-confidence 

and self-recognition. Women were the most vocal about this, which is a key 

achievement for CSOs that function in a relatively conservative environment. The 

increased public role for women, which is a key challenge to established power 

hierarchies in Turkey, should not be underestimated.  

Trabzon 

In Trabzon, similar to Konya, citizenship and active citizenship are both 

defined around a sense of responsibility: “citizenship is being responsible in the 

community and the city you live in (Human rights). Another CSO participant 

states: “When we get involved we all have a responsibility. Actually we are 

volunteers but it turns into a responsibility, we have to do it. If we don’t do it, the 

project will fail. We are aware of this and this develops our sense of responsibility. 

Active citizenship is social responsibility” (Youth).  

Analysis of the three dimensions of active citizenship show that Trabzon’s 

CSOs are relatively successful at fostering social cohesion and self-actualization, 

whereas statements that reference the learning of civic action are less. Participation 
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in CSOs successfully expose participants to major social differences. As in the case 

of Konya, human rights organizations were most successful in this exposure. One 

participant in a human rights CSO states “I learned that humans have rights 

acquired at birth. You see a Muslim come here (to the CSO) – first, you see a 

“backward” Muslim. I met and interacted with many different people. I have 

relations with many of the Islamic communities in Trabzon. I got rid of the 

“other” in my head.  I got rid of the “backward” Muslim view that many of my 

friends still hold” (Human rights).   

A volunteer at a youth organization describes a similar experience: “I was 

against different sexual orientations. I was always prejudiced against different 

cultural ID’s. But the trainings I participated in completely broke down these 

prejudices.  Now I am fighting against these prejudices” (Youth).  She adds that 

“It taught me to be “us” rather than “I.”  I learned that I was not alone.  I used to 

be less tolerant. The LGBT community would shock me, I would react in violence. 

Bu I took part in human rights and social rights trainings. Each individual is a 

different world. I can’t completely understand all these worlds but I can try to 

become more aware. In six years I changed more than 100%” (Youth).  This is a 

very powerful statement of transformation on deeply rooted prejudices that persist 

in all the cities studied. Its transformative nature is particularly powerful in a city 

depicted as conservative and nationalist.  

In Trabzon, social cohesion as associationalism works to develop a sense of 

empowerment: “Strength comes from unity. That’s the point of establishing an 

association. You can struggle as an individual but to what extent? But when you 

are united, when you are under an association you can struggle much more 

effectively” (Human rights). In addition to empowerment and solidarity, the risk 

associated with civil society participation declines, encouraging civic action. As 

the following statement points to, individuals are more hopeful of achieving rights 

claims through a formal association, rather than individually: “If you pursue a 

right you feel the satisfaction of doing something together, you believe you can do 

something together. People can’t achieve anything on their own, they believe in 

associationalism” (Women’s rights). 

Participation in CSOs in Trabzon also inspires development of the self-

actualization dimension of active citizenship. In Trabzon, like Konya and 

Diyarbakır, this is evident particularly across CSOs that work on women’s rights 

issues. The CSO socialization process triggers transformative skills for many: “I 

became more social. I interacted with many different people- my world changed” 

(Human rights).  Another participant states: “I experienced great change. The first 

project I took part in changed my life. I was asocial . . . As a part of the project I 

wanted to be a volunteer at other places too, I wanted to be active.  It created an 

excitement. I became self-confident and motivated. I developed leadership skills” 



Didem ÇAKMAKLI Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 1-28 

19 
 

(Youth). This statement is central to exhibiting the link between self-actualization 

and civic action. Self-confidence, self-awareness, and the ability to socialize all 

trigger the will and desire to act further. 

Civic action is the relatively weaker dimension of active citizenship in 

Trabzon. Women’s and rights motivated organizations are relatively better at 

fostering the awareness that triggers civic action. Though there are fewer 

examples, overall, of CSOs triggering increased or critical civic action, the 

knowledge that is acquired or the awareness of rights that develop among 

participants, particularly in women’s organizations, points to a potential for the 

development of self-actualization as well as civic action: “We realized how much 

violence we are subject to in this society.  We learned to deal with this and develop 

strategies. We learned that as an individual living in this society we have different 

rights, and we need to defend these rights and we need to develop policies for these 

rights” (Women’s rights).  Another participant states: “I always thought I was free. 

But then I realized I wasn’t” (Women’s rights). 

CSOs in Trabzon are able to challenge the uniform understanding of 

citizenship and this has been achieved mostly through their ability to foster social 

cohesion through exposure to differences. Many participants identify as having 

increased tolerance, challenging the exclusionary reading of citizenship. CSOs are 

also cited as empowering the individual through associating in groups. CSOs in 

Trabzon also advance self-actualization. Individuals that engage in civil society 

claim to be more self-confident, self-aware and empowered, which, as in the case 

of all three cities, challenges the passive and hierarchical understanding of 

citizenship.  CSOs are least effective in fostering civic action in Trabzon. Few 

mentioned increased participation or the drive for rights claims, which signals the 

persistent barriers to more critical and liberal civic activism in Trabzon. Yet, in 

relation to individual empowerment and group solidarity, some participants link 

their personal empowerment to a drive to act, which points to possible 

development of civic action in Trabzon.   

6. DISCUSSION: COMPARING CITIES 

To complement the findings presented for each city above, this section takes 

a look comparatively into each of the three dimensions of active citizenship. A key 

finding based on these three cities is that the self-actualization dimension of active 

citizenship is achieved regardless of city setting. This corroborates the literature 

on the positive role of CSOs in empowering its participants. Achieving self-

actualization alters perception of self through increased knowledge, greater 

visibility in the public, improved self-confidence, and ability to express self. This 

dimension was voiced most explicitly by women. Individual empowerment is key 
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to challenging the hierarchical and passive vision and understanding of citizenship 

in Turkey.   

The development of the civic action dimension, which is the backbone of 

active citizenship, was most explicitly expressed in Diyarbakır, where participants 

highlight that their involvement directly triggered even greater involvement and 

that their activity was driven by necessity, and frequently confrontational.  This 

can be attributed to the larger role for CSOs to mediate between citizens and the 

state in Diyarbakır. The political environment creates extensive sites for critical 

civic action through a multitude of rights based organizations. In Trabzon there 

were some instances of CSO experiences that encourage increased and critical civic 

activity, whereas in Konya civic action did not emerge as a significant citizenship 

practice. In Konya, civic action is motivated more by service delivery and charity 

where critical, rights based civic organizations are marginalized. Even in CSOs 

that carry such a potential, such as some of Konya’s rights organizations, their low 

membership rates and marginalized status inhibit this potential. Strong republican 

conceptualizations of citizenship, a conservative community, and governing party 

influence persist.   

Exposure to diversity was most explicitly vocalized in Trabzon and Konya. 

And this occurred not only in rights based organizations, where perhaps divergent 

identities make claims, but through interaction with other participants and target 

groups, exposing individuals to different viewpoints and identities.  This exposure 

to Turkey’s diversities is imperative for two cities that are characterized as 

conservative. The community dimension of social cohesion plays out differently 

based on the sociopolitical dynamics of the city in question. Where CSO 

participation is traditionally risky, like in Diyarbakır, or where CSO issue areas 

are limited, like in Trabzon, social cohesion skills develop as solidarity empowers 

CSO groups. Participants in Diyarbakir generally framed the development of 

social cohesion around the empowerment that CSO participation enables them as 

a group. This is similar in Trabzon where members also voiced how CSO 

participation developed a sense of solidarity against an inhibitive environment.  

Achieving social cohesion is a key step to breaking the hierarchical relation 

between the citizen and the state and empowering the citizen.   

Where branches of the same organization were studied in different cities, the 

city setting fostered different experiences. In Konya, one human rights 

organization, though limited in terms of activity and participant base, was 

described by most of its participants as exposing them to significant 

differences/diversities. Similarly, its Trabzon branch, though limited in its ability 

to achieve its objective of human rights advocacy, exposed participants to 

significant community differences. The same organization’s branch in Diyarbakır, 

was expressed as very active and had a high participant base. Hence, in Konya 
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and Trabzon participants of this human rights organization developed the social 

cohesion dimension of active citizenship in particular. In Diyarbakır, this 

organization was more effective in achieving civic action and self-actualization.  

7. CONCLUSION 

This study aimed to understand whether participating in civil society 

organizations in different cities in Turkey leads to different outcomes in terms of 

acquiring active citizenship practices and perceptions. Can civic life in different 

cities challenge national level perceptions and practices of citizenship in Turkey, 

conceptualized as passive, hierarchical and nationalist?  The findings above show 

that civil society participation in the three cities foster different dimensions of 

active citizenship. Diyarbakır CSOs signal a learning experience of all three 

dimensions, challenging national level perceptions, practices and expectations 

regarding citizenship in Turkey.  Findings point to active, universal, and liberal 

citizenship understandings at the urban level. Trabzon CSOs effectively foster self-

actualization and social cohesion and show some potential for civic action 

development, breaking down in particular monolithic and hierarchical 

expectations regarding citizenship. The conservative and less critical nature of 

CSOs in Konya influences the extent to which CSOs foster active citizenship.  

Despite less ability to foster civic action and social cohesion, Konya participants 

achieve self-actualization which contests the passive and hierarchical legacy of 

citizenship in Turkey. The CSO experiences, framed by types of CSOs, the 

political and social issues that drive their agendas, the embeddedness of either 

traditional or critical perceptions of citizenship all affect the potential for fostering 

active citizenship and the potential to change citizenship at the national level.   

Despite the persistence of barriers to achieving full and equal citizenship in 

Turkey, the ability of CSOs to encourage self-actualization in all three cities should 

not be underestimated. The empowerment of the individual creates a new 

relationship between the state and the citizen. It breaks down hierarchies and 

challenges established power relations. Recognition and expression of one’s 

identity, gender or sexual orientation enables demands for a larger role in society.  

In this study, all participants, but particularly women participants, emerge with 

newly acquired roles. Self-actualization presents a key opportunity for all 

marginalized groups to attain a more equal practice of citizenship through the 

CSO and at the city level. Achieving self-actualization is the first indication that 

CSO participation can advance active citizenship. 

This study illustrates that local citizenship practices interact with national 

level perceptions and expectations regarding citizenship. This interaction may 

confirm or contest national level expectations. The urban settings influence how 

individuals participate in CSOs by dictating what issue areas and types of CSOs 
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dominate civic life, the legal barriers to participation, the major grievances and 

priorities of citizens, and levels of activity and following of CSOs. These diverse 

CSO experiences interact with national level discourse on citizenship to dictate 

the development of active citizenship. This carries the potential to alter 

expectations and generalizations regarding different cities in Turkey and challenge 

urban and national level stereotypes. Additional studies in other urban settings, in 

and beyond Turkey, will be key to understanding the extent that CSO participation 

can alter citizenship practices. Studies on active citizenship may benefit from the 

findings established here to read the role of CSOs in other cities and countries.   
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BİYOPOLİTİK KENTİN DOĞUŞU: KARŞILAŞMA, 

ANTAGONİZMA VE MÜŞTEREK OLARAK METROPOL 

THE BIRTH OF BIOPOLITICAL CITY: METROPOLIS AS 

ENCOUNTERING, ANTAGONISM AND THE COMMON 

Aykut AYKUTALP* 

ÖZ 

Bu çalışma Hardt ve Negri’nin “biyopolitik kent” yaklaşımını 

incelemektedir. Hardt ve Negri’ye göre kapitalist üretimde 

meydana gelen bir dizi değişim biyopolitik üretimle birlikte 

zenginliğin üretiminin mekânsal sınırlarının kent mekanının 

sınırlarıyla örtüşmesine neden olmuştur. Biyopolitik üretim 

maddi olmayan malların üretimine dayandığından kent de 

maddi ve maddi olmayan müştereklerin üretildiği bir mekana 

dönüşmüştür. Biyopolitik üretim bu açıdan kendine has yeni 

bir sosyo-mekânsal alan olarak biyopolitik kentin doğuşunu 

olanaklı kıldığı gibi kent de biyopolitik üretimin yeniden 

üretimini olanaklı kılmaktadır. Bu değişim endüstriyel kentin 

sonu; biyopolitik kentin ortaya çıkışı olarak görülmektedir. 

Bu yönüyle biyopolitik kent bir dizi yeni özellikleriyle birlikte 

düşünülmelidir. Kent müştereklerin üretildiği, tesadüfi 

karşılaşmaların gerçekleştiği ve siyasal duygulanımların ve 

örgütlenmelerin meydana geldiği bir mekana dönüşmektedir. 

Kentin müşterek bir mekan olarak görülmesi gerektiği fikri 

aynı zamanda bu mekan üzerinde kimlerin söz sahibi olması 

gerektiğini tartışmaya açmaktadır. Çalışma Hardt ve Negri 

düşüncesi bağlamında biyopolitik üretimle birlikte kentin 

üretim, karşılaşma ve örgütlenme alanı olarak değişen 
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işlevlerini ele alacak; kentin maddi ve maddi olmayan ağların 

kolektif olarak örgütlendiği müşterek bir mekan olması 

dolayısıyla kimler tarafından biçimlendirileceği sorunsalına 

odaklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyopolitik Kent, Biyopolitik Üretim, 

Müşterek Olan, Karşılaşma, Antagonizma. 

ABSTRACT 

This study examines “the biopolitical city” approach by 

Hardt and Negri. According to Hardt and Negri, a series of 

changes in capitalist production have led to the overlapping 

of biopolitical production and wealth production along with 

the boundaries of urban space. Since biopolitical production 

is based on the production of immaterial goods, the city has 

become a place where material and immaterial commons are 

produced. In this respect, biopolitical production not only 

allows the birth of the biopolitical city as a new socio-spatial 

area, but also enables the reproduction of biopolitical 

production. This change is seen as the end of industrial city 

and the emergence of the biopolitical city. In this regard, 

biopolitical city should be considered along with a series of 

new features. The city is transformed into a space where the 

commons are produced, coincidental encounters take place, 

political sensations and organizations occur. The idea that 

city should be seen as a common space also brings into 

question who should have a say on this space. Within the 

context of the Hardt’s and Negri’s thoughts, the study will 

tackle biopolitics as well as the changing functions of city as 

the space of production, encounter and organization; it will 

also focus on the problem of who will shape the city since the 

city is a common space where material and immaterial 

networks are collectively organized. 

Keywords: Biopolitical City, Biopolitical Production, The 

Common, Encounter, Antagonism. 

 

GİRİŞ 

Çağdaş kapitalizmde meydana gelen bir dizi değişim kent ve mekanın 

toplumsal üretimi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Kapitalizmin uzun 
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zamandır içinde bulunduğu değişimin kentsel bir dünya yarattığına hiç şüphe 

yok. Henri Lefebvre Kentsel Devrim kitabında 1970’ler gibi erken bir tarihte 

şehirden kent toplumuna geçişi toplumun bir bütün olarak kentleşmesi olarak 

yorumlamaktaydı (Lefebvre, 2013: 7). Kentsel nüfusun hızla arttığı bir dünyada 

kent sorunsalının dinamiklerini açıklayabilecek yeni kuramsal yaklaşımlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Michael Hardt ve Antonio Negri’nin çalışmaları kent ve 

mekanın toplumsal üretiminde meydana gelen değişimleri anlamaya olanak 

sağlayacak kuramsal katkı niteliği taşımaktadır. Hardt ve Negri’nin İmparatorluk 

ve Çokluk kitaplarında oluşturdukları kuramsal yaklaşım toplumsal değişimin 

zamansallığını merkeze alırken mekânsal boyutunu göz ardı etmiştir (Negri, 

2016: 57). Buna karşın Ortak Zenginlik çalışması biyopolitik üretimle birlikte 

metropolün geçirdiği değişimlere odaklanmaktadır. Metropol tartışmasıyla tam 

da çağımızdaki değişimlerin mekânsallığını gündeme getirecek bir çerçeve 

çizmeyi amaçlamaktadır. Metropolün siyasal tartışmanın merkezine oturmasına 

neden olan temel etken biyopolitik üretimde zenginliğin üretiminin mekânsal 

sınırlarının kent mekânının sınırlarıyla örtüşmüş olmasıdır. Başka bir ifadeyle, 

biyopolitik üretim kendine has sosyo-mekânsal süreçlerin ve maddi olmayan 

ürünlerin üretimi yoluyla zenginliği yaratmaktadır. Çağdaş kapitalizmde 

üretimin mekânsal sınırlarının değişimi aynı zamanda yeni öznellik biçimlerinin 

ortaya çıkışına da neden olmaktadır. Dolayısıyla metropol yeni bir öznelliğin 

üretildiği mekândır (Negri, 2017: 48). Çokluk yeni bir öznellik biçimi olarak 

biyopolitik üretimde merkezi bir yere sahiptir. Hardt ve Negri’ye göre (2011: 

250) biyopolitik üretimle birlikte “fabrika endüstriyel işçi sınıfı için neyse, 

metropol de çokluk için odur” yaklaşımı metropol tartışmasının temelini 

oluşturur. Nasıl ki endüstriyel fabrika üretimin, karşılaşmanın ve siyasal 

duygulanımların yaratıldığı bir mekânsa metropol de üretimin, karşılaşmanın ve 

siyasal duygulanımların müşterek olarak üretildiği fabrikadır. Metropol bu 

açıdan sadece karşılaşma ve üretim alanı değildir; aynı zamanda çokluğun 

siyasal duygulanımlarını inşa ettiği siyasal örgütlenme ve toplumsal değişimin 

yaşandığı mekândır. Bu yönüyle metropol çokluğun inorganik bedenidir. 

Metropolün siyasal patlamaların mekânı olarak bu yönlü kavranışının temelinde 

kamusal ve özel ayrımının ötesine geçen ortak varoluşların ele geçirilmesi, 

denetlenmesi ve dağıtılması üzerine var olan mücadelelerin mekânı olarak 

görülmesi vardır. Metropol endüstriyel dönemdeki fabrikanın görevini devralan, 

kentin bir fabrika gibi işlediği ve müştereklerin üretildiği haznedir.  

Metropol müşterekler ile doğrudan ilişkilidir. Son yıllarda müşterekler 

tartışması neoliberal toplumda ortak paydanın ele geçirilmesi sorunsalına daha 

fazla dikkat çekmektedir. Neoliberal toplum üzerine var olan literatür ilkel 

birikim, çitleme ya da el koyarak birikim kavramlarıyla müştereklerin mevcut 
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dönüşümünü ele almaktadır. Müşterek olan “yani herkesin olan ve o yüzden 

kimsenin olmayan; ortak olan, ortak yönetilen ve üzerine ortak karar verilen” 

toplumun tümünün ortak zenginliği olan her şeyi kapsar (Adaman, Akbulut ve 

Kocagöz, 2017: 14). Kentsel-mekânsal müşterekler neoliberal dönemde üzerine 

daha fazla tartışma yürütülen alanlardan biri haline gelmektedir. Neoliberalizm 

ile birlikte kentin kullanım değeri yerine değişim değerinin merkeze alınması, 

kentin alınıp satılabilir meta haline gelmesi merkezi bir sorunsalı 

oluşturmaktadır. Uzunca bir zamandır kentin bu yönlü tartışılmasını içeren 

önemli bir literatür vardır. Henri Lefebvre kentin meta haline gelmesi sürecini, 

toplumsal yeniden üretimin genişlemeci mantığı tarafından sistemin ayakta 

kalmasının temel dinamiği olarak görmektedir. Mekân pasif ve boş bir coğrafi 

uzam olmaktan çok, kıt ve satılabilir bir kaynak niteliği kazanmıştır (Saunders, 

2013: 179). Neoliberal siyaset kentin metalaşması ve müşterek olanlara el 

konulmasını politik bir proje olarak sunmaktadır. Dikkatimizi kentsel 

müşterekler tartışmasına çeken kent kuramcısı David Harvey de zamansal ve 

mekânsal yeniden örgütlenme süreçlerini kapitalizmin krizlerini aşma biçimi 

olarak okumaktadır. Ona göre neoliberal toplumda zaman-mekân örgütlenmesi 

temelde küresel sermaye akışları ve kentsel mekânın dönüştürülmesi üzerine 

kurulu finansallaşma süreciyle beraber ilerlemektedir. Kapitalizm ulaşım ve 

iletişim ağları, eğitim ve araştırma faaliyetleri coğrafi yayılmayı olanaklı kılacak 

araçları üretmekle birlikte, yoğunlaşan emek ve sermaye fazlasını üretken hale 

getirmektedir (Harvey, 2004a: 23). Harvey Yeni Emperyalizm (2004b) 

çalışmasında birikim krizlerini aşmaya yönelik bu eğilimi “el koyarak birikim” 

ya da “mülksüzleştirme yoluyla birikim” kavramları etrafında tartışmaktadır. 

Harvey’e göre kapitalizm dışı alanlar sermayenin birikim krizlerini aşmaya 

yönelik yeni mekânlar olarak görülmektedir. Birikim krizlerini aşma süreci 

varsayılanın aksine kapitalizm dışı olarak görülen ortak alanların şiddet, talan ve 

dolandırıcılık yoluyla el konulması sürecidir (Harvey, 2004b: 120). Kapitalizmin 

neoliberal dönüşümü de dikkate aldığımızda piyasa mübadelesinin dışında 

olması gereken kamusal mal, hizmetler ve mekânlar gibi kentsel müştereklere el 

koyma süreci tam da mülksüzleştirme yoluyla birikim mantığının temelini 

oluşturmaktadır (Harvey, 2013: 125). Hardt ve Negri neoliberalizmin böylesi bir 

kavranışını müşterek olanın ele geçirilmesi için başlangıç analizi olabileceğini 

buna karşın yeterli bir kavram olmadığını savunmaktadır. Neoliberalizmi sadece 

sermayenin işleyiş mantığı olarak değil aynı zamanda onu yok edecek güçlerin 

potansiyel bir oluşumu olarak biyopolitik boyutla ele alınması gerektiğini 

önermektedir (Hardt ve Negri: 2011: 148-150).  

Hardt ve Negri bu sebeple kentin çağdaş kapitalizmdeki yeni konumunu 

biyopolitik üretimle doğrudan ilişkili biçimde müşterekliğin üretildiği fabrika 
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olarak ele almaktadır.1 Hardt ve Negri’ye göre kent müşterek olanın üretiminin 

merkezidir. Müşterek olan sadece somut, fiziksel maddi varlıklar değil aynı 

zamanda maddi olmayan şeylere dayanan bütün varlıkları içermektedir. Kent bu 

açıdan cansız varlıkların olduğu kadar canlı maddi olmayan ilişkilerin de 

üretildiği toplumsal bir mekân olarak ele alınmaktadır. Hardt ve Negri’ye göre 

metropol birbirinden farklı ağlardan meydana gelmiştir. Metropol mimari ağları, 

yol ağlarını, altyapı ağlarını oluşturan bir dizi maddi ağları kapsadığı gibi duygu 

ağları, iletişim ağları, sembol ağları, ses ağları gibi maddi olmayan ağları da 

içermektedir. Kenti maddi ve maddi olmayan ağların örgütlenmesinin merkezi 

olarak el almak onun biyopolitik üretimle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. 

Hardt ve Negri’ye göre kent biyopolitiktir. Bu yönüyle biyopolitik üretimin 

yarattığı mekânsal biçimdir. Biyopolitik üretim, üretimin salt maddi nesnelerin 

üretiminden hayatın üretimine geçişiyle karakterize olmaktadır. Üretim maddi 

malların üretiminden bilgi, enformasyon, iletişim, duygulanım, kodlar, 

semboller, simgeler üretimine doğru değiştikçe kent de biyopolitik kent haline 

gelmektedir. Çağdaş kapitalizmdeki bir dizi değişim kentin biyopolitik yönünün 

daha fazla görünür hale gelmesine neden olmaktadır. Hardt ve Negri kenti 

sadece maddi nesnelerin bir dizilimi veya toplanışı olarak değil aynı zamanda 

duyguların, sembollerin, iletişimlerin ve simgelerin kolektif olarak örgütlendiği 

bir alan olarak tartışmaktadır. Kent bu yönüyle biyopolitik üretimin mekânı 

(Hardt ve Negri, 2011: 162) ve müştereklik üretiminin kabıdır (Harvey, 2013: 

117).  

Son otuz yıla bakıldığında değişen ekonomik yapı ve neoliberal politikalar 

kürenin farklı coğrafyalarında uygulanan kent-mekân politikaları yoluyla kentsel 

rantları ve kentsel ortaklıklara el koymayı ve bunları pazarlamayı zenginliği elde 

etmenin aracı haline getirmiştir. Günümüzde kentin biyopolitik üretimle olan 

ilişkisi kenti sadece fiziksel değişimi esas alan bir el koyma biçimi olarak değil 

aynı zamanda kolektif olarak üretilen duygular, semboller ve simgeler gibi ortak 

paydaya el koyma biçiminin mekânına dönüştürmektedir. Biyopolitik üretiminle 

birlikte üretim ve yeniden üretim arasındaki ayrım bulanıklaşmakta ve kent, 

mücadelenin merkezi alanı haline gelmektedir. Kentin ve kentsel mekânın son 

yıllarda bir mücadele alanı haline gelmesinin temelinde de kentin maddi ve 

maddi olmayan ağlar üzerindeki artan sermaye baskısı ve ortak paydanın ele 

geçirilmesi süreci vardır. Neoliberal kentleşme sürecine karşı ortak paydanın 

savunulması üzerine temellenen kentsel mücadeleleri Hardt ve Negri endüstriyel 

 
1 Hardt ve Negri’nin müşterek tanımı, bu meseleyi tartışan ve özel mülkiyetin tam anlamıyla 

hakim olmadığı kapitalizm öncesi ortak mülklere gönderme yapan bir kısım kuramcının aksine 

müşterek olanı hali hazırda iletişim ve işbirliğinin ortak olarak üretildiği geçmişe dönük olmayan 

ve spiral şeklinde genişleyen bir ilişkiler içerisindeki ortak payda olarak ele almaktadır (Hardt ve 

Negri, 2004: 13).  
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kentten biyopolitik kente yönelik bir değişim üzerinden açıklamaktadır. 

Biyopolitik kentin ortaya çıkması doğrudan biyopolitik üretim ile ilişkilidir ve 

kent bir dizi yeni işlevleriyle ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma biyopolitik üretim 

ile kentsel-mekânsal süreçler arasındaki ilişkiselliği tartışmaktadır. Çalışma  “her 

üretim tarzı-hipotez gereği-kendine uygun mekana sahip olduğundan, bu geçiş 

sırasında yeni bir mekan üretilir” (Lefebvre, 2014: 75) tezini dikkate alarak 

biyopolitik üretime özgü mekânsal sürecin ne olduğunu anlamayı 

amaçlamaktadır. Çalışma bu açıdan Hardt ve Negri düşüncesi bağlamında 

biyopolitik üretimle birlikte kentin üretim, karşılaşma ve örgütlenme alanı olarak 

değişen işlevlerini ele alacak ve kentin maddi ve maddi olmayan ağların kolektif 

olarak örgütlendiği müşterek bir mekân olması dolayısıyla kimler tarafından 

biçimlendirileceği sorunsalına odaklanacaktır.  

1. METROPOL VE BİOPOLİTİK ÜRETİM: BİOPOLİTİK KENTİN 

DOĞUŞU 

Hardt ve Negri’ye göre günümüz metropolünün oluşumu ile biyopolitik 

üretim arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hardt ve Negri’nin İmparatorluk, 

Çokluk ve Ortak Zenginlik kitaplarında geliştirdikleri biyopolitik üretim kavramı 

üretim biçiminde meydana gelen bir dizi değişime göndermede bulunmaktadır. 

Biyopolitik üretim, üretimin maddi nesnelerin üretiminden maddi olmayan bilgi, 

enformasyon, iletişim, simge ve sembollerin üretimine geçişi olarak 

tanımlanabilir. Biyopolitik üretim, dar ekonomik kategorilere sıkıştırılamaz; bu 

sebeple toplumsal yaşamın, ekonomik, kültürel, siyasal her yüzünün üretimini 

içermektedir (Hardt ve Negri, 2004: 13-14). Biyopolitik üretim bu yönüyle 

hayatın ve öznelliğin üretimini merkeze alan toplumsal yaşamın biçimlerini 

doğrudan üreten yeni bir tarihsel duruma göndermede bulunmaktadır. Üretimin 

hayatın üretimi haline gelmesi içerisi-dışarısı, ekonomik-politik, eviçi-evdışı, 

özel-kamusal arasındaki ikili ayrımları ortadan kaldırmaktadır. Bu dikotomilerin 

sonu aynı zamanda endüstriyel üretime özgü üretim ile yeniden üretim, üretken 

emek ve üretken olmayan emek, kafa ve kol emeği, değer üretici ve değer 

üretmeyen mekânlar ayrımını ortadan kaldırmaktadır (Lazzarato, 2005: 228). 

Üretimin biyopolitik hale gelmesi maddi malların üretiminde başat emek biçimi 

olan endüstriyel işçi sınıfının ve maddi emeğin niceliksel ve niteliksel 

hakimiyetini ortadan kaldırırken maddi olmayan emek biçimlerinin 

etkinliğindeki artışı beraberinde getirmiştir. Maddi olmayan emek2 hizmet, bilgi, 

 
2 David Camfield (2007: 33) maddi olmayan emeğin iletişimsel, duygulanımsal, enformasyonel 

yönünün farklı emek biçimlerinde ve farklı iş alanlarında aynı biçimde işlemediğini, garsonlar, 

öğretmeneler ve bilgisayar mühendislerinin emeğin duygulanımsal, enformasyonel, iletişimsel 

yönlerini aynı yoğunlukta kullanmadığını, bilgisayar gibi iletişimi olanaklı kılan araçlarının 
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iletişim ve duygulanım üreten emek biçimlerini tanımlamaktadır (Hardt ve 

Negri, 2003: 303). Maddi olmayan emek ile kastedilen üretimin maddi emeği 

içermesi ama ürünlerinin maddi olmayan nitelikler taşıyor olmasıdır. Hardt ve 

Negri (2004: 123), “yeni hegemonik biçimi ‘biyopolitik emek’ yani sadece maddi 

mallar üretmekle kalmayıp ilişkileri ve de toplumsal yaşamın kendisini de üreten 

emek” biçiminde görmemiz gerektiğini belirtmektedir. Hizmet, bilgi, iletişim ve 

duygulanım üretimi ancak toplumun kolektif katılımıyla ortak olarak mümkün 

olabilir. Hardt ve Negri’nin de belirttiği gibi “maddi-olmayan emeğin ortak oluşu 

daha önceki emek biçimlerinde olduğu gibi dışarıdan dayatılmış ve örgütlenmiş 

bir şey değildir; ortaklık bizatihi emek faaliyetine tam anlamıyla içkindir” (Hardt ve 

Negri, 2003: 306). Bu yönüyle biyopolitik üretim ortak paydanın üretimine 

dayanmaktadır. Üretimin ortak paydanın üretimine dönüşmesi aynı zamanda 

duygulanımsal, iletişimsel ve enformasyonel emek biçimlerinin denetim ve 

kontrolünün nasıl olacağı sorunsalını gündeme getirmektedir. Kapitalizmin 

tarihi bir bakıma emeğin sermaye tarafından kontrol altına alınmasının tarihidir. 

Hardt ve Negri’ye göre biyopolitik üretim doğası gereği kontrol edilemezdir. 

Çünkü zenginlik ve değer üretimi fabrika gibi belirli bir mekânla sınırlı olmaktan 

çıkmakta; eski toplumun disiplinci mekânları işlevini yitirmeye başlamaktadır. 

Bu eğilim bir bakıma disiplin toplumundan denetim toplumuna okul, hapishane, 

fabrika vb. sınırları belli mekânlardan hayatın ve toplumsal ilişkilerin tamamına 

geçişi içeren değişimleri beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle Deleuze 

tarafından ele alındığı biçimiyle disiplin toplumundan denetim toplumuna geçiş 

çağdaş kapitalizmin genel eğilimidir (Deleuze, 2001). Fabrika disiplinci bir 

kurum olarak endüstriyel toplumdaki merkezi olma özelliğini yitirmektedir. 

Çünkü biyopolitik üretimle birlikte zenginliğin üretimi maddi nesnelerin 

üretiminden daha ziyade maddi olmayan ortak varoluşların üretimine 

dayanmaktadır. Metropol bu yönüyle hem maddi olmayan emeğin hegemonyası 

tarafından biçimlenen hem de onun varoluşunu olanaklı kılan bir mekândır 

(Negri, 2017: 48). Metropol endüstriyel kentten farklı olarak yeni bir kent 

formunun, biyopolitik kentin doğuşudur.  

“endüstriyel kent, kapitalist üretimin yükselişini mümkün kılan 

başlıca kaldıraçlardan birisidir. Elbette kent içinde, zanaat ve 

imalat gibi bir tür üretim daima olmuştur; ancak fabrika 

ekonominin hegemonik üretim uğrağını kente transfer eder. 

Fabrika alanı kent içinde olmasına rağmen, yine de yalıtıktır. 

Endüstriyel işçi sınıfı fabrikada üretir ve sonra bir başka yaşam 

faaliyeti için fabrika duvarlarını aşıp, kente geçer. Bugün ise 

biyo-politik kent doğuyor. Biyo-politik üretimin egemenliğine 

geçişle birlikte, ekonomik üretim alanı ve kent alanı çakışmaya 

 
kullanımının zorunlu olarak bütün istihdam türlerini maddi olmayan emeğin bir parçası olarak 

değerlendirmemizin mümkün olmadığını iddia etmektedir.  
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eğilim gösteriyor. Artık birini diğerinden ayırt eden fabrika 

duvarı bulunmuyor” (Hardt ve Negri, 2011: 251).  

Hardt ve Negri’ye (2011: 250) göre metropolün biyopolitik üretimle birlikte 

öneminin artmasının temelinde ortak varoluşun üretilmesinin mekânı olması 

yatmaktadır. Biyopolitik üretimde ortak varoluş ikili bir yöne sahiptir. Doğal 

ortak varoluş ve yapay ortak varoluş. Doğal ortak varoluş hava, toprak, su, 

doğalgaz gibi ekosisteme ait olan doğal kaynakları, insanlığın ortak mülklerini ve 

maddi ağları tanımlamaktadır. Yapay ortak varoluş ise simgelerin, sembollerin, 

enformasyonun ve duyguların ortak bir varoluş çerçevesinde üretildiği; kültürel 

ürünlerden geleneksel bilgi havuzuna, kentsel alanlardan entelektüel bilgi 

yapılarına kadar uzanan müşterek varlıkları içermektedir (Hardt ve Negri, 2011: 

149; Hardt ve Negri, 2019: 228). Metropol biyopolitik üretim boyunca sadece 

“doğal ortak varoluşun” üretim mekânı olarak değil diller, semboller, imgeler, 

duygular, kodlar, alışkanlıklar içeren “yapay ortak varoluşun” da üretimi üzerine 

temellenmektedir. Bu yönüyle metropol ortak varoluşların üretildiği bir tür 

fabrika işlevi görür (Hardt ve Negri, 2011: 250).  

“Metropolün kendisi devasa bir ortak zenginlik deposudur. 

Kent ve mimarlık tarihi uzmanlarının açıkladığı gibi, modern 

kentlerin oluşumu, endüstriyel sermayenin gelişmesiyle 

yakından bağlantılıdır. İşçilerin coğrafi yoğunlaşması, iletişim 

ve taşımacılık sistemlerinin, diğer endüstrilerin ve kaynakların 

birbirine yakınlığı ve kent yaşamının diğer öznitelikleri, 

endüstriyel üretim için zorunlu unsurlardır. On dokuzuncu ve 
yirminci yüzyıl boyunca kentlerin büyümesi ve kentsel uzamın 
nitelikleri, endüstriyel fabrika, o fabrikanın ihtiyaçları, ritimleri 
ve toplumsal örgütlenme biçimleri tarafından belirlendi. 
Bununla birlikte, bugün endüstriyel metropolden biyo-politik 

metropole bir kaymaya tanıklık ediyoruz. Biyo-politik 

ekonomide, üretim süreçleri ve kenti oluşturan ortak varoluş 
arasında doğrudan ve giderek yoğunlaşan bir ilişki vardır. Kent 

elbette, sadece binalar ve caddeler, geçitler ve parklar, atık 

sistemleri ve iletişim ağlarından oluşan kurulu bir ortam 

değildir; kent aynı zamanda kültürel pratiklerin, entelektüel 

devrelerin, duygusal ağların ve toplumsal kurumların canlı bir 

dinamiğidir. Kentin taşıdığı bu unsurlar, biyo-politik üretimin 

sadece önkoşulları değil, aynı zamanda sonuçlarıdır; kent, ortak 

varoluşun kaynağı ve içine aktığı haznedir.” (Hardt ve Negri, 

2011: 161-162). 

Metropol bu özellikleriyle biyopolitiktir. Biyopolitik niteliğe sahiptir çünkü 

üretimin zamansal ve mekânsal sınırları ortadan kalkmaktadır. Üretimin tüm 

toplumsal uzam ve zamana yayılması kenti bir bütün olarak üretimin alanı 

haline getirmektedir. Hardt ve Negri’ye göre üretimin biyopolitikleşmesiyle 

birlikte sermaye, üretim sürecine dışsal hale gelmektedir. Metropoldeki ortak 
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zenginliğe el koyma biçimi de göstermektedir ki endüstriyel kapitalizme özgü 

olan sermayenin organik bileşimi mefhumu ortadan kalkmaktadır. Marx 

tarafından ortaya atılan sermayenin organik bileşimi yaklaşımı, emek-sermaye 

ikiliği üzerinden sermayenin emeğin yarattığı ürünlere el koyma sürecini 

varsayar. Sermayenin organik bileşimi sabit sermaye ve değişken sermaye olarak 

iki kategoriye ayrılır. Sabit sermaye genel olarak sermayenin sahip olduğu 

fabrika, teçhizat vb.’ni, değişken sermaye ise emek gücünü nitelemektedir. 

Çağdaş kapitalizmde emeğin yeni biçimi sabit sermaye ve değişken sermaye 

arasındaki diyalektiği ortadan kaldırmaktadır (Negri, 2013: 76-77). Emek 

gücünün gelişimi emeğin sermayeden otonom biçimde örgütlenmesine olanak 

sağlamaktadır. Emek sermayeden bağımsızlaştıkça sermaye emeğin yarattığı 

zenginliğe dışsal bir biçimde el koymaktadır. Kâr sermayenin üretim sürecindeki 

el koyma biçimi ise de rant zenginliğe dışsal bir biçimde el koyma biçimi olarak 

biyopolitik üretimde merkezi bir kategori olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; 

sermayenin daha çok spekülatif alanlarda, telif, patent gibi bilişsel yaratıcılığı 

çitleme faaliyetlerinde etkin olması sermayenin emeğe dışsal bir konuma 

geldiğini göstermektedir. Bu yönüyle sermaye kâr’dan değil, üretim sürecine 

katılmaksızın dışsal bir rant üretme ilişkisi içerisinde ortak paydaya el koyma ya 

da mülksüzleştirme yoluyla birikim biçiminde zenginliğini arttırmaktadır 

(Harvey, 2004: 123).  

Hardt ve Negri’ye  (2011: 150) göre sermaye aynı zamanda dışsallıkların 

yönetimi yoluyla kolektif olana el koymaktadır. Kentsel rantların biyopolitik 

üretim döneminde bu denli artması rastlantısal değildir. Neoliberal ekonomide 

kentsel ortaklıklara el koyma yoluyla sermaye birikimi sadece kamusal alanların 

özelleştirilmesi yoluyla değil; aynı zamanda, kentte yaşayanların ortak 

katılımıyla üretilen kolektif ortak paydanın ele geçirilmesi yoluyla ilerlemektedir. 

Bunun nedeni metropolün maddi ve maddi olmayan ortak varoluşun toplaştığı 

bir kap olmuş olmasıdır. Metropol bu yönüyle sadece toprağa dayalı rantların el 

konulduğu bir mekân olarak görülmemelidir. Aynı zamanda duygular, 

semboller, simgeler üretiminin yarattığı kolektif rantların el 

koyulduğu/pazarlandığı bir mekân niteliği taşımaktadır. Bu nedenle biyopolitik 

üretimle birlikte bir kent ancak orada yaşayanların katılımıyla üretilen pozitif 

veya negatif dışsallıklar üzerinden değerlendirilmektedir. Örneğin, bir 

mahallenin emlak piyasasını belirleyen şey sadece topraktan doğan maddi değeri 

değil; aynı zamanda tarihi ve kültürel geçmişi, yeni orta sınıfların ya da yaratıcı 

sınıfların varlığı gibi dışsallıklarıdır (Hardt ve Negri, 2011: 163).  

“günümüz emlak ekonomistleri, kent içindeki bir dairenin, bir 

binanın veya bir arsanın değerinin yalnızca emlakın inşaatının 

boyutları ve nitelikleri gibi kendindeki içsel nitelikleri tarafından 
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değil; aynı zamanda ve hatta daha temel olarak, hem hava 

kirliliği, trafik sıkışıklığı, yüksek suç oranı ve cumartesi geceleri 

uyumayı imkânsız hale getiren alt kattaki diskotekler gibi 

negatif dışsallıkla hem oyun alanlarına yakınlık, dinamik yerel 

kültürel ilişkiler, entelektüel değişim çevreleri ve huzurlu, cazip 

toplumsal etkileşimler gibi pozitif dışsallıklar tarafından 

belirlendiği gayet iyi bilinir… Onların, bir ayindeymiş gibi 

“muhit, muhit, muhit” diye sürekli tekrarladıkları şey, negatif 

dışsallıkları minimize, pozitif dışsallıklarıysa maksimize etme 

stratejisini ifade etme biçimleridir. Muhit aslında sadece, 

parkların yanı sıra, bölgesel ilişkilerin kalitesi, iletişim kanalları, 

entelektüel ve kültürel dinamikler gibi ortak zenginliğe erişimin 

ve yakınlığın bir adıdır” (Hardt ve Negri, 2011: 162-163). 

Bu açıdan kent sadece fiziksel bir mekân değildir; aynı zamanda 

duyguların, sembollerin, simgelerin ortak payda ile üretildiği müşterek bir 

mekândır ve sermaye de bu ortak zenginliğe dışsal bir unsur olarak el koyan bir 

parazittir (Hardt ve Negri, 2011: 151). Dolayısıyla biyopolitik üretimle birlikte 

sermaye kültürel pratiklere, entelektüel devrelere, duygusal ağlara ve toplumsal 

kurumlara dayanan ortak zenginliğe el koymayı amaçlayan bir tür rant 

mekanizmasını merkeze almaktadır. Harvey de benzer bir biçimde günümüz 

kentlerini kolektif olarak üretilen ve toplumun tamamına ait olan simgesel 

varlıklar, tarihsel anlatılar, tarihi mekânlar ve kolektif hafızaların eşsiz, münferit, 

otantik ve özel olmasından hareketle sermayenin üretime dışsal hale geldiği ve 

tekel rantının yaratılmasıyla zenginliğe el koyma stratejisinin yürütüldüğü 

mekânlar olarak görmektedir (Harvey, 2013: 158-159). Hardt ve Negri’ye göre 

kentsel ortak varoluşlara el koyma süreci aynı zamanda finansallaşma 

süreçleriyle doğrudan ilişkilidir. Metropolde üretilen ortak zenginliğe emlakçılar 

ve finansçılar tarafından el konulması sürecinin esasında da biyopolitik üretimle 

birlikte üretimin metropol boyunca toplumsal olarak üretilmesi ve bu nedenle 

sermayenin üretime dışsal bir unsur haline gelmesi vardır. Sermayenin ortak 

zenginliğin üretimine dışsal hale gelmesi özerk toplumsal güçleri finansal 

aygıtlarla ve borçla kontrol altına alacak mekanizmaların incelikle yaratılmasına 

bağlıdır. Çünkü biyopolitik üretimle birlikte sermaye, üretime dışsal bir unsur 

olarak, metropolde üretilen ortak paydanın ele geçirilmesi yoluyla varlığını 

sürdürebilir. Dolayısıyla biyopolitik üretimle birlikte sömürü, ortak paydanın ele 

geçirilmesi yoluyla mümkün hale gelir (Hardt ve Negri, 2004: 128). 

2. KARŞILAŞMA MEKÂNI OLARAK METROPOL 

Biyopolitik üretimle birlikte metropol tesadüfi karşılaşmaların alanı haline 

gelmektedir. Elbette modern endüstriyel toplum kır ve kent karşıtlığı üzerine 

kuruludur. Bu yönüyle kent 19. yüzyıldan beri farklı bireylerin toplaştığı bir alan 

olmuştur. Marx ve Engels modern endüstriyel kenti kapitalist üretimin bir türevi 
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ve feodalizmin anti-tezi olarak görmüştür. Bu anlamıyla kent, kırın karşısında 

konumlandırılarak sınıf savaşımının yeni mekânı olarak görülmüştür. Kent bir 

taraftan her sınıftan, her rütbeden insanların ortak amaç için bir araya geldiği; 

diğer yandan karşılaşmaların kayıtsızlık ve yalıtılmış biçiminde örgütlendiği bir 

yer olarak görülür (Engels, 1997: 70). Max Weber de kenti feodal toplumun 

yıkılmasında ve kapitalist girişimciliğin ve rasyonelliğin gelişiminde önemli 

özerk bir mekân olarak görür. Émile Durkheim da modern ve geleneksel toplum 

üzerine yaptığı ayrımda mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya doğru 

gelişen bir tarihsel model sunar. Endüstriyel toplumda hakim olan organik 

dayanışma bir bakıma toplumsal iş bölümünün yansıması olarak bireyleri eski 

geleneksel bağlardan koparır, bireyi daha büyük ve karmaşık toplumsal ilişkilerin 

parçası haline getirir (Durkheim, 2006). Modern öncesi toplumlar aynı zaman 

mekân ilişkileri boyunca örgütlendikleri için yüz yüze karşılaşmaların ve aynı 

mekânı paylaşmanın döngüsel bir tekrarı üzerine kurulu karşılaşmalar üretirler. 

Bu durum modern öncesi birçok toplumun tekrara dayalı zaman anlayışı üzerine 

kurulduğu gerçeği ile de sabittir. Buna karşın modern toplum uzak mesafeler 

boyunca hareket edebilecek taşıyıcı araçların ve iletişim-ulaşım olanaklarının 

varlığı ile modern öncesi toplumlardan ayrılırlar. Endüstrileşme ve kapitalizm ile 

birlikte kırın tasfiyesi ve artan kentleşme farklı bireylerin tesadüfi 

karşılaşmalarını örgütleyen metropol hayatını olanaklı kılmıştır.  

Georg Simmel Metropol ve Tinsel Yaşam makalesinde metropolü büyüklük, 

işbölümü ve para ekonomisinin gelişimi bağlamında ele almıştır (Simmel, 2003: 

87,98). Metropol sosyal çevrenin genişlemesi bağlamında bireysel özgürlüğün 

artışına olanak sağladığı gibi bireyin nevrotik bunalımlarının temelini de 

oluşturur. Bu yönüyle metropol artan büyüklük ve farklılaşmanın yarattığı iş 

bölümü ve rasyonelleşmeye neden olur. Para ekonomisi tam da bu 

rasyonelleşmenin ve farklılaşmanın temelini oluşturur (Saunders, 2013: 104-

106). Bu açıdan metropol modern toplumun örgütlenme biçimi ve 

karşılaşmaların örgütlendiği bir alandır. Metropol sadece tekilliklerin rastlantısal 

karşılaşmasını örgütlemez aynı zamanda başka yerlerden gelen kişilerin 

kültürünü, dilini, bilgisini, zihniyetini ve yaşam tarzını ortak bir havuzda toplar. 

Bu açıdan metropol başından beri ortak varoluşun kendisini üretir. Harvey’in de 

belirttiği gibi “şehir her türden ve sınıftan insanın -her ne kadar gönülsüzce ve 

agonistik bir biçimde de olsa- yan yana gelerek durmadan değişen, gelip geçici, 

ama yine de müşterek bir yaşantıyı ürettiği bir mekandır” (Harvey, 2013: 117). 

Yani kent duyguların, simgelerin ve sembollerin ortak varoluş biçiminde 

üretildiği mekândır. 

Hardt ve Negri’ye (2011: 161) göre metropol sadece yollar, binalar ve 

caddeler, parklar, atık sistemleri ve iletişim ağlarından oluşan maddi bir mekân 
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değildir; aynı zamanda kültürel pratiklerin, entelektüel devrelerin, siyasal 

tahayyüllerin, duygusal ağların ve toplumsal kurumların maddi olmayan 

doğasını örgütleyen bir kaptır. Elbette metropolün ortak paydanın üretiminde 

merkezi olması yeni bir şey değildir. Kentsel nüfusun artmaya başladığı endüstri 

devriminden beri ortak kültür, dil, yaşam tarzının üretim merkezidir. Hardt ve 

Negri’ye göre bugün doğmakta olan kenti ayırt eden en önemli özellik ise 

biyopolitik üretimle birlikte ortak paydanın üretimine dayanıyor olmasıdır 

(Hardt ve Negri, 2011: 251-253). Ortak paydanın üretimi bir dizi karşılaşmayı 

gerekli kılmaktadır. Hardt ve Negri bu karşılaşmayı Spinoza’cı anlamda olumlu 

ve olumsuz karşılaşmalar olarak iki biçimde ele almaktadır. Buna göre 

“karşılaşma ya daha küçük bedenlere ayrışma ya da yeni, daha büyük bir beden 

oluşturmayla” sonuçlandığından çokluğun karşılaşmaları bu anlamıyla diğer tüm 

bedenlere açık oluşu ve kapsayıcı niteliklerinden dolayı ya neşeli ve güçlü 

bedenler oluşturur ya da üzücü ve güçsüz oluşuyla parçalarına ayrılır (Hardt ve 

Negri, 2011: 57). Metropoldeki olumlu karşılaşmalar çeşitli etnik, dilsel, cinsel 

kimlikler gibi toplumsal alanı kuşatan farklılıklar boyunca sekteye uğrayabilir. 

Dolayısıyla aynı ortak mekânı paylaşan kişiler zorunlu olarak olumlu 

karşılaşmalar gerçekleştirmez.  

“Örneğin komşunuzun gürültüsü sizi gece uyandırdığında veya 

çöpü koktuğunda ya da daha genel olarak trafik sıkıştığında 

veya metropolün hava kirliliği tüm sakinlerin yaşam kalitesini 

bozduğunda olduğu gibi, metropolde diğerleriyle 

karşılaşmaların çoğunluğu çatışmalı ve yıkıcıdır; ortak 

varoluşun zehirleyici biçimlerini üretir” (Hardt ve Negri, 2011: 

254). 

Hardt ve Negri’ye göre metropol sadece rastlantısal karşılaşmaların alanı 

olmadığından ve karşılaşmaların çoğunlukla yıkıcı ve çatışmacı olması nedeniyle 

karşılaşmaları şenlikli ve üretici kılacak bir metropol politikası örgütlenmelidir. 

Metropol politikası örgütlemek aynı zamanda olumlu karşılaşmaların yaratımına 

dayanır. Çünkü biyopolitik üretimle birlikte kent yaratıcı kapasitelerin ve 

işbirliğinin üretildiği bir mekân haline gelmektedir (Negri, 2016: 58-59). 

Metropol politikası örgütlemek politik bir sorunsala işaret eder. Buna karşın 

biyopolitik üretimin ortak varoluşa ve paydaya dayanıyor olması nedeniyle 

karşılaşmaların örgütlenmesi aynı zamanda ekonomiktir. Metropol çeşitli 

karşılaşmalar yoluyla ortak varoluşunun keşfini olanaklı kılar. Üretimin 

biyopolitik hale gelmesi nedeniyle fabrikanın endüstriyel emeğin örgütlenme 

alanı olması gibi metropol de çokluğun politika ve örgütlenme alanıdır (Hardt ve 

Negri, 2011: 254).  Fabrika sadece işçi sınıfının kapitalistler için üretim yaptığı 

fiziksel bir alan değildir; aynı zamanda iletişim ve dilsel ortaklıklar inşa ettiği 

siyasal örgütlenme alanıdır. Fabrikanın kapitalist toplumdaki yerini biyopolitik 
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üretimle birlikte metropol almaktadır. Metropol iletişimin, kodların, duyguların, 

seslerin ortak paydada üretildiği ve siyasal ütopyaların örgütlendiği kaptır. 

Günümüzdeki kentsel toplumsal hareketler fabrikadaki üretim sistemini 

reddeden makine kırıcıları gibi yeni örgütlenme ve isyan biçimlerini ortaya 

çıkarmaktadır (Hardt ve Negri, 2011: 256). Bu nedenle metropol çokluğun hem 

siyasal karşılaşması hem de ekonomik örgütlenmesi için bir beden işlevi görür.  

3. ÇOKLUĞUN İNORGANİK BEDENİ OLARAK METROPOL 

1848 devrimci isyanı ve 1871 Paris Komünü daha çok kentsel alanda 

otonom bir yönetim inşa etmeyi hedefleyen politik hareketlerdir. Paris Komünü 

1851 yılında iktidarı bir darbe sonucunda ele geçiren Louis Bonaparte tarafından 

kapitalizmin krizini aşmaya yönelik Haussmann’ın Paris’i yeniden imar etme 

projesi neticesinde kentsel alandan sürülen ve mülksüzleştirilen kitlelerin politik 

bir karşı çıkışı olarak görülmelidir (Harvey, 2013: 49). Buna karşın 19. yüzyıl 

genel olarak fabrikayı merkeze alan devrimci mücadele pratiğini ya da ulusal 

kurtuluş mücadelelerini ortaya çıkarmıştır. 19. ve 20. yüzyıl boyunca sistem 

karşıtı hareketler temel olarak bu iki ana eksende mücadele yürütmüştür (Arrigi, 

Hopkins ve Wallerstein, 2004: 36). Marxist yazında kapitalizmin değer üretici 

alanı olarak görülen fabrika, kapitalizmin yarattığı çelişkilere karşı merkezi 

mücadele alanı olarak görülmüştür. Fabrika işgalleri, grevler, sabotajlar vb. 

mücadele pratikleriyle hem toplumsal alanda yaratılan sömürü ilişkilerine hem 

de fabrika içerisindeki disipline karşı ortak bir kalkışma üretilmeye çalışılmıştır. 

Fordist üretimin hakim olduğu 20. yüzyıl boyunca da fabrika kitlesel üretim 

mekânı olarak tüm toplumsal dönüşümün merkezi olarak görülmüştür.  

Kapitalist üretimdeki bir dizi değişim fabrikanın merkeziliğini tartışmaya 

açmıştır. İlki sosyal refah devletinin ve fordizmin krizi; ikincisi ise 1968 devrimci 

mücadeleleri boyunca kürenin farklı coğrafyalarında işçi sınıfının merkezi 

niteliğini olanaksız kılacak biçimde kadın hareketlerinin, çevre hareketlerinin ve 

gençlik hareketlerinin ortaya çıkmış olmasıdır. Kentsel toplumsal hareketlerin 

ortaya çıkması mücadeleyi fabrika duvarlarının dışına, kentsel mekânın 

tamamına yaymıştır. Manuel Castells Kent, Sınıf, İktidar adlı çalışmasında kentsel 

toplumsal hareketler olarak ele aldığı yeni hareket biçimlerini üretim alanındaki 

mücadelelerden farklı olarak konut, sağlık, eğitim vb. yeniden üretim alanına 

özgü talepleri merkeze alan hareketler olarak tanımlamıştır (Castells, 2017: 16). 

1970’lerde İtalyan Otonomist Marxistleri de fabrikadaki denetim ve disiplin 

mantığının toplumun tamamına yayıldığı ve  “toplumun bir fabrika” gibi 

örgütlendiği sorunsalına dikkat çekmişlerdir.  Bu yaklaşıma göre post-fordist 

üretim biçimi fabrikayı değerin üretildiği ayrıcalıklı mekân olmaktan çıkarmakta 

ve değer toplumsal alanın tümü tarafından üretilen bir şeye dönüşmektedir. Bu 
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eğilim, işçi sınıfının merkeziliğine vurgu yapan devrimci mücadeleler 

yaklaşımlarını ortadan kaldırdığı gibi işsizler, lümpen proletarya, yoksullar, 

kadınlar gibi toplumsal mücadelenin dışında görülen tüm toplumsal kesimleri 

mücadele içine çekmiştir. İşçi sınıfının merkeziliğini tartışmaya açan diğer bir 

yaklaşım da Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’un Hegemonya ve Sosyalist Strateji 

çalışmalarında geliştirdikleri radikal demokrasi kuramıdır. Buna göre işçi sınıfı 

öncülüğüne dayalı hegemonya stratejisi önemini yitirmiş, farklı toplumsal 

kimliklere dayalı popülist bir siyaset ve halk figürü mücadelenin merkezine 

gelmiştir. Toplumsal değişimin öznesinin kim olacağı sorusu bu açıdan 21. 

yüzyılda cevaplanması gereken önemli bir politik sorunsal olarak farklı figürler 

tarafından ele alınmıştır. Hem Castells’in kentsel toplumsal hareketlere hem de 

Laclau ve Mouffe’un yeni siyasal öznelliklere yönelik yaklaşımında bu özne 

arayışının önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür.  

Hardt ve Negri’de İmparatorluk ve Çokluk çalışmalarında kapitalizmde 

meydana gelen bir dizi değişime koşut olarak Marxist bir tonla kapitalizmin 

mezar kazıcısı olarak görülebilecek yeni bir özne figürü olarak çokluk kavramını 

önermiştir. Çokluk, imparatorluğun komuta ve kontrol yapılarına karşı 

örgütlenecek bir figür olarak ele alınmıştır. Çokluk halk, kitle ve güruhtan farklı 

olarak ortak paydanın üretimine dayanan ve bu yönüyle hiyerarşi üretmeksizin 

karşı-iktidar üretme potansiyeline sahip bir özne olarak sunulmaktadır (Hardt ve 

Negri, 2004: 12-13). Çokluk ne bir tekilliğe ne de tek bir kimliğin özdeşliğine 

indirgenmeyecek kadar çoğul bir yapıya sahiptir. Çokluk bu yönüyle “öznelerin 

kendi adlarına konuşmalarını gerektiren ve bireysel iyelik yerine, temsil 

edilemeyen tekilliklerle” tanımlanabilir (Negri, 2010: 16). Çokluk bu açıdan 

temsil mekanizmalarını aşan bir özne olarak görülmektedir. Laclau çokluğun 

temsil dışı bir özne olarak görülmesi gerektiği fikrine esaslı bir itirazda bulunur. 

Laclau, Hardt ve Negri’nin çokluğu bütün toplumsal mücadeleleri örgütleyecek 

bağlantısız bir özne figürü olarak gördüğünü ve tam da bu nedenle çokluğun 

tutarlı bir politik eylem geliştiremeyeceğini; çünkü çokluğun kendiliğindenci bir 

özne olarak herhangi bir politik arabulucuyu varsaymadığını ileri sürmektedir 

(Laclau, 2007: 262). Çokluk sadece karşı olmak anlamında bir özne olarak 

düşünüldüğünden baskıya karşı doğal olarak mücadele gösterecek bir birlik 

olarak görülmekte ve çokluğun inşasına yönelik hiçbir çaba gerekli 

görülmemektedir (Laclau, 2007: 263). Hardt ve Negri (2011: 176), bu eleştirilere 

yönelik olarak çokluğun kendiliğinden bir özne olmadığını, politik bir 

örgütlenme tasarımı içerdiğini iddia etmektedir. Hardt ve Negri (2011: 180-182), 

çokluğun politik olarak yaratılmasına ilişkin modelin tam da biyopolitik üretime 

içkin olduğunu, üretici işbirliğinin özerk ve kolektif yapısının politik karar 

almada etkili olacağını, egemen ve birleştirici bir iktidarın politikanın zorunlu bir 
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koşulu olmadığını belirtmektedir. Çokluk sadece mal ve hizmetlerin üretimini 

değil, iletişim, işbirliği, yaşam ve toplumsal ilişkilerin üretimini gerçekleştiren bir 

özne olarak görülmektedir. Çokluğun ortak paydanın üretimine dayanan 

ekonomik modeli ile özerk ve kolektif yapısı gereği siyasal modeli arasında bir 

benzerlik vardır. Bu benzerlik tam da siyasal kararlar almayı olanaklı 

kılmaktadır. Hardt ve Negri’nin çokluğu biyopolitik üretimin devreleri içerisinde 

siyasal kararlar alacak bir özne olarak konumlandırması eleştirilmiştir. Žižek 

(2014: 263), çokluğun politik yöneliminin muğlak olmadığını aksine çokluğun 

sermayenin bir parçası olması nedeniyle radikal bir dönüşümü olanaklı kılacak 

bir özne olarak görülemeyeceğini belirtir. Bu yönüyle çokluk kapitalizme 

alternatif üretecek bir özne değil; egemen iktidarın retoriğine yaslanan bir 

konuma yerleştirilir. Çokluk kavramına yapılan diğer bir eleştiri de çokluğun 

kendi başına üretici ve olumlu, imparatorluğun ise denetleyici ve disipline edici 

olması nedeniyle olumsuz olarak değerlendirilmesidir. Çokluk ve imparatorluk 

iki ontolojik kendilik arasında meydana gelen ilişkiye indirgenmiş, bu ilişkinin 

her iki kutbu içine alan biyopolitik üretim ilişkisi olduğu gözden kaçmıştır 

(Lemke, 2013: 102). 

 İmparatorluk ve Çokluk çalışmalarında sunulan çokluk kavramına farklı 

kuramcılardan yapılan eleştirilerin yanı sıra; bu iki çalışmada çokluğun 

zamansallığı merkezi alınırken mekânsallığının ihmal edilmesi Negri tarafından 

da kendi kuramsal yaklaşımlarına yapılmış bir tür özeleştiri olarak görülebilir 

(Negri, 2016: 57). İmparatorluk ve Çokluk çalışmalarının yazıldığı dönem 

alternatif küreselleşme hareketlerinin bir ivme kazandığı dönemdir. Bu hareketler 

küresel ölçekte mekâna bağlı kalmaksızın hareket halindeki toplumsal eylemleri 

örgütlediğinden çokluğun mekânsallığı bir sorun olarak görülmemiştir. Hardt ve 

Negri Ortak Zenginlik çalışmasıyla birlikte çokluğun mekânsal boyutuna dikkate 

alan metropol tartışmasını ortaya atmıştır. Hardt ve Negri’nin metropol 

tartışması da biyopolitik üretimle birlikte yeni bir öznellik biçimi olarak 

çokluğun kendisini kuracağı mekânın neresi olduğu sorusuna cevap üretmeyi 

amaçlamıştır (Negri, 2016: 57). Hardt ve Negri’nin çokluk ve metropol arasında 

kurmuş olduğu ilişkinin temelinde de çokluğun ve kentin ortak paydanın 

üretimine dayanıyor olması vardır. Üretimin biyopolitik hale gelmesi kenti bir 

bütün olarak zenginliğin üretici mekânı haline getirmektedir. Ortak paydanın 

üretimi sadece çokluğun ortak diller, semboller, fikirler ve ilişkiler üretme 

biçimine gönderme yapmaktaysa da bütün bunların üretimi aynı zamanda 

çokluğun yeniden üretilmesinin koşuludur (Hardt ve Negri, 2004: 215). Bu 

nedenledir ki ortak paydanın üretimi metropolü üretir aynı zamanda metropol 

de tekrar çokluğun üretilmesini olanaklı sağlar. Bu açıdan endüstriyel işçi sınıfı 

için fabrika ne anlama geliyorsa çokluk için de metropol üretim, karşılaşma, 
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siyasal duygulanımların yaratıldığı ve yeniden üretildiği bir alan olarak o anlama 

gelmektedir. Hardt ve Negri endüstriyel kentten biyopolitik kente geçiş sürecinde 

metropolün artan önemi nedeniyle metropolü çokluğun inorganik bedeni olarak 

değerlendirmiştir.  

“metropol ilk olarak çokluğun iskeleti ve omuriliği, yani –onun 

etkinliği destekleyen– inşa edilmiş bir ortam ve –bir duygular, 

toplumsal ilişkiler, alışkanlıklar, arzular ve kültürel devreler 

havuzu ve beceri dizisi oluşturan– toplumsal bir ortam olarak 

değerlendirilebilir…biz metropolü, inorganik beden, yani 

çokluğun organsız bedeni olarak anlıyoruz” (Hardt ve Negri, 

2011: 249). 

Metropol, endüstriyel dönemdeki fabrikanın yerini alarak müştereklerin 

üretildiği hazne görevi görmektedir. Metropol ile çokluğun ortak paydanın 

üretimine dayanıyor olması metropolü kamusal-özel ayrımını aşan ortak 

varoluşların ele geçirilmesi, denetlenmesi ve dağıtılması için ortaya çıkan 

mücadelelerin mekânı haline getirmektedir. Başka bir deyişle metropolün 

biyopolitik üretimle birlikte iletişimin, birlikte yaşamanın, fikirlerin ve imajların 

değiş tokuş alanı olması bağlamında ortak varoluşun üretildiği bir yer haline 

gelmesi, bir bakıma ortak varoluşun kimler tarafından denetleneceği sorunsalını 

ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle kent, yeni özne biçimlerinin karşı 

örgütlenmelerinin mekânı haline gelmiştir. Endüstriyel işçi sınıfı fabrikayı 

merkeze alan bir örgütlenme biçimi inşa etmiştir. Biyopolitik üretimle birlikte 

sınıf mücadelesi fabrika duvarlarının dışına taşmıştır. Günümüz toplumlarında 

üretimin ekonomik alanın ve fabrika duvarlarının ötesinde işleyen bir süreç 

olmaya başlaması yeni öznellik biçimi olarak çokluğu çağdaş kapitalizme karşı 

örgütlenen bir sınıf ve biyopolitik üretimin öznesi haline getirmiştir.  

Metropol antagonizmaların örgütlendiği yerdir ve bu yönüyle sınıf 

mücadelelerinin mekânıdır. Antagonizmanın kökeninde endüstriyel üretimdeki 

gibi emeğin ürünlerine kar yoluyla el koyan emek-sermaye arasındaki organik 

bileşim yoktur. Aksine zenginliğin ve ortak paydanın üretimine dışsal hale gelen 

ve rantı bir tür ortak varoluşa el koyma stratejisi haline getiren sermaye biçimi 

vardır. Bu nedenle çokluğun antagonizmalara karşı örgütlenmesi “sadece 

hiyerarşi ve kontrolün şiddetine karşı değil; aynı zamanda ortak varoluşun 

üretkenliği ve karşılaşmaların özgürlüğünün de bir savunmasına yönelir” (Hardt 

ve Negri, 2011: 258). Sermayenin üretim sürecine dışsal hale gelmesi ortak 

varoluşun üretiminin önündeki en önemli engeldir. Bu nedenle çokluk ortak 

paydanın üretimini ve savunulmasını olanaklı kılacak bir politika üretmelidir. 

Dolayısıyla çokluk aynı zamanda iyi karşılaşmaları çoğaltacak metropol 

politikası üretecek bir özne olarak ele alınmaktadır.  
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Son dönemdeki kentsel hareketler Seattle, Genova, Prag, Porto Alegre vb. 

alternatif küreselleşme hareketlerinden farklı olarak hareket halindeki 

mücadeleden, mekânı işgal hareketlerine dönüşmüştür. Mekânın kendisi 

toplumsal, siyasal ve kültürel ilişkilerin üretilmesinde ve yeniden üretilmesinde 

merkezi konuma gelmektedir. Bu yönüyle kent toplumsal mücadelenin 

mekânıdır. Kent hayatın, gündelik ilişkilerin, duyguların, alışkanlıkların, 

arzuların ve kültürel kimliklerin inşa edildiği müşterek bir mekân olarak 

çokluğun iskeleti ve omuriliğidir (Hardt ve Negri, 2011: 249). Hardt ve Negri 

kentin müşterek bir mekâna dönüşme sürecini biyopolitik üretimle doğrudan 

ilişkilendirmektedir. Başka bir deyişle kent, mekânın üretiminin hayatın üretimi 

haline geldiği tarihsel bir mekâna gönderme yapmaktadır. Fabrikanın üretim, 

sınıf karşılaşmaları ve örgütlenme işlevini biyopolitik üretimle birlikte metropol 

üstlenir. “Fabrika endüstriyel işçi sınıfı için neyse, metropolde çokluk için odur” 

yaklaşımı günümüz biyopolitik üretiminde metropolün değişen doğasını 

açıklamaktadır. Bu sebepledir ki metropol isyanın ve antagonizmaların 

örgütlendiği bir hazne olarak görülmektedir (Hardt ve Negri, 2011: 257). 

Metropol, aynı zamanda çokluğun üretici kapasitelerini engelleyen sermayeden 

özerkliğini ilan edeceği toplu çıkışın mekânıdır (Hardt ve Negri, 2011: 160).  

4. SONUÇ YERİNE 

Hardt ve Negri’nin kuramsal tartışmalarında sınırlı bir yere sahip olan ve 

bir o kadar da ihmal edilen metropol sorunsalı kapitalizmin biyopolitik 

dönüşümüyle birlikte kentin nasıl ele alınması gerektiğine yönelik kendi 

kuramsal çözümleri üzerinden cevap üretme girişimidir. Hardt ve Negri’ye göre 

biyopolitik üretimle birlikte kapitalizmin mekânsal boyutunda bir dizi değişim 

ortaya çıkmıştır. Kentler artık endüstriyel döneme özgü niteliklerini yitirmekte 

yeni ekonomik ve toplumsal üretim biçimi tarafından şekillendirilmektedir. 

Biyopolitik kent, biyopolitik üretimle birlikte kentin yeni mekânsal kategoriler 

etrafında örgütlenmesi olarak görülmektedir. Biyopolitik kent, biyopolitik 

üretimin ortaya çıktığı günümüz koşullarında kapitalizmin yeni sosyo-mekânsal 

örgütlenmesidir. Kent üretim, karşılaşma ve siyasal duygulanımların üretildiği 

bir hazneye dönüşmektedir. Biyopolitik kentin doğuşu bu açıdan yeni direniş 

biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hardt ve Negri’nin de  (2004: 

85-86) belirttiği gibi “bir dönemde en etkili olan direniş biçimi, o dönemin hakim 

ekonomik ve toplumsal üretim modeline denk düşendir”. Biyopolitik üretimle 

birlikte müştereklerin korunması ve denetlenmesi için ortaya çıkan direniş 

biçimleri tam da yeni ekonomik ve toplumsal üretim modeli tarafından 

belirlenmekte ve ona karşı örgütlenmektedir. Bu süreç Lefebvre’nin (2014: 61) 

uzunca bir zaman önce dile getirdiği iktidara karşı verilecek mücadeleler temelde 

mekân üzerine verilen mücadelelerdir ve yeni bir toplum kurmak aynı zamanda 



AP Aykut AYKUTALP 

46 
 

yeni mekân üretimi yoluyla mümkün olur tezinin metropol dolayımıyla 

gerçekleşmesidir. Hardt ve Negri’nin biyopolitik kente yönelik temel 

yaklaşımları da kentin müşterek olarak üretildiği ve zenginliğin üretiminin 

kolektif olduğu; bu nedenle kentin orada yaşayanlar tarafından icat edildiği ama 

müşterek olarak üretilen kentsel zenginliğe dışsal bir öğe olarak sermayenin el 

koyduğu gerçeğine dayanmaktadır. Kentin müşterek olanın üretimi haline 

gelmesi, müşterek olana dışsal bir biçimde el koymayı gerekli kılacak 

politikalarla birlikte var olmaktadır. Dünya ölçeğinde hakim kent politikaları 

halini alan soylulaştırma, kentsel dönüşüm, güvenlikli siteler vb. uygulamalar 

toplumsal güçlerin bir araya gelişini parçalamayı amaçlayan sosyo-mekânsal 

biçimlendirme yöntemleridir. Dolayısıyla metropolün ürettiği zenginliğe bir tür 

el koyma biçimleridir. Kentsel mücadelelerin odağını da kentin kolektif olarak 

üretimine karşın zenginliğe bireysel el konulması noktasında yaşanan gerilim 

oluşturmaktadır. 

Son yıllarda kent hakkı kavramı etrafında yapılan tartışmalar da kenti 

yeniden yaratma ve icat etme hakkının kolektif doğasına vurgu yaparak, kentin 

hangi aktörler tarafından biçimlendirileceğine dikkat çekmektedir. Kent hakkı, 

kentsel alandaki düzenleme pratiklerine kentte yaşayanların tamamının müdahil 

olması bağlamında kentin kullanımına ilişkin karar mekanizmalarına katılma 

hakkıdır (Harvey, 2013: 44). Aynı zamanda kenti maddi ve maddi olmayan 

yönüyle inşa edenlerin kenti nasıl kullanacağına karar verme hakkıdır. Kentsel 

mekânın yönetimini tartışmaya açmak özel ve kamusal ayrımının ötesinde 

müşterek bir alan olarak kenti sahiplenme pratiği olarak görülmelidir. Kent 

hakkı sadece doğal ortak varoluşlar üzerindeki hak değil; aynı zamanda 

duygular, simgeler ve sembollere dayanan yapay ortak varoluş üzerindeki 

kolektif hakları da içermektedir. Canlı olduğu kadar cansız ağlar üzerindeki 

haktır. Kent hakkını merkeze alan toplumsal hareketler de kenti canlı ve cansız 

ağların bir toplanışı olarak görmekte ve kenti ortak paydaya dayalı bir mekân 

kurgusu üzerinden yeniden icat etmenin olanaklarını tartışmaya açmaktadır. 

Toplumsal hareketlerin ve çokluğun ortak payda etrafında örgütlenmiş olması 

hegemonik tek bir öznenin merkeziliğine dayalı siyaset yapma biçimini, parti, 

sendika, temsili demokrasi gibi dikey örgütlenme yapılarını reddeden bir politik 

hattın ortaya çıkmasını gündeme getirmiştir. Kentsel mekânın müşterek alan 

olarak mücadeleye açılması ve müşterek bir mekân halini alması tam da temsil 

mekanizmalarının yarattığı merkezi otoriteye karşı kolektif karar alma 

mekanizmalarının nasıl yaratılacağını doğrudan ilgilidir. Çokluk bağlamında 

sorulması gereken soru temsili reddeden ve kolektif kararı oluşturacak öznenin 

gerçekten kim olduğudur? Çokluk tekilliklerin bir birliği olarak düşünüldüğünde 

çokluk aynı zamanda içsel farklılığa sahip bir öznedir. Çokluğu oluşturan 



Aykut AYKUTALP Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 29-50 

47 
 

toplumsal aktörler arasındaki fark, bir yönüyle çokluğun olumlu ve üretken birlik 

kurmasının temeli iken, diğer yandan tekil ve farka dayalı bu çoğulluğun ortak 

eylemliliğini engelleyebilecek bir potansiyele sahiptir. Asıl sorun çokluğu 

oluşturan tekilliklerin nasıl biraya getirileceği, onlar arasındaki mücadele 

ağlarının nasıl oluşturulacağı, dayanışmanın nasıl inşa edileceği ve müşterek bir 

alan olarak kentin yönetilmesi ve denetiminin bu aktörlerin arasındaki farktan 

dolayı bir bölünmeye uğrayıp uğramayacağıdır. Çokluğun parçalı yapısı 

dayanışma ilişkilerinin kurmasını engelleyebileceği gibi aralarında dayanışma 

ilişkileri olabilecek toplumsal grupların birbirine yabancılaşmasına da neden 

olabilir (Day, 2005: 155). Hardt ve Negri (2011: 300) çokluğun metropol 

içerisindeki karşılaşmalarının toplumsal olarak üretilecek bir özgürlüğe 

dayandığını, ortak varoluşun iletişim ve dayanışma aracılığıyla mümkün 

olabileceğini iddia etmektedir. Bu açıdan ortak varoluşu ancak çokluğun 

üretebileceğini, hiyerarşilerin ise ortak varoluşu zehirleyeceğini savunmaktadır. 

Çokluğun eşitliği tam da aynılığa, homojenliğe ve birliğe indirgenmediğinde 

mümkün hale gelebilir. Çokluk ortak varoluşu zehirleyen biyoiktidara karşı 

iletişim kanallarını inşa ederek bağımsız işbirliği ve dayanışma ağlarını olanaklı 

hale getirebilir (Özmakas, 2016: 180). Bu sebeple kent üzerinde kimin söz sahibi 

olacağı aynı zamanda tekillikler arasındaki ilişkinin, işbirliğinin ve dayanışmanın 

sınırlarının nasıl inşa edileceğiyle anlam kazanabilir.  

Hardt ve Negri (2011: 258), 2001 yılında Arjantin’de ortaya çıkan kent 

isyanını, Bolivya’da ortaya çıkan su ve gaz mücadelelerini, Paris’in 

banliyölerinde ırk ve zenginlik hiyerarşilerine karşı ortaya çıkan kent isyanlarını 

işçi sınıfının fabrikada gerçekleştirdiği direniş biçimlerinin bir benzerini çokluğun 

metropol dolayımıyla gerçekleştirmesi olarak görmektedir. Benzer biçimde farklı 

ülkelerde meydana gelen Tahrir, Zuccoti Park, Placa Catalunya, Puerto del Sol 

ve Syntagma gibi kentsel mekânı işgal hareketleri de müştereklerin denetimi ve 

yönetimini merkeze alan kentsel isyan hareketleri olarak metropol boyunca 

çokluğun siyasal yaratımlarını içermektedir. Bu hareketler ortak varoluşlar 

üzerindeki denetimin kimde olması gerektiğini gündeme getirmiş olmakla 

birlikte, ortak varoluşu sekteye uğratan neoliberalizme, yeni-medya düzenine, 

demokrasi pratiklerine ve yaşam üzerindeki güvenlik taleplerine karşı kolektif ve 

küresel hat boyunca ilerleyen direniş pratikleri yaratmışlardır (Hardt ve Negri, 

2012: 12). Kentsel hareketlerin ortak gündemi ortak varoluşun özelleştirilmesini 

amaçlayan neoliberal siyasalara karşı herkesin ortak katılımıyla üretilen fikirler, 

bilgiler, görüntüler, sesler, kodlar, duygular ve sosyal ilişkiler gibi ortak 

varoluşların korunmasıdır (Hardt, 2010: 18). Kentsel hareketlerin yükselişe geçişi 

ve ortak varoluşların korunmasına yönelik siyasalar asıl olarak çokluğun nasıl ve 

nerede siyasal olarak yaratılacağıyla doğrudan ilişkilidir. Metropol tam da 
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çokluğun siyasal olarak yaratılacağı ve ortak varoluşların yönetimi ve denetimi 

üzerine karar vereceği bir mekân olarak görülmektedir. Metropole aynı zamanda 

biyopolitik bağlamıyla düşünüldüğünde günümüzdeki kent hareketleri yoluyla 

sınıf mücadelesinin yeni biçimlerinin üretilmesini olanaklı kılmakta, bu 

hareketlerin özerk nitelikleri gereği kapitalist üretim ilişkilerinden ve sermayenin 

tahakkümünden toplu çıkışın (exodus) alanı haline gelmektedir (Hardt ve Negri, 

2011: 160). Metropol dolayımıyla ortaya çıkan toplu çıkış esas olarak ortak 

varoluşa erişim, onu yönetme ve denetleme temelinde anlam kazanmaktadır. 

Sonuç olarak, metropolün çokluğun demokratik olarak kendini gerçekleştireceği 

bir mekân olarak mı, yoksa sermayenin denetiminde ve idaresinde yönetilecek ve 

ortak varoluşa el konulacak bir mekan olarak mı kalacağı sorusu çokluğun 

siyasal bir proje olarak yaratılıp yaratılamayacağıyla doğrudan ilişkilidir.  
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TOPLUMSAL SESLERİN ÇOĞULLUĞU: ALTERNATİF-

AKTİVİST YENİ MEDYA VE DEMOKRATİK “TARİH” 

ANLATISI  

THE DIVERSITY OF SOCIAL VOICES: ALTERNATIVE-

ACTIVIST NEW MEDIA AND DEMOCRATIC 

"HISTORY" NARRATIVE 

Alev ASLAN* 

ÖZ 

Churchill’e atfedilen “Tarih kazananlar tarafından yazılır.” 

sözünü neredeyse herkes duymuştur. Bu derin tartışma bir 

kenara bırakılarak en azından şu belirtilebilir ki “tarih kayıt 

altına almayı, seçmeyi ve yorumlamayı gerektiren bir süreçtir; 

tüm bu nedenlerle de tarih özünde siyasi bir girişimdir”. Neyin 

ele alındığı, nasıl ve kimler tarafından kaleme alındığı ise bu 

siyasi girişimin araçları arasındadır. Tarih anlatısı çoğu zaman 

profesyonellerce şekillendirilir. Oysa günümüzde yeni 

medyayla birlikte “tarihin” merkezi yapısında önemli bir 

kırılma yaşanmış ve tarih anlatısı profesyonel olmayanların 

anlatıları ve ötekilerin katkılarıyla farklı bir yönelim 

kazanmıştır. Bu durum anlatıyı çoğullaştırarak, kamusal 

alanda bilgiye dayalı yeni argümanlar üretmeyi 

kolaylaştırmakta, ötekilerin anlatılarına kapı aralamakta, 

birlikte bilgi üretmeyi mümkün kılmakta ve nihayetinde “tarih 

anlatısının daha demokratik” olmasının önünü açmaktadır. Bu 

temel argümandan hareketle çalışmanın amacı alternatif 

aktivist yeni medyanın daha demokratik bir anlatıyı kurmanın 

olanaklarını sağlayıp sağlamadığını ortaya koymaktır. Makale, 
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alternatif aktivist yeni medyanın, tarih anlatısı üzerinde nasıl 

bir dönüşüm sağladığı ve bu dönüşümün daha demokratik bir 

anlatının1 önünü açıp açmadığı sorusuna yanıt aramaktadır. Bu 

doğrultuda çalışmada öncelikle tarih anlatısı ve yaşanan 

dönüşüm ele alınmış ve tarih anlatısının kurgulanmasında yeni 

medyanın rolü tartışılmıştır.  Sonrasında ise alternatif aktivist 

yeni medyanın dinamiklerinin neler olduğu ve bu dinamiklerin 

tarih anlatısının demokratikleşmesine ne tür katkılar sağladığı 

ve ne tür eksiklikler barındırdığı tartışmaya açılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tarih, Dijital Tarih, Yeni Medya, 

Demokrasi, Alternatif Aktivist Yeni Medya, Çoğulluk. 

ABSTRACT 

Almost everyone has heard the saying, “History is written by 

the victors.” attributed to Churchill. Leaving aside this deep 

discussion, we can at least state that “history is a process that 

requires recording, selecting and interpreting”. For all these 

reasons, history is essentially a political initiative. What is 

addressed, how and by whom are among the tools of this 

political initiative. History narration is often shaped by 

professionals. However, today, with the new media, there has 

been a significant break in the central structure of the “history” 

narrative and this narrative has gained a different orientation 

with the narratives of non-professionals and the contributions 

of others. By diversifying the narrative, this makes it easier to 

produce new arguments based on information in the public 

sphere, opens the door to the narratives of others, makes it 

possible to produce information together, and ultimately paves 

the way for rendering “the narrative of history more 

democratic”. Departing from this basic argument, the purpose 

of this study is to reveal whether alternative activist new media 

provides opportunities to establish a more democratic 

narrative. This article is looking for an answer to the question 

“what kind of transformation does alternative activist new 

media bring for historical narrative and does this 

 
1 Bu çalışma kapsamında “demokratik anlatı” ifadesi şu anlamda kullanılmıştır: Demokratik 

anlatı, herkesin katılımına açık, eşit ve özgür konuşabilme, yazabilme, anlatabilme ilkelerine 

dayanan; kamusal müzakere olanaklarını, üretmiş olduğu gerçeğe dayalı bilgi ile genişleten anlatı 

biçimidir. Bu sayede anlatı tek, merkezi ve dayatmacı değil aksine herkesin katılımına açık, 

çoğulcu ve müzakereci bir biçim kazanır.  
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transformation pave the way for a more democratic 

narrative?”2 For this purpose, firstly, historical narrative, and 

the transformation that took place are reviewed and the role of 

the new media in the construction of the narrative of history is 

discussed. Afterward, the dynamics of alternative activists 

media and what kind of contributions and shortcomings these 

dynamics have on the democratization of historical narrative 

is analyzed.  

Keywords: History, Digital History, New Media, Democracy, 

Alternative Activist New Media, Diversity. 

 

GİRİŞ 

Tarih ile kastettiğimiz şey en basit anlamıyla “geçmişte olmuş olandır”. 

Tarih, anlatılardan oluştuğu için bir çeşit seçme ve temsil etme işine dayanır. 

Neyin, kim tarafından seçilip, nasıl temsil edileceği hususu ise tarih yazımını kimi 

zaman ideolojik bir araca dönüştürür (Carr, 2002; Benjamin, 1995). Tarih, 

genellikle onu yazma iktidarını elinde tutan profesyoneller tarafından kaleme 

alınır. Tarihsel anlatı, neyin hatırlanacağı ve neyin anlatıldığı ile doğrudan 

ilişkilidir. Hatırlama ediminin kamusal müzakere içerisinde sürdürülmesini Maria 

Marchetta “demokratik hatırlama siyaseti”3 olarak adlandırmıştır (Erden, 2010: 4). 

Aksi durumda “hatırlama” dikte edilene dönüşür ve yalnızca belli grupların 

çıkarlarına ve onların kimlik inşasına hizmet eder. Sancar, hafızalarının baskı 

 
2 Within the scope of this study, the expression “democratic narrative” is used in the following 

sense: Democratic narrative is based on the principles of openness to participants, equalness and 

freedom in speech, writing, and telling; it is a form of narration that broadens the possibilities of 

public negotiation with the factual information it has produced. In this way, the narrative becomes 

not a single, central and imposing one, but rather a pluralistic and deliberative form that is open to 

everyone's participation. 
3 “Maria Marchetta’nın ‘demokratik hatırlama siyaseti’ dediği kavramın önemi büyüktür. Bu 

siyasetin temel şartı, bireylerin ve toplumsal grupların o toplumun geçmişiyle ilişkisini belirleyen 

karar ve uygulama süreçlerine aktif katılımıdır. Demokratik hatırlama süreçleri için yukarıdan 

düzenlenen ve denetlenen siyasetleri değil, bireylere farklı iletişim imkânları ve teklifleri sunan 

hatırla(t)ma faaliyetleri çerçevesinde katılımcı bir siyaseti oluşturmayı amaçlar. Böylelikle geçmişe 

dair tasavvur farklılıklarını kabul etmek ve farklı tarih yorumlarının özgürce dile getirilmesine 

olanak sağlayarak farklı kimliklerin oluşumuna ön ayak olan toplumsal hafızaların temelde 

eşitlikçi ve özgürlükçü olan katılımcı bir siyasetin kamusal alanında dillendirilerek müzakere 

edilmesi imkânını tanır. Marchetta’nın sözünü ettiği bu zemin, siyasal çerçevede herkesin 

katılımının gerçekleştirildiği kamusal bir müzakere alanıdır. Toplumsal hafıza(lar), her grubun ve 

tabi ki bireyin geçmişin yaşanılan tüm olumsuz olaylarının bu grup ve bireylerde farklı şekillerde 

algılandığı, yerleşiklik kazandığı ve saklandığı bir duruma işaret ettiği için, geçmişin farklı grup ve 

bireylerde çok değişik izler bıraktığı ve hatırlandığı bu her grup ve bireye ait toplumsal hafıza(lar), 

kamusal bir müzakere alanı içinde toplumun her kesiminden katılımının gerçekleştirilerek 

yapıldığı geçmişle hesaplaşmanın bir alanı olarak tahayyül edilebilir.” (Erden, 2010: 4). 
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altında tutulduğunu düşünen gruplar açısından “hatırlama eylemi”nin, kendi 

kimliğini yaşatma adına bir “direnme eylemine” karşılık geldiğini savunur  

(Sancar, 2014: 83). Bu direnme eylemi, kimi zaman, profesyonel olmayanların 

anlatıya dahli ve üretmiş oldukları alternatif içeriklerle gerçekleşir. Neyin 

hatırlanacağına “katılma” eylemi, hatırlamanın “dikte” edilenden “müzakere” 

edilene evrilmesini sağlar. Demokratik hatırlama siyaseti “demokratik anlatı 

siyaseti” ile aynı düzlemde yer alır ve “müzakereyi” gerektirir. Karşıt tarih anlatısı 

üretimi, kendi tarih anlatısını oluşturmaya çalışan tüm ötekiler için bir “direnme” 

aracıdır.   

Geçmişin nasıl hatırlanacağı (dolayısıyla nasıl anlatıldığı)4 okulda öğretilen 

tarih, aile ve sosyal çevrenin yanı sıra televizyon, film, gazete, dergi ve internet 

gibi kitle iletişim araçlarıyla edinilen sözlü ve yazılı kültürle ilişkilidir (Neyzi, 

2014: 2). Tıpkı diğer dolayımsal etkinlikler gibi kitle iletişim araçlarının bugüne 

taşımış olduğu geçmiş de kimi zaman, bastırılan ve sansürlenen geçmişin 

ötelenmesi ve unutturulmasında önemli bir rol üstlenir ve çoğu zaman “ana 

anlatı”nın (master narrative) karşı hafızalar ve karşı anlatılar karşısında iktidar 

konumda yer almasına yardımcı olur (Başaran İnce, 2010: 10). 

Geleneksel medya araçları “o anı” korumanın, tekrar tekrar hatırlamanın ve 

anlatıyı dolaşıma sokmanın yollarını sunar. Alternatif medya ise benzer bir rol 

üstlenmekle birlikte ötekilerin anlatılarına daha fazla alan açmaktadır. 

Günümüzde alternatif aktivist yeni medya, bugüne kadar hiçbir aracın 

sunmadığı/sunamadığı oranda ‘demokratik bir anlatı” oluşturabilmenin 

koşullarını barındırır. “Alternatif/aktivist yeni medya, yeni enformasyon ve 

iletişim teknolojilerinin iletişim yapıtlarını, pratiklerini ve toplumsal 

düzenlemelerini, egemen, olağan ve kabul görmüş olan toplum, kültür ve politika 

yapma biçimlerini değiştirmek ya da onlara meydan okumak için kullanır ya da 

değiştirir” (Lievrouw, 2016: 28)5. Web tabanlı sistemlerin; profesyonel 

olmayanlara alan açma,  içerik üretme, içeriğin merkezi yapısını yıkma, tanıklığı 

kolaylaştırma/çoklaştırma (fotoğraf, video, ses kaydı yapabilme vs.), farklı 

tanıklıklara kucak açma, verileri Web’de depolama, arşivleme, kamusal 

tartışmalara açık kılma, profesyonel olmayan tarih araştırmacılarına alan açma 

 
4 Parantez içindeki vurgu yazara aittir. Metnin aslında böyle bir vurgu yer almamaktadır. 
5 “Ana akım medya tahakküm altındaki gruplar hegemonik anlamları zorlamak için, direnişin 

tutarsız pratiği üzerinden mücadele ederek güçlerini kullanırlar, bu da kamusal alanda marjinalize 

edilenlerin, kötü ve yetersiz temsil edilenlerin görüşlerindeki nonkonfomist ve bazen de karşı-

hegemonik temsilleri üretir. Alternatif medya toplumun içindeki bu gruplara (ve diğerlerine) 

nonkonformist ve karşı-hegemonik temsilleri üretme fırsatını sağlayabilecek alanlardan biridir.” 

(Bailey, Cammaerts ve Carpentier, 2015: 47). Yeni alternatif aktivist medya alternatif medyanın 

amaçlarını yeni medya üzerinden sağlamanın olanaklarını sunar. 
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gibi özellikleri yeni medyanın demokratik tarih anlatısı için sunduğu olanaklardan 

bir kaçıdır. 

Yeni medya;  teknoloji ve sosyal medya şirketlerinin ekonomi politik yapısı, 

algoritmaların neden olduğu yeni eşitsizlikler, internet ve teknolojiye toplumların 

farklı kesimlerinin eşit derecede erişemiyor olması veya bazı dezavantajlı 

grupların dijital okuryazarlık becerilerinin düşük olması, dijital kapitalizm, veri 

kapitalizmi, platform kapitalizmi, dijital gözetim ve denetim gibi çok sayıda 

eleştiri ile karşılaşmaktadır (Fuchs, 2008; Van Dijk, 2006; Keniston, 2003; 

Schiller, 2000; Betancourt, 2016). Bu eleştirilerden yola çıkarak, yeni medyanın, 

iktidar, güç, sermaye vs. gibi eşitsizlikleri bütünüyle ortadan kaldırmadığını, hatta 

yeni eşitsizliklere neden olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan yeni 

medyanın, bütünüyle olmamakla birlikte, bir kısım eşitsizlikleri aşmanın 

olanaklarını sağladığı söylenebilir. Bu olanaklardan biri de yeni medyanın tarihsel 

anlatıda gedik açmayı mümkün kılması, “biz” buradaydık ve biz resmi tarihin 

anlattığından farklı bir öyküye sahiptik demenin olanaklarını sunmasıdır. Tarih ve 

yeni medya ilişkisi tarihçilerin ilgisini çekmiş ve bu yüzyıla özgü yeni bir 

tarihçiliğin ortaya çıktığı düşünülmüştür. Tarihçilerin bir kısmı yeni medya ve 

tarih ilişkisini tartışırken özellikle sosyal medyaya odaklanarak, sosyal medya 

türünün yirmi birinci yüzyılın tarihçiliği içinde yeni (post) modern bir tarz 

sunduğunu savunmuşlardır. Onlara göre sosyal medya aşağıdan tarih eklemesine 

olanak sağlayabilir (Myers ve Hamilton, 2015). Literatüre bakıldığında da internet 

ve tarih meselesine odaklanan çeşitli çalışmalara (Nawrotzki ve Dougherty, 2013; 

Staley, 2013; Staley, 2010; Zaagsma, 2013; Lee, 2010; Seefeldt ve Thomas, 2009) 

rastlamak mümkündür.  

Genel anlamda iletişim ve tarih alanına katkı sağlamayı hedefleyen bu 

çalışma ise, eksikliklerini görmezden gelmemek koşuluyla, alternatif aktivist yeni 

medyanın tarih anlatısının daha demokratik bir hal almasını sağladığı temel 

önermesine dayanır. Makale, iletişim teknolojilerinin daha demokratik bir anlatıyı 

kurmaya izin verip vermediği, izin veriyorsa bunu hangi araçlarla sağladığı, bu 

sayede ana anlatı karşısında farklı stratejiler üretmenin mümkün olup olmadığı 

üzerine düşünmeyi önerir. Tarih alanının alternatif aktivist yeni medya 

aracılığıyla hangi olanaklara kavuştuğu ve hangi olanaksızlıklarla karşılaştığını 

analiz etmeye gayret eden betimsel nitelikli bu makale şu sorulara yanıt 

aramaktadır: Alternatif aktivist yeni medya anlatının daha demokratik olmasını 

sağlıyor mu? Arşivleme konusunda yeni olanaklar sunuyor mu? Alternatif aktivist 

yeni medya anlatının merkezi yapısını değiştiriyor mu?  Kitle iletişim araçları, yeni 

medya, tarih konularına odaklanılan bu çalışmada, altenatif aktivist yeni 

medyanın tarih anlatısını daha demokratik kıldığı iddiası, ampirik verilerden 

ziyade teorik bir alt yapı ile savunulmaya çalışılacaktır.   
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1. TARİH ANLATISI VE YAŞANAN DÖNÜŞÜM 

19. yüzyılda tarih araştırmaları profesyonelleşmiş ve bu araştırmalar ağırlıklı 

olarak üniversite ve araştırma merkezlerinde yürütülmeye başlamıştır. Ancak 

bunun öncesinde de bir tarih yazım geleneğinin var olduğu ve bu geleneğin klasik 

Antik Yunan Çağı’nın büyük tarihçilerine kadar uzandığı bilinir. Tarih, görgül 

olarak geçerliliği kanıtlanmış olgu ve olaylardan yola çıkılmak suretiyle bir 

anlatıya dönüşürken, zorunlu olarak hayali adımlar atılmakta ve bu nedenle de 

kurgusal unsurlar bütün bir tarihsel söylemi oluşturmaktadır. Bu özellikleri 

nedeniyle, çoğu tarihçi 19. yüzyıl tarih anlayışının klasik tarih yazım geleneğinden 

ciddi bir ayrışma göstermediğini savunur (Breisach, 2007; Iggers, 2017; Liakos, 

2017; Simon, 2019). 20. yüzyılda ise tarih düşüncesinde birtakım değişiklikler 

olmuştur. Bu dönem tarih yazımı, 19. yüzyıl profesyonel tarih yazımının anlatıya 

dayalı, olay yönelimli niteliğinden sosyal bilim yönelimli tarihsel araştırma ve 

yazma biçimlerine doğru bir dönüşüm geçirmiştir. Yeni sosyal bilimler yaklaşımı, 

eski tarih yazımı anlayışını tarih alanını çok dar ele alması, meseleyi bireyler, 

büyük adamlar ve olaylarla sınırlı tutması gibi konular başta olmak üzere çeşitli 

açılardan eleştirmiştir. Yeni sosyal bilimler okulları (Marksist, Parsoncu veya 

Annalesci) tarihin demokratikleştirilmesi, nüfusun daha geniş kesimlerinin tarihe 

konu edilmesi ve tarihsel perspektifin siyasetten topluma doğru genişletilmesi gibi 

farklı amaçlara sahiptir (Iggers, 2003: 1-4). Günümüze kadar “tarih” alanı, çeşitli 

tartışmalara sahne olmuş ve neticede değişik tarih anlatıları ve anlayışları ortaya  

(Annales Okulu, sözlü tarih çalışmaları vs.)6 çıkmıştır.  

Bu okullardan biri olan Annales tarihçileri yepyeni bir tarihsel zaman 

kavramı ortaya atmışlardır. Annales tarihçilerinin ilgilendikleri meseleler çağlar 

boyunca bir değişim sürecini konu edinmekten ziyade, tarihin akışından 

ayırdıkları bir kültür ya da çağa bakmak olmuştur. Burada artık tek bir tarihsel 

zaman anlayışı yerine çoğul zaman anlayışının benimsendiği görülür. Yine bir 

diğer kopuş Alman Eleştirel Kuram ve toplumsal tarih anlayışında görülür. Bu 

ekolün takipçilerinden olan tarihçi Hans Ulrich Wehler, tarihçinin siyasal bir 

sorumluluğu olduğu düşüncesini savunur. Tarihin yalnızca bir sosyal bilim değil 

eleştirel bir sosyal bilim olması gerektiğine inanan Wehler, tarihi insanların kendi 

kaderlerini tayin etmelerine olanak tanıyan toplumların oluşmasında entelektüel 

katkı veren bir çaba olarak değerlendirir (Igger, 2003: 56-71). Radikal toplumsal 

tarihçiler de benzer şekilde, büyük adamların başarılarının fazlaca vurgulanması 

 
6 Önceleri tarih kitapları yalnızca siyasi olaylara ve savaşlara yer verirken, 1960’larda sosyal 

devrimlerle beraber yeni bir dönem başlamış ve Tarihe bakış farklı bir boyut kazanmıştır. Tarihte, 

yalnızca siyasi olaylar değil, gündelik ve sıradan konular da önemli hale gelmiş ve yönetici kesime 

odaklanma anlayışı terk edilerek alt sınıflar ve marjinalize edilen grupların hayatlarına da yer 

verilmeye başlanmıştır. 
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ve sıradan erkek ve kadınların ihmal ediliyor olması nedeniyle tarih alanını 

eleştirmiş ve göz ardı edilenlerin tamamının tarih konusuna dâhil edilmeleri 

gerektiğini savunmuşlardır. Geleneksel tarih anlayışının egemenlere odaklanan bu 

seçkinci tutumu, diğer grupların hafıza üzerine kamusal alanda mücadele 

vermelerine engel teşkil edememiştir. Hafıza üzerine verilen kamusal mücadele 

yeni değildir ve günümüze kadar farklı araçlarla sürdürülmüştür. Örneğin, 

Fatmagül Berktay, kadınların “tarihe iz bırakma” mücadelelerini anlatırken 

Osmanlı döneminden örnekler vererek “kadın sultanların” yaptırdıkları eserleri, 

tarihe not düşme çabasının bir göstergesi olarak değerlendirir. Bu çaba, Berktay’ın 

deyimiyle kadınların “ben” vardım, “ben” buradaydım ve “ben” resmi tarihin 

anlattığından farklı bir öyküye sahiptim demelerinin bir aracıdır (Berktay, 2012). 

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere (bir anlatı olması nedeniyle tarihin herkesi 

kucaklamakta yaşayacağı zorluk açık olmakla birlikte) tarihe iz bırakma çabası 

gösteren “kadın sultan” örneğinde dahi kültürel bir araç (mimari eser) dolayımıyla 

iz bırakabilen “özne”, yine “iktidara” ve onun araçlarına dolayımsal yollarla 

erişebilen bir öznedir. Bu durum ise “tarih anlatısını”, uzun yıllar boyunca Batı 

merkezli, aristokrat, cinsiyet ve sınıf temelli varsayan düşüncelerin haklılığını 

bizlere kanıtlar niteliktedir (White, 2013: 62). Tarih bu anlamda tarafsız değildir. 

Tarih çoğunlukla hafıza ile şüphe içeren bir ilişki sürdürür ve daha çok onu 

bastırmak ve yok etmek üzerine kuruludur (Nora, 1989: 9). Bastırma 

stratejilerinden bir tanesi geçmişin belli dönem ve olaylarının hatırlanmasının 

yasaklanmasıdır. Bu sayede geçmişin konuşulma ve tartışılma imkânı siyasal, 

hukuksal ve toplumsal araçlarla ortadan kaldırılmış olur. Geçmişin yükünden 

kurtulma stratejilerinin başında hatırlanabilecek her şeyi inkâr etme, engelleme ya 

da bastırma gelir (Sancar, 2014: 18). “Hatırlama” edimi denetim altında tutularak, 

neyin hatırlanacağına karar verilir ve bu sayede geçmişin yükünden kurtulmaya 

çalışılır. Böylelikle hatırlama ve unutma edimleri iktidarın kendi tarih anlatısını 

inşa etmede kullandığı birer araca dönüşür.  

Tarih anlayışının değişiminde rol alan etmenler, postkolonyalizm süreci ve 

yerel tarihlere olan ilgideki artış, İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust yani 

Yahudilere yönelik soykırım, soykırımdan kurtulanların deneyimlerinin 

dinlenerek bir ses ve görüntü arşivi oluşturulması çabası, kimlik çalışmalarına 

artan ilgi ve son olarak bu çalışmanın konusunu da oluşturan “yeni medyanın” 

ortaya çıkarmış olduğu yeni olanaklar (Assmann, 2018; Neyzi, 2009) şeklinde 

sıralanabilir. Günümüzde yeni medya ile birlikte kimilerinin (post) modern 

tarihçilik olarak adlandırdığı yeni bir süreçten bahsedilebilir.  Seefeldt ve Thomas 

(2009), 1994 yılında Mosaic Netscape ve Netscape Navigator gibi tarayıcıların 

geliştirilmesinden sonra, küresel bilgi ağının şaşırtıcı bir hızla büyüdüğünü ve daha 

bu aşamada bile tarihin Web’in her yerinde var olduğunu belirtmişlerdir. İnsanlar 
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Web’e kendi tarihlerini koyarak en sevdikleri konulara odaklanan siteler 

oluşturmuştur. Milli Park Hizmeti “National Park Service” ve Kongre Kütüphanesi 

“Library of Congress” gibi büyük organizasyonlar, önemli tarihi mekânlar ve 

konularla ilgili Web siteleri kurmuştur. JSTOR ve ProQuest, dergi makalelerini ve 

büyük gazetelerin tam metinlerini kamuya açmıştır. Araştırma kütüphaneleri, 

çevrimiçi erişim için kataloglarını ve koleksiyonlarını erişime açmada öncülük 

etmiştir. Geçmişin temel kaynakları, yalnızca on yıl gibi kısa bir süre zarfında 

herkese açık hale gelmiştir. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte ortaya “dijital tarih” 

kavramı çıkmıştır.   

“Dijital tarih, yeni iletişim teknolojileri, internet ağı ve yazılım sistemleri ile 

çalışan ve geçmişi inceleyen bir yaklaşım olarak anlaşılabilir. Bir anlamda, dijital 

tarih, yeni ders materyallerinin geliştirilmesini ve bilimsel veri toplama çabalarını 

kapsayan, bilimsel bir üretim ve iletişim arenasıdır. Başka bir anlamda, dijital 

tarih, geçmişle ilişkiler kurmak, tanımlamak, sorgulamak ve açıklama yapmak 

için bu teknolojilerin hiper-metinsel gücüyle çerçevelenmiş metodolojik bir 

yaklaşımdır” (Seefeldt ve Thomas, 2009: 2). Geçmişi dijitalleştirmeye dayanan 

dijital tarih insanların geçmişle ilgili meseleleri teknolojiyi kullanarak 

deneyimlemesi, okuması ve takip etmesini içerir (Seefeldt ve Thomas, 2009: 2). 

Bugün tarih geleneksel mecraların yanı sıra dijital bir boyut kazanmıştır. Dijital 

değişim ise tarih alanını değişime zorlar. William Thomas dijital çağın, tarih 

bilgisine kamusal alanda tartışmaya davet eden bir boyut kazandırdığını söyler 

(Dorn, 2013: 27).  Dijital çağda tarih yazımı da değişime maruz kalmıştır. Bugün 

profesyonel tarihçiler, bu alanı başkalarıyla paylaşmaya zorlanır (Wolff, 2013: 66). 

Profesyonel tarihçilerin dışında kalan tarih yazıcılarını Sikarskie “citizen scholars” 

şeklinde adlandırır. Citizen scholars (yurttaş bilim insanları) çevrimiçi olarak 

oldukça büyük bir veri yaratırlar (Sikarskie, 2013: 219). Böylelikle 

profesyonellerin tarih alanı üzerindeki iktidarlarının bu yeni tarihçiler tarafından 

yerinden edilmeye çalışıldığını söylemek yanlış olmaz. Bu durum tarih anlatısını 

çoksesli kılar. İçinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan yeni tarihçilik anlayışı 

Web’in sağladığı tüm olanaklardan etkilenmekte, Web tabanlı sistemler aracılığıyla 

veriler saklanmakta, arşivlenmekte, çok sayıda içerik üreticisinin sürece dâhil 

olmasıyla birlikte yeni bir tarihçilik anlayışı ortaya çıkmakta ve bütün bunların 

dolayımıyla tarih yeni bir form kazanmaktadır. 

2. ALTERNATİF-AKTİVİST YENİ MEDYA VE TARİH ANLATISI 

Gazete, radyo, televizyon ve sinema gibi geleneksel medya araçları, 

hatırlamayı kolaylaştıran önemli birer araçtır. Anma törenleri, sembolik ve maddi 

uygulamalar, uzman meslekler ve kurumlar tarafından yürütülen toplumsal 
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ritüeller kültürel hafızanın7 içerisinde yer alır. Devletlerin ve kurumların kuruluşu, 

yöneticilerin doğumları ve ölümleri, barış beyanları gibi her yıl kutlanan ve 

anımsamalarla dolu tüm ritüeller ve bunların yanı sıra ödüller, kitaplar, filmler ve 

sergiler gibi eserler kültürel bellek içerisinde düşünülmelidir (Brockmeier, 2002: 

17). Bahsedilen bu kültürel araçlar aynı zamanda kolektif hafızayı ve tarih 

anlatısını etkiler. Geleneksel medya ortaya konulan metinler, eserler, görüntüler 

aracılığıyla geçmişe dair bilginin saklanmasını ve tekrar hatırlanmasını olanaklı 

kılar. Ünlü Rus yönetmen Andrei Tarskovsky, film ve hatırlama üzerine değerli 

bir tespitte bulunarak, filmin zamanı sonsuza dek koruyan bir yöntem olduğunu 

ve onu durdurmak yoluyla o ana tekrar tekrar bakmayı olanaklı kıldığını ifade eder 

(King, 2008). Jill Edy ise benzer bir tanımlamayı gazete için yapar ve gazetecinin 

tarihin ilk taslağını yazan kimse olduğunu söyler (Başaran İnce, 2010). Geleneksel 

medya araçları ortaya koydukları ürünler aracılığıyla (fotoğraf, video, ses ya da 

metinler) o anın korunmasını ve hatırlanmasını sağlar.  

Yeni medya, geleneksel medyadan (kitap, televizyon ve radyo) farklı olarak 

yeni bilgi ve iletişim teknolojileri ile bunlarla bağlantılı sosyal bağlamları, iletişim 

becerilerini arttıran cihazları, bu cihazları kullanarak geliştirilen iletişim 

etkinlikleri ile pratiklerini ve bu cihazlarla pratikler etrafında şekillenen sosyal 

düzenleme ve örgütlenmeleri kapsar ve tüm bu araçlar hatırlama için 

kullanıcılarına yeni olanaklar sunar. Yeni medya denildiğinde bilgisayar, cep 

telefonu, oyun konsolu i-pod veya avuç içi veri bankası kayıtçıları gibi tüm dijital 

teknolojiler akla gelir (Binark, 2007: 21). Tüm bu araçlar geleneksel medyadan 

farklı olarak interaktif bir alan yaratmak koşuluyla tarih anlatısının 

oluşturulmasında geleneksel medya gücüne sahip olmayan ötekilere de bir alan 

açar ve alternatif anlatıların dolaşıma girmesine yardımcı olur. Bu nedenle yeni 

medya aynı zamanda alternatif medyanın bir parçası olarak değerlendirilebilir.  

Ana akım medya ve alternatif medya farklı özellikler sergiler. Ana akım 

medya büyük ölçekte-homojen takipçi kitlesine yönelikken, alternatif medya 

küçük ölçekli ve büyük oranda dezavantajlı gruplara yöneliktir. Ana akım medya 

devlet destekli kurumlar ya da ticari şirketler şeklinde faaliyet gösterirken, 

alternatif medya aksine devlet ve piyasadan bağımsızdır. Ana akım medya 

profesyonellerden oluşan dikey ya da hiyerarşik yapılanmış kadrolara sahipken 

alternatif medya tam tersine demokratikleşme ve çoğullaşma çerçevesinde takipçi 

 
7 Jan Asmann, Halbswachs’ın düşüncelerinden hareketle toplumsal hafızanın işleyişini iki 

kategoride değerlendirir. Bunlar: iletişimsel bellek ve kültürel bellektir. Buna göre iletişimsel bellek 

kişinin çağdaşlarıyla paylaştığı anılardır ve yakın geçmişi kapsar. Bu bellek, taşıyıcılarıyla sınırlıdır 

(Asmann, 2018: 58). Kültürel bellek ise her zaman rahipler, öğretmenler, filozoflar, yazarlar gibi 

özel taşıyıcılara sahip olmuştur. İletişimsel bellekten farklı olarak kültürel bellek kendiliğinden 

yayılmaz. Kültürel bellek gündelik olmayan olayları hatırlamayı sağlar. İletişimsel bellekten en 

büyük farkı biçimlendirilmiş olması ve törensel olmasıdır (Assmann, 2018: 61-67). 
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kitlesinin katılımına ve erişimine açık yatay bir yapıya sahiptir. Ana akım medya 

hâkim söylem ve temsillere ev sahipliği yaparken alternatif medya tahakküm 

kurmaya çalışmayan kendi kendini temsile odaklanan karşı-hegemonik söylem ve 

temsillerden oluşur (Bailey, Cammaerts, Carpentier, 2015: 47-48). Tüm bu 

özelliklerinden de anlaşılacağı üzere ana akım medya ve alternatif medya farklı 

prensipler ve amaçlar doğrultusunda hareket eder. Özetle, ana akım medya daha 

ziyade devlet ve ticari şirketlerin desteği ile hareket eder,  profesyonellerden, dikey 

ve hiyerarşik kadrolardan oluşur ve hâkim söylemi yaygınlaştırır; diğer yandan 

alternatif medya bağımsız yapılardan oluşur, yatay iletişim biçimlerine, 

demokratikleşme ve çoğullaşmaya olanak sunar ve karşı-hegemonik seslere alan 

açar.  

Alternatif aktivist medya mecralarından biri olarak yeni medya özellikle 

demokratikleşme, çoğulluk ve katılım hususlarında kullanıcılara büyük kolaylık 

sağlar.  Yeni medya, kullanıcıların pasif rolünü değiştirerek onları aktif birer içerik 

üreticisine dönüştürmüştür. Bu durum ise kullanıcıların daha etkin katılımlarını 

sağlamıştır (Logan 2010: 6). Logan, yeni medyanın “yeniliğinin” nedenlerini şöyle 

özetler: dijitaldir, ağlar birbirlerine bağlıdır ve bilgiler çok kolay bir şekilde işlenir, 

saklanır, dönüştürülür, alınır. Hiper bağlantısallık vardır, kolayca aramaya ve 

erişime olanak sağlar (Logan 2010: 7). Yeni medya: dijitallik, etkileşimsellik, 

multimedya biçemselliği, sanallık ve yayılım gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikleri 

ile yeni medya geleneksel medyadan farklı olarak kullanıcılara içerik üretme ve 

dolaşıma sokma, başka içeriklere müdahale etme, çok sayıda mecraya erişebilme, 

farklı veri sistemlerini tek bir araçta toplayabilme gibi olanaklar sunar. Bu yeni 

iletişim biçiminin tarih anlatısı üzerinde yarattığı etki biçimi, eskisiyle 

kıyaslanamayacak oranda genişlemiştir.  

Aktivist medya çeşitli biçimlerde kendisini gösterir. Lievrouw, aktivist 

medyayı beş türe ayırır. Bu türleri ise şu şekilde sıralar: Kültür bozumu, alternatif 

programlama, katılımcı gazetecilik, medya aracılığıyla mobilizasyon, müşterek 

bilgi (2016: 34-35). Aktivist medyanın bu beş türü içerisinde özellikle “müşterek 

bilgi” meselesi tarih anlatısında yaşanan dönüşümle doğrudan ilişkilidir. Aktivist 

yeni medya aracılığıyla tarih bilgisi ötekilerin katılımına açık bir hal almakta ve 

bilgi diğerleri ile ortaklaşa üretilen bir form kazanmaktadır.  

 Alternatif medya, tanımı gereği baskıcı ve kurumsal iktidarlara karşıdır, 

ötekileştirilenlerin temsil edilmek adına ortaya çıkardıkları yaratıcı yöntemleri 

kapsar ve temelde “direnişe” (Atkinson, 2015: 44) dayanır. Yeni medya, anlatının 

merkezi yapısında önemli bir kırılmaya yol açarak, “iktidar” konumunda 

olmayanlar için farklı bir mecrada görünür olmanın kapılarını aralar. Alternatif 

aktivist yeni medyanın hedefinde egemen, olağan ve kabul görmüş olan toplum, 
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kültür ve politika yapma biçimleri yer alır. Aktivist yeni medya tüm bunları 

değiştirme ve onlara meydan okumaya odaklanır (Lievrouw, 2016: 28). Yeni 

medya, ağır yoğunlaşma ve sermayeleşmenin medya piyasasındaki etkisini 

bozuma uğratarak “ana akım” medya kültürüne karşı farklı görüşler ve kültürel 

seçeneklerle dolu bir alan oluşturmaya ve diğer politik görüş ve kültürel gruplar 

için daha önce deneyimlenmemiş bir ifade ve etkileşim imkânı yaratmaya olanak 

sunar (Lievrouw, 2016: 11-12). Buradan hareketle alternatif aktivist yeni 

medyanın tarihsel anlatının merkezi yapısında ciddi bir gedik oluşturduğu ve 

ötekiler için kendi alternatif tarihsel anlatılarını kurmanın ve yaygınlaştırmanın 

kapılarını araladığını söylemek mümkündür.  

Alternatif ve aktivist yeni medya, anlam ve sembolik üretimin bir alanı 

olarak “tarih” anlatısının iktidar konumunu alaşağı ederek ona farklı anlatıların 

varlığını eklemler ve onun bu konumu ile mücadeleye girişir. Çünkü alternatif 

aktivist yeni medya bir anlamda uzmanlığa meydan okuyarak “müşterek bilgi 

yaratımının” olanaklarını sağlamaya gayret eder. “Tarih” kazanmayanların, 

iktidarda olmayanların da içinde yer bulabileceği anlatılar ağı ile örülmelidir. 

Alternatif aktivist medya ana anlatının yanında ya da tam karşısında yer alan 

başka anlam ve sembolik üretimlere kapı aralar. Çünkü alternatif medya 

azınlıklara, alt/karşı-kültürlere söz hakkı vermek, çeşitli içerikler yaratmaları 

olanağını sağlamak yoluyla toplumsal seslerin çoğulluğunu sağlar (Bailey, 

Cammaerts ve Carpentier, 2015: 50). Toplumsal seslerin çoğulluğu “tarih” anlatısı 

içerisinde de sağlanabilir. Çünkü tarih ötekilerin de bir tarihe sahip olduğu 

gerçeğini kendi içinde de tartışmış ve nihayetinde çok büyük bir yol katetmiştir. 

Ötekiler, günümüzde başka araçların yanı sıra alternatif aktivist yeni medya 

aracılığı ile de egemen anlatıya karşı hem meydan okuma hem de anlam üretme 

olanağını elde etmişlerdir. Bütün bu anlatılar, bütünsel anlamda yeni medyayı 

olumlama anlamına gelmez.  Nihayetinde dijital bölünme, veri kapitalizmi, yeni 

medya okuryazarlığındaki ciddi eşitsizlikler yeni medyanın yaşadığı 

handikaplardan birkaçıdır. Ancak bu durum yeni medyanın henüz bütünsel 

anlamda kontrol altına alınmamış bir araç olması nedeniyle hala aktivistler, 

ötekiler vs. için bir alan açıyor olduğu gerçeğini değiştirmez. Yeni medyanın 

gelecekte nereye evrileceği, ötekilerin, periferide kalanların bu araç üzerinde yer 

bulup bulamayacağı ya da ne tür savunma stratejileri geliştireceklerini ise zaman 

gösterecektir.  

3. ALTERNATİF-AKTİVİST YENİ MEDYA DAHA DEMOKRATİK BİR 

TARİH ANLATISINA OLANAK SAĞLAYABİLİR Mİ? 

Bu başlık altında alternatif aktivist yeni medyanın tarih anlatısını daha 

demokratik kılma konusunda hangi olanakları sunabileceği ya da ne tür 



AP Alev ASLAN 

62 
 

dezavantajlar barındırmakta olduğu detaylı olarak anlatılmaya çalışılacaktır. 

Tarih alanında yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümde alternatif aktivist yeni 

medyanın rolü, tarih yazımının değişen biçimi, kamusal alanda tarih anlatısı 

üzerinde nasıl bir mücadele verildiği, küreselleşen anlatı, arşivleme biçiminin 

değişimi ve son olarak sansür, gözetim ve filtre balonları başlıkları altında tekrar 

tartışılacaktır.   

Aşağıdan Tarih Eklenmesinde Profesyonellere Karşı Amatörler: 

Merkezsizleşmiş/Çoklu Anlatı, Dikte Edilenden Müzakere Edilene 

Bilgiyi yaşatma tarihsel süreçte değişim ve dönüşümlerle karşılaşmıştır. Orta 

Çağ’da, bilgiyi yaşatmanın önemli bir yolu hafızadır. Matbaanın keşfi ve 

kullanımındaki artışla birlikte belleğin denetimi yazı ve ondan da önemlisi 

matbaaya geçmiştir. Feodal toplum ve Orta Çağ’ın yerini ulus-devlet ve 

bürokrasiye bırakmasıyla ortaya çıkan merkezileşme ve modernleşme süreci 

geçmişin de bir bilgi ve yönetim nesnesi olarak kavranmasını sağlamıştır. Ulus-

devletle birlikte ortak dil, din ve değerler etrafında tek tipleştirilen kitlenin 

geçmişinin bugünü meşrulaştırmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. “Bu nedenle 

modernizm, hafızanın, tarihin güdümünde gittikçe silikleştiği bir dönem 

olmuştur”. Geçmiş bilgisi daha ziyade “tarih” ile uğraşan profesyonellerin 

yönettiği bir alana dönüşmüştür (Başaran İnce, 2010: 5). Profesyonellerin eline 

bırakılan tarih anlatısı ise çoğu zaman, bu yapısı nedeniyle, muktedir olanları 

memnun edecek biçimde kaleme alınmıştır. Ancak günümüzde merkezi yapısı 

kırılan anlatı, kullanıcı türevli içerik üretimi sayesinde, daha fazla kullanıcının 

katılımı ile çoklu bir anlatıya dönüşmüştür. Hatta bugün Sikarskie’nin deyimiyle 

“citizen scholars”ın tarihi kaleme aldığı ve böylelikle profesyonel olmayanların da 

tarih yazımına dâhil olduğu bir süreç söz konusudur. Profesyonel olmayan yurttaş 

araştırmacılar sayesinde anlatının daha demokratik bir form kazanmasının önü 

açılmıştır.  

Fuchs, interneti merkezsizleşmiş bir teknolojik yapıya dayanan, küresel 

çapta tekno-sosyal bir sistem olarak görür. İnsanlar bu küresel bilgi deposunu yeni 

enformasyon içeriği üreterek, iletişim kurarak, sistemde var olan enformasyonu 

tüketerek sürekli olarak yeniden yaratır (Fuchs, 2008b). İnternetin sağladığı bu 

merkezsizleşme hali anlatının da merkezi yapısını bozuma uğratır. Böylelikle 

daha ziyade sermayeye dayalı olan geleneksel medya araçlarının karşısında yeni 

bir araç ortaya çıkmıştır. Bu yeni araç çok sayıda kullanıcının içerik üretebilmesine 

olanak sağlar. Bu içerikler bloglar üzerinden, sosyal medya hesaplarından ve farklı 

kanallar aracılığıyla sürekli olarak dolaşıma sokulur. Böylelikle Liewrov’un 

aktivist yeni medyanın beş özelliğini sıralarken ortaya koyduğu “müşterek bilgi 

üretimi” sağlanmış olur. İçerik üreten kullanıcılar müşterek bilgi üretimine katkı 



Alev ASLAN Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 51-74 

63 
 

sağlar ve bilgi tek merkezden ve yukarıdan aşağıya değil, çok merkezden, yatay 

düzlemde ve katılımla üretilir hale gelir. Bu sayede bilgi üretimi müşterek bir form 

kazanır. Bilginin müşterek üretim hali ise “bilgiyi” dikte edilen müzakere edilene 

dönüştürür. Bu sayede daha fazla katılımcı ile ortaya konulan daha fazla içerikten 

ve daha demokratik çok sesli bir anlatıdan söz etmek olası hale gelir. 

Kamusal Alanda Tarih Üzerine Mücadele ve Anma Etkinliği/Demokratik Bir 

Anlatı Siyaseti 

Yeni medya üzerinden sürdürülen anlatı mücadelesi, bugüne özgüdür. Bu 

araç sayesinde karşıt anlatılar arasındaki çatışma yeni bir platform elde etmiştir. 

Bu noktada, hegemonya ve karşıt-anlatılar ortaya çıkar. Diğer yandan “dijital 

demokrasi” ile ilişkili olarak düşünülebilecek olan “internette kamusal alan 

meselesi” resmi olarak bastırılmış görüşlerin yayılabileceği haber Web siteleri ya 

da sosyal ağların yorum bölümlerinde birçok karşıt hafızanın (counter-public sphere)  

karşılaşması ve çatışmasıyla görünürlük kazanır (Nuernberg’den aktaran Birkner, 

Donk, 2018: 2). Yeni medya unutmaya karşı direnişin sergilendiği bir alandır. Bu 

alan üzerinden gruplar veya bireyler unutulmasını istemedikleri olayları 

hatırlatırlar. Resmi anma törenlerinde yer bulamayanlar, böylelikle görünürlük 

kazanır. “Yok” sayılanlar bu mücadele alanı üzerinden “var” olduklarını 

sergileyebilir. Bu tarz mecralar, özellikle görece olarak daha güçsüz kabul edilen 

kadınlar, LGBT bireyler, azınlıklar, ötekiler ve göçmenler için kendi anlatılarını 

kurmanın olanaklarını sağlar. Günay-Erkol, “Taş üstüne Taş Koymak: 12 Mart 

Romanlarında Görgü Tanığı Belleğinin Yazınsallaştırılması” başlıklı 

çalışmasında bir metafora başvurur. Buna göre: Auschzwitz yakınlarındaki 

mezarlara gelen ziyaretçiler kendi inanışları gereğince mezarların üzerine küçük 

taşlar bırakırlar, Günay-Erkol buradan hareketle bu taşları birer tanıklık anlatısına 

benzetir ve onların her birini bir anımsama simgesi olarak değerlendirir. Bizlerde 

aynı benzetmeden yola çıkarak dijital medyaya bırakılan her bir içeriği (yazınsal, 

görsel, işitsel vs.) birer anımsama simgesi olarak değerlendirebiliriz. Bireyler, bu 

mecraya bırakmış oldukları sesler, görüntüler, yazılar, simgeler aracılığıyla birer 

not düşmekte ve tarih anlatısının oluşumuna katkı sağlamaktadırlar. Böylelikle 

ana anlatıda yer bulamayanların karşıt anlatılarını bu mecra üzerinden 

oluşturarak dolaşıma soktuklarını ya da en azından anımsamaya katkı sağlayarak 

egemen tarih anlatısını yapı bozuma uğrattıklarını söylemek mümkündür.  

Yeni medya üzerinden anlatının kurulabileceği çok sayıda alandan söz 

edilebilir. Tarihsel içerikler taşıyan kişisel bloglar, Web sayfaları (Alevi Takvimi- 

http://www.alevitakvimi.com, Alevilik-alevilik.com.au,  Kürtler.com- https://www.xn--

krtler-3ya.com, vs.), kolektif ansiklopediler (Wikipedia vs.), işbirliğine dayalı 

sözlükler (ekşisözlük, uludağsözlük vs.), online müzeler (İstanbul Kadın Müzesi- 

https://www.kürtler.com/
https://www.kürtler.com/
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http://www.istanbulkadinmuzesi.org/, vs.) çeşitli konularda araştırmaların yer aldığı 

sayfalar ve dergiler (Ankara Üniversitesi KASAUM Fe Dergisi- 

https://cins.ankara.edu.tr/, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi- 

https://www.abked.de/index.php/abked, Kürd Araştırmaları- 

http://kurdarastirmalari.com/anasayfa, vs.), online kütüphaneler, dernek, vakıf ve 

federasyonların Web sayfaları (Laz Kültür Derneği- 

https://lazkulturdernegi.org.tr/, Kafkas Dernekleri Federasyonu- 

https://www.kaffed.org/, Hrant Dink Vakfı- https://hrantdink.org/tr/, İsmail Beşikçi 

Vakfı- https://www.ismailbesikcivakfi.org/, Çerkes Derneği-çerkes.org.tr, Kafkas Vakfı-

Kafkas.org.tr), çeşitli platformların sayfaları (ROMFO-Türkiye Roman Hakları 

Forumu- http://www.romfo.net/index.html), topluluklara ait sosyal medya hesapları 

(Çerkes Facebook hesabı, Edirne Trakya Genç Romanlar Derneği Facebook hesabı- 

https://www.facebook.com/trakyaedirnegencromanlar/), online gazeteler 

(ajanscerkes.com vs.), üniversitelerin kendi bünyelerinde çektikleri belgeseller 

(ODTÜ tarihi belgeseli-https://gisam.metu.edu.tr/)8, internette yayınlanan alternatif 

belgeseller ya da filmler, online sözlü tarih sayfaları (Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) 

Sözlü tarih çalışmaları- https://www.sozlutarih.org.tr/, Kadın Eserleri Kütüphanesi 

Sözlü Tarih Koeksiyonu- http://kadineserleri.org/sozlu-tarih-koleksiyonu/) çevrimiçi 

paneller, toplantılar (12 Eylül’ün 40. Yılında Mülkiye ve Türkiye Paneli- 

https://www.youtube.com/watch?v=cqFdnP5t44c), tanık videoları, kişilere ve 

kurumlara ait YouTube kanalları, Instagram ve  Twitter hesapları ve bu alanlarda 

kullanılan tüm içerikler ve hashtagler9 (etiketler) ötekilerin anlatıyı kurma 

araçlarının bir kısmını oluşturmaktadır. Diğer yandan tüm bu araçlar yalnızca 

muhalif gruplarca kullanılmaz. Kimi zaman iktidar sahibi olanlar da iktidarlarını 

güçlendirecek anlatıları dolaşıma sokmakta, hatta bazen bu amaçla botlar10 

kullanılmakta ve alternatif/muhalif amaçların tam tersi amaçlara hizmet 

etmektedir. Bu anlamda yeni medya aracılığı ile kendi tarih anlatısını kurmaya 

çalışan tek grup ötekilerden oluşmaz ve bazen bu araç iktidar sahibi olanlarca da 

 
8 ODTÜ–GİSAM’ın (Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi)  çekmiş olduğu 

ODTÜ Tarihi Belgeseli (https://gisam.metu.edu.tr/) gibi belgeseller. 
9 Sosyal ağlarda bu gruplarca kullanılan bazı hashtag’ler (etiketler) şunlardır: #Dersim1938, 

#ZilanDeresi, #ZilanKatliamı, #Madımak, #Sivas, #HrantDink. #ODTÜ, #21Mayıs1864, 

#Çerkessürgünü vs. Bütün bu hashtagler kimi zaman çeşitli görsel içerikler ve metinlerle 

desteklenerek alternatif bir anlatının yaratılmasına katkı sağlar. 
10 “Sosyal botlar kullanıcı faaliyetlerini otomatik olarak yerine getiren yazılımlardır.” Sosyal botlar 

bir insan tarafından yazılmış gibi görünen anlamlı içerikler oluşturabilir, başka gönderi veya 

güncellemeleri yeniden göndermeyi (reposting) gerçekleştirebilir, gönderilere yorum yapma ya da 

beğenme gibi aktiviteleri yerine getirebilir, ağdaki diğer kişi ya da sayfalarla gerçek bir kullanıcı 

gibi bağlantı kurabilir. Botlar asistanlık, otomatik teşekkür gibi iyi niyetli amaçlara hizmet etmek 

amacıyla tasarlanabileceği gibi, kimlik hırsızlığı, zararlı yazılım yayma, botnet saldırı başlatma,  

yanlış bilgilendirme, propaganda yapma gibi amaçlara da hizmet etmek üzere tasarlanabilmektedir 

(Karataş, Şahin, 2018: 11). 

http://www.istanbulkadinmuzesi.org/
https://cins.ankara.edu.tr/
https://www.abked.de/index.php/abked
http://kurdarastirmalari.com/anasayfa
https://www.kaffed.org/
https://hrantdink.org/tr/
https://www.ismailbesikcivakfi.org/
http://www.romfo.net/index.html
https://www.facebook.com/trakyaedirnegencromanlar/
https://gisam.metu.edu.tr/)
https://gisam.metu.edu.tr/)
https://www.sozlutarih.org.tr/
http://kadineserleri.org/sozlu-tarih-koleksiyonu/
https://www.youtube.com/watch?v=cqFdnP5t44c
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kullanılır. Ancak bu durum aracın demokratik potansiyelini görmemizi 

engellemez.  

Küreselleşen ve Hızla Yayılan Anlatı: Engellenemeyen Bilgi Akışı 

“Küreselleşmeyle birlikte yerel/ulusal hafızalar küresel (kozmopolitan) 

hafızaya doğru evrilmektedir. Örneğin evrensel insan hakları kavramı küresel 

hafızanın ürünüdür.” (Hür, 2008). Bireysel hafızaların internet üzerinden 

yayılması ve kamusal bir nitelik kazanması sürecinde mobil telefonlar bilginin 

paylaşımında anındalık ve hız sağlamıştır. Reading’e göre, mobil telefonlar mobil 

medya (özellikle cep telefonu ve kamera) tarafından oluşturulan ve “globital” adı 

verilen yeni bir dijital hafıza formu yaratmıştır. Cep telefonunun yeni bir tanıklık 

biçimi ve hatta vatandaş gazeteciliği olarak kullanılabilir. Reading, mobil 

tanıklığın heterojen alanlarla (beden, sosyal süreçler, medya, teknoloji) kesiştiğini 

ve birbirine bağladığını ve bellek modunun “ara söylemsel oluşumlar” yarattığını 

düşünür (Hall ve Jones, 2011; Reading, 2009: 88-92). Bu sayede anlatı anındalık 

ve hız kazanmıştır. Türkiye’de özellikle Gezi Parkı sürecinde eylemciler çok 

sayıda içeriği sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlar ve böylelikle yaşananlar hızlı 

bir biçimde geniş kitleler tarafından bilinir olmuştur. Yine 2020 yazında ABD'de 

siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin 

ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar önce başka 

eyaletlere oradan da başka ülkelere sıçramıştır. George Floyd'un son görüntüsü ve 

sözleri gerek videolar, gerek fotoğraflar, gerekse yazılı ve sesli araçlarla herkesin 

hafızasına ve ırkçılık tarihine kazınmıştır.  

Yeni medya, kullanıcıları için bir yandan küresel erişim olanaklarını 

sağlarken diğer yandan “dijital bölünmeye” yol açar. Dijital bölünme gerek ulusal 

gerekse küresel düzlemde düşünülebilir.  Dijital teknolojilere erişimde toplumlar 

arasında eşitsizliğe yol açan ekonomik farkı veya siyasi farklılıkları gösteren 

“dijital bölünme” (digital divide) (Srinuan ve Bohlin, 2011) herkes için aynı erişim 

olanaklarının mümkün olmamasına işaret eder. İnternet ve kablosuz iletişime 

erişim, geniş bant erişimindeki eşitsizlik hali, dijital kültürü işletme becerisindeki 

eğitsel makas, gerek ülkeler arasında gerekse ülkelerin kendi sınırları içerisinde 

sınıf, etnisite, ırk, yaş ve toplumsal cinsiyete dayalı toplumsal hâkimiyet 

biçimlerini yeniden üretmekte ve güçlendirmektedir (Castells, 2018: 94). Dijital 

bölünme, tam da mevcut toplumsal eşitsizliklerin dijital ortamlarda da devam 

ettiğini ve yeni eşitsizlikler ürettiğini iddia eder. Bu durum kimileri için iktidar 

konumunda olmayı ve anlatıyı kendi açısından kurmayı sağlarken, diğerleri için 

dijital olmayan alanda olduğu gibi dijital arenada da ellerinin zayıf olmasıyla 

sonuçlanır. Bu durum dijital tarih anlatısı kurmada hala ulusal ve küresel 
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düzlemde iktidarda olanların daha güçlü olduğunun bir göstergesi olarak 

düşünülmelidir.  

Yeni medya küreselleşmenin yanı sıra hiperbağlantısallığı da sağlar. Artık 

gündelik yaşam pratikleri içerisinde, kopyalama, kurgulama, iletme, paylaşma, 

bağlantılandırma (linking), beğenme gibi eylemleri içeren hiperbağlantısallığa 

(hyperconnectivity) dayalı pek çok eylem söz konusudur. Bu durum verilerin 

tamamen ortadan kaldırılması, unutulması, silinmesi gibi olasılıkları da 

zorlaştırır. Hoskins, dijitalleşme öncesinde medyanın bozulabilir özellikte 

olmasının günümüzde bir hafıza patlaması yaşanmasına yol açtığını düşünür. 

Dijitalleşme ve hiperbağlantısallık ile birlikte insanların geçmişinde silikleşmeye 

başlayan kişiler, olaylar Google, Facebook, YouTube gibi ortamlar aracılığıyla tekil 

bir bağlantılı şimdiye (a single connected present) geri döndürülmüştür (Hoskins, 

2013: 387). Bu sayede dijital alan yaşayan bir arşiv özelliği kazanır. Yeni 

medyanın yayılma, virallik gibi özellikleri sayesinde hafıza dijital alanda varlık 

kazanır. Ancak diğer yandan hafızanın dijital alandaki varlığı bozulma, 

bağlantısızlık (disconnection), silinme gibi etkilere de maruz kalabilmektedir 

(Hoskins, 2013: 388). Bu nedenlerle yeni medya, bir yandan da hafızasızlığa yol 

açtığı yönünde eleştirilerle karşılaşır. 

Merkezi Arşivleme İktidarına Karşı Alternatif Arşivleme Biçimleri 

Eğitim, arşiv sistemi, müzecilik, yazınsal metinler vs. geçmişin nasıl 

kurgulandığıyla doğrudan ilişkili alanlardır. Klasik dönemde, üç ana arşiv üreticisi 

büyük aileler, kilise ve devletti.  Ancak daha sonra anlatının araçları muazzam bir 

genişleme göstermiş, merkezsizleşmiş, çoğalmış ve demokratikleşmiştir (Nora, 

1989: 14). Günümüzde ise yeni medya anlatının merkezi yapısını yıkıma uğratan 

araçlardan biridir. Klasik dönemin üç ana arşivcisi olan aileler, kilise ve devletin 

yerini herkesin arşivlemesine olanak sağlayan yeni bir araç almıştır. Bu yeni araç, 

sağladığı olanaklar gereği, çoklu anlatının önünü açan bir yapıya sahiptir. Arşivler, 

sözlü ve ritüel gelenek gibi diğer iletişimsel kaynaklar ile birlikte, bilgi aktarımını 

ve böylece hafızayı sürdürmeyi, nesilden nesile aktarmayı sağlar. Günümüzde 

yeni iletişim teknolojileri, yeni birer hafıza alanı yaratma ve kullanıcılarına içerik 

üretime olanağı sağlama gibi özellikleriyle arşivin merkezi yapısını kırmış ve 

anlatıyı çok merkezli hale getirmiştir. 

Tarih yazımı açısından da arşivlemede çeşitli değişimler söz konusudur. 

“Son on yılda hızla artan dijital kütüphane ve arşiv sayısı, büyük miktarda kaynağı 

çevrimiçi olarak erişilebilir kılarak tarihsel araştırmalarda önemli bir gelişme 

göstermiştir” (Zaagsma, 2013: 19). Son dönemde arşivlerin dijitalleştirilmesi için 

çok ciddi fonlar sağlanmıştır. Deutsche Forschungsgemeinschaft, geçtiğimiz on yılda 
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Alman-Yahudi mirasına çevrimiçi erişimi sağlamak amacıyla birçok önemli 

dijitalleştirme projesine fon sağlamıştır. Yakın geçmişte Orta ve Doğu Avrupa'da 

başlatılan pek çok dijital arşiv ve kitaplık söz konusudur. Batı Avrupa dijital 

kütüphaneleri ve arşivleri ulusal mirasın koruyucuları ve “ulusal geçmişin 

destekleyicileri” olarak işlev görür. Europeana gibi projeler ulusal sınırları aşarak,  

Avrupa projesini teşvik etmeyi ve ortak bir Avrupa mirası duygusu oluşturmayı 

hedefler. Ayrıca, dijitalleşme geçmiş için küresel bir sömürge sonrası mücadelenin 

parçası haline gelmiştir (Zaagsma, 2013:21). Türkiye’de çeşitli örneklerden söz 

edilebilir. Tokyo Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle yürütülen 

Osmanlı Kitabeleri Projesi Osmanlı eserlerinin kitabelerini içeren dijital veri tabanı 

oluşturmayı amaçlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 

İSAM Kütüphanesi, Digital SSM: Sakıp Sabancı Müzesi Dijital Koleksiyonları, SALT’ın 

dijital arşivi, IRCICA tarafından hazırlanan Farabi Dijital Kütüphanesi, Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın dijital arşivi ilk 

akla gelenlerden bir kaçıdır.  

Dolayısıyla dijital arşivleme, güçlü olanların kendi arşivlerini diğerlerine 

nispeten daha güçlü bir biçimde dijital olarak oluşturmalarına olanak verse dahi 

ötekiler için önemli fırsatlar sunmaya devam eder. Yeni medya bu olanakları 

sunarken görsel, yazınsal, işitsel materyallerden yararlanır. Hoskins, bugün 

iletişim ağlarının, hafıza açısından dijital medya içeriğiyle bolluk, yaygınlık ve 

erişilebilirlik sağladığını belirtir. Hans, Hoskin’i takip ederek çoğalan medya 

türleriyle beraber öngörülemez bir “living archive”in ortaya çıktığını söyler. Bu 

arşivleme biçiminde “tanık videoları11” önemli bir rol oynamaktadır (Smit, 

Broersma ve Heinrich, 2015: 3). Garde-Hansen’e göre, yeni medya bireysel veya 

grup hatıralarının saklandığı bir “arşiv” olarak işlev görür. Ona göre, dijital medya 

bilgileri saklamak için dört şekilde çalışır: arşiv üreterek (as producing an archive),  

arşivleme aracı olarak (as an archiving tool), kendini arşivleyerek (as a self-archiving), 

olay (phenomenon) ve yaratıcı arşiv olarak (as a creative archive) (Garde-Hansen, 

2011: 72). Özellikle Google ve Wikipedia gibi araçlar yeni medyanın arşivleme 

gücünün iyi birer örneğidir. Bu araçlar sayesinde çevrimiçi müzik, ses, video ve 

 
11 Mobil teknolojilerin yaygınlığı ile tanıklar, olayların yakın ve doğru biçimde kaydedilmesine 

aracılık etmektedir. Günümüzde haber bültenlerinde “video aracılığıyla tanıklıklar” öne 

çıkmaktadır. Bu tanıklıklar, çoğu zaman video paylaşım sitelerine ve YouTube gibi popüler 

arşivlere yüklenirler. Ancak sonrasında tanıklık farklı aktörler tarafından kendi ideolojik 

gündemleri boyunca yeniden birleştirilir ve yeniden üretilir (Smit, Boersma ve Heinrich, 2015). 

Tanık videoları “küresel arşivler” olarak kavramlaştırılır. Bu tanıklıkların oluşturulmasında 

kameralı telefonlar ve diğer kayıt cihazları, video ve fotoğraflar önemli birer görev üstlenirler.  

Tanık videoları, hafıza yapımında “eski” ve “yeni” medyanın etkileşimde olduğu ve birbirlerine 

bağımlı oldukları “hibrit medya sistemi” nin ortaya çıkmasını da sağlamıştır (Smit, Broersma ve 

Heinrich, 2015: 3). Böylece anlatı hibrit medyalar aracılığıyla çoklu ortamlarda görünürlük 

kazanır. Orada olduklarını ve eşzamanlı olarak bunu videoları aracılığıyla “kanıtladığını” söyleyen 

tanıklar, dünyaya “gerçek” bir durum hakkında bilgi vermektedir. 
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görüntü arşivleri oluşmakta ve çok büyük ebatlarda bilgi depolanmaktadır. 

Çevrimiçi dijital arşivler hafızanın dijital olarak korunmasını sağlayan araçlardır. 

Garde Hansen, dijital medyayı “creative archive” olarak tanımlar ve Facebook, Flickr, 

akıllı telefon uygulamalarını, vatandaş gazeteciliğini (citizen journalism) bu 

kaynaklardan bazıları olarak sıralar (Garde-Hansen, 2011: 72). Yeni medya 

sağladığı olanaklarla, arşivleme üzerindeki iktidarı belli odakların elinde olmaktan 

çıkarmakta ve yeterli kaynağa sahip olmayanlar için de daha ucuz ve kolay 

arşivlemenin önünü açmaktadır.  

Diğer yandan aksi görüşü savunanlar arşive dair gözden kaçırılmaması 

gereken hususlara değinirler. Arşivin önceden seçilmiş belirli sayıda belgeden 

oluşması gerekliliğinden yola çıkarak, yeni medya aracılığıyla “sistematik arşiv 

depolamanın” zor olduğunu iddia ederler. Dijital arşivlemenin zayıf yönleri şu 

şekilde sıralanabilir: 1. Dosyaların manipüle edilmesi, 2. Çeşitli dosyalar için 

zorluklar; dosya formatı veya ağın kullanılabilirliği veya erişim sorunları, 3. 

Herhangi bir zamanda verilerin yanlışlıkla kaybedilmesi nedeniyle kalıcı olarak 

imha olasılığı (Vandika, 2014: 206). Her ne kadar dijital ortamda sistematik 

arşivleme, verilerin saklanmasında zorluklar ya da manipülatif riskler söz konusu 

olsa dahi aynı risklerin dijital olmayan arşivleme için de mümkün olduğu 

unutulmamalıdır.  

Bir İktidar Aracı Olarak Yeni Medya ve Tarih Anlatısı: Sansür, Gözetim, 

Filtre Balonları 

Algoritmalar, ticari yapılar olmaları ve kar maksimizasyonuna 

odaklanmaları nedeniyle elde ettikleri veriler ışığında, çoğu zaman yeni medya 

kullanıcılarına onların memnun kalacakları ve ilgi duyacakları içeriklerin 

sunulmasına hizmet eder. İnternet üzerinde sadece benzer fikirlerden beslenmek 

ve karşıt görüşlere erişememek, bir anlamda enformasyonel bir balonda yaşamak 

anlamına gelir. Eli Pariser’in “filtre balonu” olarak adlandırdığı bu süreç çok 

sesliliğin önünde bir engel teşkil eder (Pariser, 2011). Dolayısıyla bu durum yani 

filtre balonu, ötekilerin üretmiş oldukları içeriğin diğer bir deyişle “karşı tarih 

anlatılarının”, internet kullanıcıları ile kamusal karşılaşma ve etkileşim gücünü 

azaltır. Örneğin aktivist bir grubun alternatif anlatıları “Web” de kısmen 

kaybolabilir çünkü düşük bir arama motoru listesine girme eğilimindedir. Google 

gibi arama motorları egemen haber sağlayıcılara yönelme eğilimi gösterir 

(Curran’dan akt. Gustafsson, 2019: 3). Bu durum çevrimiçi alanda çok fazla şeyin 

arşivlenmesinin olanaklı olduğu ancak çok azının kalıcı olabildiğine işaret eder 

(Gustafsson, 2019: 3). Böylelikle görünürlüğü azaltarak, ötekilerin tarih 

anlatılarının yaygınlaşmasının önünde önemli bir engel oluşturur.  
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Yeni medya ve anlatı ile ilgili ortaya çıkabilecek bir diğer sorun ise 

“gözetim” meselesi ile ilişkilidir. Tarihi yazanlar daha çok muktedirlerdir. 

Dolayısıyla bugün başka iletişim araçları sayesinde tarihi muktedir olmayanların 

da yazma, hatırlatma, unutturmama fırsatları vardır. Bu kimseler içerik üreterek 

veya bu içerikleri yayarak sürece dâhil olmaktadırlar.  Bu noktada yeni medya 

ötekilerin tarih anlatısına fırsat sağlarken, daha fazla oranda insanın devletler ve 

şirketler tarafından gözetim altında tutulduğu bir alan olarak da işlev görür. Bu 

durum yeni medyanın bir yandan çoksesliliğe olanak sağladığı ancak diğer yandan 

daha fazla gözetim, veri kapitalizmi, sansür ya da baskıya neden olabileceği 

gerçeği ile karşılaşmamıza yol açar.  

Son olarak yazılım ve donanımın hızlı gelişiminin formatlar arasındaki 

uyumsuzluğu kaçınılmaz kıldığı gerçeği de unutulmamalıdır. CD, DVD veya 

hatta sabit diskler gibi dijital ortam depolama araçlarının değişen teknolojiler 

karşısında kullanım süresi yirmi yıldan fazla sürmemekte ve kolayca 

silinebilmektedir (Donk, 2009: 1) Bu durumda yeni medya ile gerçekleştirilen 

arşivlemenin risk altında olduğunu gösterir. 

4. SONUÇ 

Marcuse, geçmişin hatırlanmasının kimi zaman tehlikeli fikirlerin ortaya 

çıkmasına yol açabileceğini söyler (Assmann, 2018: 94). Bu nedenle geçmiş çoğu 

zaman baskı ve denetim altında tutulmak istenmiştir. Cancik’e göre diktatörlükler 

dil, bellek ve tarihi yok edebilir. Bu noktada Assmann’ın deyimiyle  “Hatırlamak 

baskıya karşı bir silahtır.”  Günümüzde yeni medya unutturmanın önünde iktidar 

konumunda olmayanlar için önemli bir direniş aracı olarak işlev görür (Assmann, 

2018). Unutulması ya da hatırlanmaması istenen her şeyin kaydedilip 

saklanabileceği ya da dolaşıma sokularak yeniden üretilebileceği bir araç olarak 

yeni medya ve sağladığı olanaklar baskıya karşı direnişin önemli birer aracı olarak 

değerlendirilebilir. Bu çalışma, eksikliklerini görmezden gelmeden, alternatif 

aktivist yeni medyanın tarih anlatısının oluşumunda daha demokratik bir süreci 

ortaya çıkardığı temel önermesine dayanmış ve bu noktada alternatif aktivist yeni 

medyanın anlatıyı daha demokratik kılıp kılmadığı sorusuna yanıt aramıştır.  

Demokrasi katılıma ve çoksesliliği dayanır. “Tarihsel anlatıda demokrasi” dikte 

edilenden ziyade müzakere edilebilene ve farklılıklara alan açan ve azınlıkta 

olanların da söz söylemesine olanak tanıyan bir anlatı biçimi ile mümkün olur. 

Demokratik anlatı çok sesliliğe ve katılıma dayanır. Aksi durumda demokrasi 

yerini otoriter bir yapıya terk eder. Bunun neticesinde tartışılabilen, 

düşünülebilen, konuşulabilen, araştırılabilen anlatının yerini dikte edilen tek 

merkezli bir anlatı alır. 



AP Alev ASLAN 

70 
 

Dijitallik, etkileşim ve hipermetinsellikten oluşan bir iletişim biçimi olarak 

yeni medyanın tarih anlatısı üzerinde önemli değişimlere yol açtığı 

düşünülmektedir. Tarih anlatısı üzerinde verilen mücadelede göreceli olarak daha 

güçsüz pozisyonda kabul edilen kadınların, azınlıkların, göçmelerin ve 

diğerlerinin “ana anlatı” karşısında seslerinin oldukça cılız çıktığı bilinen bir 

gerçektir. Klasik anlamda “tarih” anlatısı daha ziyade profesyonellerce üretilir.  

Ancak günümüzde alternatif aktivist yeni medya profesyonel olmayan 

amatörlerin söz söylemelerine ve kamusal alanda rasyonel argümanlar 

üretmelerine olanak tanır. Böylelikle tarih anlatısı üzerindeki hegemonik yapı 

bozuma uğratılmış olur ve müşterek bilgi oluşturma imkânı ortaya çıkar. Yeni 

iletişim teknolojileri, görece olarak güçsüz kalanların yeni stratejiler geliştirmeleri, 

yeni içerikler üretmeleri ve daha geniş bir kitleye daha hızlı ve daha az maliyetle 

ulaşmalarının önünü açmıştır. Alternatif tarih anlatısı yeni bir şey değildir. Ancak 

yeni bir araca kavuşmuştur. Alternatif aktivist yeni medya aşağıdan tarih 

eklenmesine olanak tanımakta, profesyonellere karşı amatörlerin de tarih anlatısı 

oluşturmalarına fırsat sağlamakta böylelikle merkezsizleşmiş/çoklu bir anlatıya 

kapı aralamaktadır. Bu sayede tarih anlatısı dikte edilenden müzakere edilen bir 

anlatıya dönüşür. Alternatif aktivist yeni medya kamusal alanda tarih üzerine 

mücadelede güçsüz olanların ellerini güçlendirir. Bunu yaparken de anma 

etkinliklerine, katılıma, içerik üretimine olanak sağlayarak daha demokratik bir 

anlatı siyasetinin oluşmasına imkân tanır. Yeni medya ortaya koyduğu araçlarla 

(görüntü kaydedebilen telefon vs.) tanıklığı mümkün hale getirerek anlatıyı çok 

sesli kılar. Tüm bu olumlu yanlarının yanı sıra yeni medyanın bazı olumsuzluklar 

taşıdığı da düşünülmektedir. Bu olumsuzlukların başında algoritmalar nedeniyle 

ötekilerin tarih anlatılarının görünmezlik tehlikesi ile karşı karşıya olması; yine 

yeni medyanın baskı, sansür, gözetim ve manipülatif bilgi gibi çeşitli riskleri 

barındırması ve yol açtığı hafıza patlaması nedeniyle bir anlamda hafızasızlığa yol 

açma riski barındırması gelir. Ancak bu olumsuzluklar alternatif aktivist yeni 

medyanın taşımakta oluğu demokratik potansiyeli görmemize engel olmamalıdır.  
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ABSTRACT 

We analyzed Facebook and Twitter engagements by Binali 

Yıldırım and Ekrem İmamoğlu, the two main candidates in the 

2019 Istanbul mayoral election, spanning from December 2018 to 

the end of June 2019 due to the fact that the original elections were 

disputed and repeated. Social media analytics were used to obtain 

the data used in the study. We put forward four research questions 

that draw on the nature of social media as well as the unique 

Turkish political context. We rely on the discussion these 

questions for the bulk of our analysis. While the candidates 

received comparable number of votes, İmamoğlu was the clear 

champion of engagements on both platforms. We also observe 

that İmamoğlu embraced a positive campaign and the secular base 

already had a wider presence in social media. İmamoğlu was able 
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to galvanize the opposition who was accustomed to being defeated 

by the governing AKP. 

Keywords: Istanbul, Elections, Binali Yıldırım, Ekrem 

İmamoğlu, Social Media Analysis. 

ÖZ 

Bu çalışma, çokça tartışılan ve tekrarı yapılan 2019 İstanbul 

belediye seçimlerinin iki adayı Binali Yıldırım ve Ekrem 

İmamoğlu'nun Aralık 2018'den Haziran 2019'a kadar Facebook ve 

Twitter üzerinden yürüttükleri seçim kampanyalarını ve sosyal 

medya kullanımlarını analiz etmektedir. Verilerin elde edilmesi 

için sosyal medya analitik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma, 

sosyal medyanın doğasını ve Türk siyaset konteksini de dikkate 

alarak dört araştırma sorusu üzerine kurgulanmıştır ve sosyal 

medya kullanım düzeyi ile seçimde başarılı olma arasındaki bağın 

anlaşılması hedeflenmiştir. Adaylar birbirlerine yakın miktarda 

oy almalarına rağmen, İmamoğlu’nun her iki platformda da 

seçmenlerle iletişimi bakımından bu seçimlerin açık ara kazananı 

olduğu gözlenmiştir. Seküler tabanın daha geniş sosyal medya 

kullanımını göz önüne alarak İmamoğlu'nun genel olarak pozitif 

kampanya yürüttüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, İmamoğlu'nun uzun 

bir süre AKP'ye karşı başarısız olan muhalif siyaseti de etrafında 

toparladığı gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Seçimler, Binali Yıldırım, Ekrem 

İmamoğlu, Sosyal Medya Analizi. 

 

INTRODUCTION 

On 31 March 2019, citizens of Turkey participated in key local elections to 

choose who will govern cities, districts, towns and local neighborhoods for the next 

five years. Throughout the country, elections were disputed in a considerable number 

of towns and cities.  The Supreme Election Council (YSK) decided to annul some of 

the elections (Evrensel Gazetesi, 2019; H. Şahin, 2019) because of either objections 

or the results were rejected and new dates were set for repeat elections. Perhaps the 

most widely debated YSK decision in recent Turkish political electoral history was 
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the decision to annul the results of the Istanbul metropolitan mayoral election, where 

the main opposition party’s candidate won the elections by a narrow margin (0.25% 

or 21,462 votes out of 8,547,074). On Monday May 6, 2019, the YSK convened and 

decided to annul the Istanbul mayoral election at the metropolitan level while 

confirming the results at the district level1 in Istanbul. The elected-mayor Ekrem 

İmamoğlu's official certification for the mayorship was revoked. The decision came 

after the governing Justice and Development Party's (AKP2) objection to the results 

on the basis that the board of ballot boxes was established unlawfully. According to 

this claim, this malfeasance significantly impacted the election results because the 

difference between the two leading candidates after all valid and invalid votes had 

been recounted, was very slight3. In the subsequent election that was held on June 23, 

2019, İmamoğlu widened the margin to 9.22%, corresponding to 806,767 votes out of 

8,746,638 valid votes. 

Two main blocks of coalitions competed for the Istanbul metropolitan mayoral 

election. On one side, Binali Yıldırım was chosen as the candidate for the two-decade 

ruling AKP (also the incumbent party in Istanbul) and the far right Nationalist 

Movement Party (MHP) under the name of The People's Alliance coalition. On the 

other side, Ekrem İmamoğlu was the candidate for the coalition Nation Alliance 

formed by Republican People's Party (CHP) and the Good Party (İyi Party) with the 

contentious4 support from the Peoples' Democratic Party (HDP).  Binali Yıldırım’s 

campaign was built around his public service experience from earlier government 

positions that include being the 28th Speaker of the Grand National Assembly, the 

27th and last Prime Minister of Turkey, and his almost eleven years uninterrupted 

service as the Minister of Transportation, Maritime, and Communication. The 

Nation Alliance's candidate, Ekrem İmamoğlu, on the other hand, built his campaign 

on being a new face with positive and industrious energy, promising drastic changes 

for the ancient city of Istanbul. He previously served as the Mayor of Beylikdüzü, one 

of the districts in İstanbul, from March 30, 2014 until March 31, 2019.  

 
1 The governing AKP won 24 out of 39 district (Turkish ilçe) municipalities of Istanbul. 
2 AK Parti is the official abbreviation for Justice and Development Party. However, we preferred AKP 

because it is a common use in many international platforms. 
3 According to the data from YSK, initial difference between İmamoglu and Binali was 27,417. After 

the recount, it fell down to 13,729.  
4 As demonstrated in the news coverage of the campaign in the Supplementary Document, the People’s 

Alliance coalition accused İmamoğlu for covertly allying with the HDP, a party that is alleged to be 

associated with the Kurdistan Workers Party (PKK), a widely accepted terrorist organization in the 

international arena. 
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In this paper, we analyze the Istanbul elections on March 31, 2019 and June 23, 

2019 based on the two main candidates Facebook and Twitter engagements. Social 

media use in campaigning is a relevant component that can be investigated to 

understand election performance. Such investigation provides a background for these 

two elections. Later, we continue our analysis with the role of social media in Turkish 

politics and in the world in general, followed by an examination of the descriptive 

statistics on social media use in Turkey. This provides a background for the research 

hypothesis we present and discuss. For the sake for completeness, we briefly include 

the results from the three other candidates, as well. The Istanbul election which was 

re-conducted on June 23, 2019 was one of the most engaging and fiercely debated 

elections in the city's history since 1963. As in many other elections around the world, 

the candidates represent more than who they are and their promises for municipal 

governance. Voters view the elections as something bigger than just an election, more 

of a showdown between the two major political camps in Turkey. Thus, we expect 

that a study on the candidates' social media engagement with their followers will 

reveal more than only the numeric election results, as we outline in our hypotheses at 

the end of the introduction. For this purpose, we conduct a critical analysis of two 

social media platforms with the purpose of gaining insights into the process of the 

Istanbul elections, and its relevance to Turkish national  politics, because it is assumed 

in modern Turkish political discourse (Deutsche Welle, 2019; Al Jazeera, 2014) that 

the Istanbul elections are the ultimate rehearsal for what comes next in the 

mainstream Turkish politics5. 

1. LITERATURE 

Social media is used extensively for political campaigning around the world and 

has gained growing interest from research communities (Jungherr, 2016, Dutta and 

Bhat, 2018, Dimitrova and Matthes, 2018). Its use and efficacy has steadily increased 

since its first emergence. One of the first and most well-known examples is the US 

congressional and presidential elections, the latter of which was dubbed as the 

Facebook election (Dutta and Fraser, 2008), even though the validity of this claim 

has been questioned (Carlisle and Patton, 2013). Because of this, social media since 

has gained prominence in the electoral processes, in addition to being a crucial 

instrument to many social movements.  

During the first years of its inception, academic research suggested a limited 

utilization of social media for political campaigning. Carlisle and Patton (2013) found 

 
5 The long incumbent president of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan previously entered to the Turkish 

mainstream politics as the mayor of Istanbul before cofounding AKP that has been ruling Turkey since 

2002. 
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that the political activity on social media during 2008 US Presidential elections was 

not as extensive as it was claimed by the popular media. Baxter and Marcella (2012) 

studied Scottish political parties’ social media use in the 2010 UK general election, 

and observed that the politicians mostly used social media for a one-way flow of 

information, and their posts were mostly liked by their own friends, family, party 

members, associates and activists, at the same time they avoided two-way interactions 

and difficult policy questions posed by the public. Stranberg (2013) found social 

media to have a moderate impact on the 2011 Finnish parliamentary election 

campaign indicated by limited citizen engagement, even though the candidates used 

the platforms extensively. Karlsen et al (2011) argued that the efficacy of the social 

media depended on the contextual characteristics such as the particular electoral 

processes, and observed that parties with a focus on an individual candidate tended 

to emphasize their online presence more, based on their study of the 2009 Norwegian 

Parliamentary election campaign. These earlier observations are consistent and make 

sense as the underlying technology was still developing in terms of its functionality, 

it did not completely reach the general population, and politicians did not know how 

to use it to its full potential. 

In the recent years, social media engagements have been steadily growing, and 

it is increasingly becoming an indispensable tool for political campaigning around the 

world. Sinpeng et al (2020) analyzed twenty million social media engagements in the 

2016 election in the Philippines, and suggested that Duterte’s online popularity, 

which became the center of attention, was a reflection of grassroots political support, 

even though they claim that his online presence was underwhelming and 

unprofessional. Bright et al (2020) analyzed media campaigning effects using 

candidates’ Twitter use in the 2015 and 2017 elections in the UK, and found that 

Twitter based campaigning that was conducted in a broadcasting fashion rather than 

an interactive fashion, helped to win votes despite the research encouraging 

politicians to be more interactive with the general populous. Studying the 2018 Italian 

general election, Giglietto et al (2019) investigated the characteristics of the levels of 

insularity in terms of how news stories propagate across partisan communities, 

leading to so called echo chambers. They found that the supporters of populist parties 

(The Five Star Movement and The League) tend to be more insular. Narayanan et al 

(2019) studied Facebook and WhatsApp based campaigning in the 2019 Indian 

general election, and observed that sensational junk news that was extreme and 

conspiratorial was used extensively by some of the parties, and such polarizing 

dissemination was the worst in the world except for the 2016 US elections. Likewise 

Irawanto (2019), studied the 2019 Indonesian general election, where conventional 

media is still more popular than social media, and observed that the two major parties 
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overwhelmingly utilized social media in a one-way communication form to facilitate 

personal attacks. The authors argue this usage reflects the nature of Indonesian 

politics. 

While most researchers analyze the role of social media for political 

campaigning, Nave et al (2018) and Gerbaudo et al (2019) focus their attention on 

what makes certain political posts more successful than others on social media. 

Examining the posts of diverse political actors in Israel, Nave et al (2018) identify six 

features linked to a successful post: implied emotions, humor, first person, self-

exposure, personal stance, and anger-evoking cues, the effectiveness of which 

depends on the left vs right position of the candidate. For example, they found that 

humor functioned well in left wing circles, while out-group references yielded more 

success by right wing politicians. Similarly, Gerbaudo et al (2019) study the 

relationship between topics, emotions, and user engagement by studying the 

communication battle between the Labour and the Conservative parties in the 2017 

general elections in the UK. Accordingly, they observed that the Labour party 

outperformed the Conservatives by 10 times in terms of the user engagement, which 

they attribute to the “positive posting” by the former, as the latter focused on issues 

such as Brexit, terrorism and national security. Additionally, the role of social media 

continues to be a major factor not only to impact political outcomes, but also for 

predictive modeling. For example, Silva et al (2020) claim the predictive model they 

developed (based on Naive Bayes machine learning technique) has the capability to 

estimate the election outcomes with higher accuracy than public opinion polls using 

social media data from Facebook, Instagram and Twitter. Hanouna et al (2019) 

developed a novel method to identify political trolls and bots in the 2019 elections in 

Canada using the findings from European Parliament election and the two rounds of 

elections in Israel in 2019, and they opine that some of the unusual activities point to 

foreign meddling. 

More recently, Trump’s campaign in the 2016 US election drew a lot of 

attention due to unusual rhetoric, media tactics, and social media use, in addition to 

speculated meddling activities. Trump’s mastery of social media is noteworthy alone 

(Alsup, 2019; Barbaro, 2015; Parkingson, 2015). Williams and Gulati maintain that 

in addition to communication and campaigning tools, social media platforms can be 

used to portray candidates as more accessible and authentic (Williams and Gulati, 

2013). This may be what Trump was trying to accomplish. While it is very difficult 

to quantify the exact role of social media in his success, it is one of a few factors that 

got him nominated and helped him win the presidency. Confessore and Yourish 

(2016) found that Trump got $2 Billion in free press (mostly negative news) in the first 
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nine months of his campaign as part of his unconventional social media strategy. 

Wells et al. (2016) additionally observe that Trump won the nomination with a hybrid 

media campaign. He courted media attention via planned and unplanned 

interactions, and utilized Twitter tweet storms when his coverage was low. Enli 

(2017) observes two divergent social media strategies in the 2016 U.S. elections: 

While Clinton’s strategy conformed to the professional style of election campaigns, 

Trump employed an amateurish and non-traditional yet authentic style. She further 

notes that social media was used primarily as a marketing tool, and observes that even 

Trump, the breaker of rules, eschewed from engaging his social media followers, 

limiting his engagement to select tweets. Every tweet he posted became viral and was 

re-shared five times more often those of his opponent, Hilary Clinton (Persily, 2017). 

Strandberg (2013) refers to studies that indicate the new generations of citizens who 

grow up with the internet in their everyday life, and logically claims that future 

campaigning and political activism will be primarily online. There is much more to 

be expected from social media and politicians in the future. 

There is no consensus on the exact role of social media in political campaigns 

and elections; as it appears that this process is still relatively new, evolving, and poses 

open ended questions. There are indisputable advantages to using social networking 

sites for political parties and candidates. As seen from Trump’s example, it can be 

weaponized with the right mastery, approach, and context. Strandberg (2013) gives 

several advantages of using social media in campaigns. First, social media seems to 

be a much more affordable campaigning tool than any other conventional media 

outlets.  Second, social networking sites like Facebook can be used for additional 

functions such as fundraising, recruitment, internal organization, and mobilization of 

supporters. CHP's candidate Ekrem İmamoğlu, for instance, accumulated five million 

Turkish Lira in one day when the party opened fundraising according to Zeyrek 

(2019). Third, because social networking sites like Facebook can gather immense 

amounts of information about users, it possible to send tailored campaign messages 

to specific voter groups. Fourth, social media enables campaign professionals to reach 

passive voters who are not interested in obtaining the relevant messages. Campaigners 

also take advantage of 'active viewers' to spread the campaign messages onwards as 

seen in the Obama campaign in the 2008 U.S. elections (ibid).  

The power of social media more became evident when people in North Africa 

and the Middle East organized themselves to overthrow decades-long regimes starting 

with the Twitter Revolution in Iran in 2009. Additionally, since the Arab Spring in 

2011, which ended up facilitating a change in regime in Tunisia and Egypt (Wolfsfeld, 

Segev, and Sheafer, 2013), social media has proven its power as a medium to change 
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established authorities and systems. Similarly, the 2011 Occupy Movement in the US 

and the 2013 Gezi Protests in Turkey were proof of social media’s ability to mobilize 

protestors, at a time when established media was reluctant to report about the people 

in the streets. Subsequently, political analysts and academic commentators rushed to 

celebrate the effectiveness of social media, claiming it was cyber space that facilitated 

the masses to organize protests worldwide and to ultimately bring down some of the 

most autocratic regimes in the Middle East. These conclusions originated from the 

hypothesis that the main/mass media is silenced by the governing elite, allowing 

social media to become the main source of information, resistance, and trust among 

protestors (Haciyakupoglu and Zhang, 2015). 

Social Media Use in Turkey in Numbers 

In Turkey, 63% of the population actively participates in social media; the global 

median is 53% (Poushter, Bishop, and Chwe, 2019). High levels of social media use 

in Turkey parallel with increased internet access in Turkey. Social media membership 

increases at rate of 9.3 percent of the annual growth rate. We obtain a wide range of 

illuminating and relevant statistics from WeAreSocial (2019). As of 2019, the number 

of internet users reached 60 million (52 million of which are active social media 

users), corresponding to 72 percent of the whole population. More than 44 million of 

them access the internet primarily through their mobile devices and 84 percent of 

internet users access the internet every day. In the same report, Google.com.tr and 

Google.com score as the top-visited websites with a web traffic volume of more than 

2.3 billion hits each month. YouTube and Facebook follow Google respectively. 

Twitter comes after, with the volume of 181.1 million hits a month. Of the percentage 

of internet users who report using at least one social media platform, YouTube (92%) 

rates at the top of the list, followed by Instagram (84%), WhatsApp (83%), Facebook 

(82%), and Twitter (58%). 96 percent of internet users who stream each kind of 

content each month (ibid) watch videos online. The average amount of time per day 

spent on the internet in Turkey on any device is about 7 hours and 15 minutes, and 

about 2 hours and 46 minutes is spent on social media. Turkey is one of the most 

connected nations in the world. However, the gender distribution of social media in 

Turkey use is surprisingly skewed. The number of female social media users is 

distinguishably lower than male users with the exception of Snapchat (68%). For 

example, out of 43 million monthly active Facebook users, female users only account 

for 36 percent.  The gap ratio of monthly twitter users is even wider with only 19 

percent female users out of 9 million active users. 

Because of the considerable amount of social media usage in Turkey, scholarly 

research is paying greater attention to its impacts, as well as different sectors of 



Naci DİLEKLİ, Necati ANAZ & Bruno Ferreira DA PAIXÃO Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 75-113 

83 
 

society, including civil organizations, conventional media, and politicians. Despite 

frequent criticism of social media, the incumbent President Recep Tayyip Erdoğan 

uses social media actively. His Twitter account is the second most followed (13.5 

million) account after the Turkish standup comedian Cem Yilmaz (13.8 million) in 

2019.  Along with the official Twitter account of Turkish Presidency, Erdoğan 

frequently uses his personal Twitter account to post on various subjects from wishing 

joy for people's holidays to responding to current developments in the country.  

Social media is a serious matter in terms of restriction to access, political 

monitoring, and prosecution (Akser, 2018). Social media postings are often 

monitored closely and punished with severe consequences (Ataman and Çoban, 

2018). According to the 13th biannual Transparency Report covering the first half 

2018, Turkey submitted the most content removal requests, accounting for 8480 court 

orders and 13,843 requests. The total consists of 11,616 court orders and 27,811 

requests submitted by 38 countries (Twitter, 2018). Despite increasing regulations6 

and restrictions, users of social media and social media usage by different sectors 

continue to increase, shaping every aspect of daily life. Considering the volume of 

active social media use in Turkey, politicians will not remain indifferent to the 

possibilities that social media can offer for career building and campaigning.  

Facebook provides a wide range of data at finer scales, such as Istanbul 

(Facebook Inc., 2019). Among Facebook users, Istanbul is the largest user-location in 

Turkey with 15 million users. 63 percent of users are male and 51 percent are between 

18 and 34 years old. Among female users, 45 percent are between 18 and 34 years 

old. Among Istanbul users, 66 percent are college graduates. Many users indicate that 

they work in the service sector particularly in management, art, sports, entertainment 

and media, and administrative services. Among Istanbul users, 97.5 percent access 

their profile from their mobile device (81.1%) and desktop (16.4%); only 2.5 percent 

access their profile from their desktop alone. 65 percent of male and 35 percent of all 

female Facebook users in Turkey reside in Istanbul which makes this social media 

platform a propaganda tool for politicians and public opinion.  

When we looked at the first twenty most liked Istanbul based Facebook pages, 

we see that they are relevant to political opposition sites including Ekrem İmamoğlu 

at the top of the list, CHP representative Tuncay Özkan (6th), EkşiSözlük (7th) which 

is known to be one of the platforms that supported Gezi Park protests (Takvim 2019), 

 
6 On July 29, 2020, Turkey has approved further regulation on the use of information online enacting 

the Legislation number 7253 in which social networking sites that has more than one million daily 

users in Turkey is subject to open an office in Turkey. Noncompliance is subject to gradually rising 

punishment.  
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CHP’s leader Kemal Kılıçdaroğlu (12th), television station ODA TV (13th), and a 

newspaper, Cumhuriyet (14th) that are pro-CHP, and CHP Facebook page itself 

(Facebook Inc., 2019). We found no trace of AKP relevant pages or AKP’s candidate 

Binali Yıldırım that are in the Top 50 most liked pages list.  

2. METHODS 

Research Hypotheses 

We explore the role of social media in political campaigning and the changing 

landscape of media interactions. Particularly due to Trump’s mastery of social media, 

it is evident that platforms such as Facebook and Twitter can be weaponized with 

great potency for political gain despite seemingly limited resources7. We approach the 

Istanbul elections with a wide range of possibilities in mind. We conceptualize these 

possibilities regarding social media use (Facebook and Twitter) for the Istanbul 

Mayoral Election campaign by posing several hypotheses, which we revisit in the 

discussions section after an analysis of the data. 

1. A high level of social media engagement signals better election results for a 

candidate when all other variables remain the same: 

Extending this hypothesis, one could argue that a high level of social media 

engagements does not automatically count for positive results for a candidate when 

there are other variables in the equation. Those conventional variables might include 

socio-economic concerns, xenophobia, viability of a candidate, track record of 

candidates, and the existing popularity of the associated political party. Using 133 

cross-sectional studies around the world, Boulianne (2019) asks a similar question 

regarding the effects of social media use on political participation and expression, and 

finds that the results depend on the political context and the existence of a free-press.  

2. When a “positive campaign” is used, the chance of receiving positive engagements 

on social media is greater, especially when divisiveness and polarization are the 

dominant existing political language.  

Here we refer to the language used in the campaign, especially in the light of the 

incendiary and divisive language used in Turkish politics in recent years. This 

hypothesis is a counter to Trump’s campaign, the main recent data point, which 

showcased that incendiary language was key to gaining more support through social 

 
7 Although studying fake-news and trolling activity on social media is beyond the scope of this paper, 

the possibility of the deliberate use of misinformation to influence attitudes on an issue or toward a 

voter must always be considered. 
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media. That is why we add the divisiveness clause to the hypothesis, which is 

expected to be valid when the public is already tired of the ongoing divisiveness. 

3. The level of social media engagement can be partly explained by the demography 

of social media usage and socioeconomic status of the districts in Istanbul. 

As we already examined the Facebook users’ profile in Istanbul, it is apparent 

that the data obtained would present numerous biases. They include 

overrepresentation of males and college graduates, and people who are already 

leaning secular as evident from the liked politicians. 

4. As the central government controls the major news outlets, it's expected that the 

base of the opposition would shift towards social media where they can receive 

and react to a more uncensored diverse set of content. 

This hypothesis is based on the observation that the government took possession 

of television and newspaper media over the years in a progressive manner, minifying 

a majority of the opposition. While the AKP avoided criticism internally through 

conventional media, they could not bridle opposition in social media, which they 

already regularly censor (Hurriyet, 2014; Twitter, 2018). İmamoğlu’s victory speech 

on June 23, 2019 was overlooked by all major outlets including CNN Turk with one 

exception, Fox TV. The opposition’s foothold in conventional media is severely 

limited and othered. We observe that despite efforts by the government to manage 

social media (Twitter, 2018), it appears that the existence of these platforms continues 

to be the voice of the opposition. However, here we also note that measureless 

disinformation that circles in social media further complicates arguments for the 

freedom of expression that comes with social media in Turkey. When the author-

responsibility equation suffers, precaution must be shown toward the credibility of 

social media sources. During the Gezi Movement in Turkey, this author-

responsibility disappeared from time to time causing immense consequences for both 

the state and society. Our argument in this paper is not about relying on social media 

as the only source of news and information during times of floundering conventional 

media coverage.  

Data Extraction and Processing 

We identified five mayoral candidates in the 2019 mayoral election campaigns; 

as shown in Table 1 along their political affiliations and the corresponding data 

sources. We note that Yıldırım has two relevant Twitter accounts, one personal and 

one for the campaign. We use both of his accounts and aggregate the numbers when 

presenting his Twitter engagement. Our temporal scope starts at the beginning of 
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December of 2018, the month the candidacies were announced. Our analysis ends at 

the end of June, a week after the second election on June 23, 2019.  

The necessary Facebook data, technically identified as “social graph,” of all five 

candidates was extracted using Facebook Graph API, an HTTP based framework to 

query and extract data in addition to other utilities (Facebook Inc., 2015). The 

primary data format provided by the Graph API is JSON (JavaScript Object 

Notation), a lightweight standard used across many domains and applications for 

data transfer. The data in JSON format includes key and value pairs, separated by 

commas. According to this standard, objects are held by curly braces, while arrays 

(collections of data items) are held by square brackets. 

The graph API is a representation of the information collected and stored on 

Facebook. It is composed of nodes (individual objects like users, pictures, pages and 

comments), edges (connections between groups of objects and a single object), and 

fields (data/attributes of objects, such as name and email). The data transfers conform 

to the HTTP/1.1 protocol, and the requests are made to graph.facebook.com. Users 

and researchers create developer accounts and access tokens to access the Graph API. 

Each Facebook social graph is represented by a unique identifier that is used to 

query information on individual pages or users. We use the Objects ID’s such as 

“binaliYıldırımiletisimofisi” to access and extract the necessary information. 

Our second data source to analyze is Twitter. Unlike Facebook, almost every 

user’s data is public and downloadable. The data extracted from Twitter is referenced 

in the mentions cited in the profiles of the candidates captured by the API available 

in the tool for developers (Twitter Inc., 2019). The Twitter data we obtained includes 

the contents and date of all individual tweets posted by a particular user, along with 

the number of likes and retweets of those posts. 

3. RESULTS 

Facebook Results 

The Graph API is data rich and includes information ranging from the number 

of posts published by each page and number of engagements, sorted by date, types of 

reactions, and type of medium (e.g. picture vs. video). We first examine the number 

of posts published by each candidate. In the first phase of the elections (December 12 

of 2018 to March 31 of 2019), Yıldırım of the AKP posted the largest number of posts 

(705), followed by İmamoğlu (529), Kotil (439), Gokcinar (205) and Aydin (69). We 

then look at the monthly distribution (Figure 1) and observe that Yıldırım consistently 
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shared the highest number of posts every month except for December of 2018, which 

is expected, due to his candidacy being declared towards the end of that month. 

Figure.1: Number of Posts by Candidates by Month 

 

We observe a comparable number of posts by the two leading candidates during 

both election periods in Figure 1. We then present the number of engagements 

received each month by each candidate within the period of the two elections. 

Engagements consist of comments, reactions, and shares by users. Daily patterns are 

demonstrated in Figures S1 and S2 in the Supplementary Material for the two main 

candidates on a daily basis. Reactions are separated into likes, and other types of 

reactions including Haha, Love, Sad, Thankful and Wow, as shown by Figures S3 

and S4.  
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Figure.2: Engagements by Month and Candidate 

 

We then present Figure 2 indicating the total engagements by Facebook users, 

which shows the influence of İmamoğlu’s engagement with people to get them to 

comment on his posts, react to them, and share them to reach to a wider audience. 

This is also evidenced in Figure S5 demonstrating the engagement to posts ratio that 

indicates the effectiveness of each posts. We also observe his engagement and 

effectiveness increase over the months of both of the election processes. We see 

İmamoğlu ‘s clear command throughout the duration of the campaign, which became 

even clearer after the March 31, 2019 election. 

We then look at the number of engagements by each candidate throughout the 

duration of the campaign. Engagements consist of reactions (e.g. likes), comments, 

and shares. Here we obtain surprising results: İmamoğlu with over 24.3 million 

engagements, followed by Yıldırım’s 0.8 million engagements, and relatively 

insignificant numbers by the rest of the candidates. 
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Since 2016, Facebook allows users to react to posts by a range of emotions 

(emojis), including Love, Haha, Wow, Sad, and Angry. Figure 3 and 4 (as well as the 

rest of the Figures) demonstrate the user reactions by these emojis for the top two 

candidates that are relevant in the electoral race. While the Love emoji is the most 

dominant for İmamoğlu, it is the lowest for the other main contender, Yıldırım. The 

results interestingly show that the Haha reaction is the highest for Yıldırım. 

Figure.3: Distribution of Reactions by Reaction Type and by Month to İmamoğlu’s 

Facebook Posts 
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Figure.4: Distribution of Reactions by Reaction Type and by Month to Yıldırım’s 

Facebook Posts 

 

 

Twitter Results 

İmamoğlu’s tweet reactions indicate a growing pattern throughout the first 

election campaign process, reaching nearly three million likes and retweets combined 

in the month of March (Figure 5). The engagement numbers in the subsequent three 

months all increase about fivefold, demonstrating a high contrast between the first 

and the second election campaigns. 
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Figure.5: Likes and Retweets of İmamoğlu’s Tweets by Month 

 

Yıldırım’s aggregate engagement numbers from his two Twitter accounts 

manifest a similar pattern to those of İmamoğlu, albeit with lower numbers of 

engagements (Figure 6). The highest total engagement number is less than 1.5 million 

in March. We observe higher engagement numbers; with close to three million in 

May, and close to eight million in June. We also observe a high portion of retweets, 

an observation that is not valid in the case of İmamoğlu. Both candidates Twitter 

engagements are displayed on a daily basis in Figures S5 and S6, which indicate high 

engagement levels on election days. 
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Figure.6: Likes and Retweets of Yıldırım’s Tweets by Month 

 

4. DISCUSSIONS 

İmamoğlu garnered a total of more than 32.1 million engagements on Facebook 

during the two election campaigns (between the start of December 2018 and the end 
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numbers for Twitter are 54.3 million for İmamoğlu and 20.7 million for Yıldırım, who 

has two separate Twitter accounts. 31.1% (6.4 million) of Yıldırım’s all engagements 

are retweets, a higher number compared to İmamoğlu’s 10.7% (5.8 million). 
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We have two candidates that posted nearly identical number of posts and 

received nearly identical votes in the March 31st elections. This narrow margin opened 

up almost 10% in the subsequent election on June 23rd, with İmamoğlu’s social media 

campaigns achieving even higher engagements in the second round. İmamoğlu’s 

statistics indicate that his Facebook and Twitter use was more effective, transcending, 

and illuminating compared to Yıldırım. This impressive difference in engagement 

cannot sufficiently dictate the electoral outcomes, however. We must keep in mind 

that Turkey in general and Istanbul in particular have been predominantly 

conservative and moderate. It has been challenging for the CHP to shift any votes 

from the AKP’s electoral base. To give some perspective, the CHP received 26.28% 

in 1984, 35.95% in 1989, 20.30% in 1994, 13.91% in 1999, 28.90% in 2004, 36.98% 

in 2009, 40.0% in 2009 Istanbul mayoral elections. Looking at past performances, 

while keeping in mind that the CHP is a left leaning and secular party8, the ordinary 

vote potential of the CHP in Istanbul has been in the range of between 20% and 40%, 

with a median value that is slightly below 30%. We must therefore recognize that any 

results higher than 30% for the CHP’s are associated with societal reactions to a more 

powerful candidate. These numbers stand in contrast with the 48.8% that the CHP 

obtained in the March 31st elections. We observe that the CHP has been garnering 

more power in the last decade, mainly due to societal polarization, political and 

electoral coalitions, and the AKP’s precedence (Keyman, 2014).  Additionally, the 

CHP was initially more of a symbolic resistance to conservative politics and 

Erdoğan’s leadership rather than their own innovative politics. Then, we inspect 

social media engagements from the perspective of the polarization of the anti-

Erdoğanist block (Yilmaz, 2017). Turkish media sources observe that the CHP put 

forth a mayoral candidate that is not a secular elitist, but rather an approachable 

politician that can communicate well with not only the secular and Kemalist leaning 

bloc, but also with conservative, blue collar, and under-privileged masses (Çakır, 

2019; Demirtaş, 2019). Çakır (2019) goes on further claiming that the profile of 

İmamoğlu readily fits into terminated Welfare (Refah) and Virtue (Fazilet) Parties, of 

which President Erdoğan himself was a part of. We interpret that the CHP’s high 

engagement numbers signaled unexpectedly high election results for the CHP, whose 

rate has historically been under 40%. 

Looking at hard data from Facebook and Twitter engagements, comments, and 

shares, we observe the following: Just like Trump, whose “remarks were given voice 

or channeled through his account, to a cadre of followers who vocally amplified and 

 
8 We took ideological portrayal of political parties as how they are defined commonly and mentioned 

in their party speeches.  
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defended him online” (Wells et al., 2016), İmamoğlu’s social media communication 

was amplified and championed by an eager secular block, hungry for a meaningful 

win. The main difference is that while Trump ran a successful social media campaign 

fueled by incendiary remarks, İmamoğlu ran a politically balanced campaign. On the 

contrary, there are multiple reports that Yıldırım and his campaign officials and voter 

base were not as driven and motivated as they were previously (Altaylı, 2019). This 

lack of drive in the ranks of the AKP was previously documented as mental fatigue 

(mental yorgunluğu) among AKP intellectuals and elites (Çetin, 2017). It is our 

judgment that the wavy campaign conducted by both mid and high-level AKP 

officials, coupled with a lack of motivation from the campaign managers, and waning 

enthusiasm from the voter base resulted in lower social media engagement in 

Yıldırım’s campaign. We accept the first hypothesis that the high engagement 

numbers indeed signaled positive results for İmamoğlu, who attained surprisingly 

high results. 

2. When a “positive campaign” is used, chance of receiving positive engagements on 

social media is higher, especially when divisiveness and polarization are the 

dominant in the existing political language.  

We observe that Yıldırım is not a classically popular leader. He can be described 

as a loyal foot soldier and a technocrat of the AKP. It even appears that his social 

media engagement was coordinated by the party’s top management. His Facebook 

page is titled Binali Yıldırım Office of Communication, which creates a distance from 

voter and portrays formality and impersonality.  

In contrast, we observe that the opposition was practical and approachable with 

social media use. The scope of these reasons is beyond the limits of this study. 

İmamoğlu of the CHP conducted a positive campaign, defined by avoiding acerbic 

political rhetoric, instead concentrated on solving Istanbul’s problems, and was also 

covered by the media (Çakır, 2019). His high engagement numbers suggest that the 

voter base is interested in policy production and diligence, as well as inclusive and 

participatory politics. In addition, we observe that the majority of Facebook users in 

Istanbul already sympathize with the CHP. We saw this in Facebook’s Istanbul 

statistics, indicating that the CHP is the most liked political party, and Kılıçdaroğlu 

and Ataturk are the most liked political figures in Istanbul. 

This contrasts with President Erdoğan’s, AKP’s and MHP’s campaign and 

messaging which focused on more binary rhetoric. While Yıldırım had more positive 

messaging focused on detailed projects for Istanbul, he was overshadowed by more 

charismatic leaders like Erdoğan and Bahçeli. In the context of ‘us vs them’ rhetoric, 
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these leaders referred to Kurdish separatists (aka PKK) and the Gülen movement (aka 

FETO), both of which are identified as terrorist organizations. Conventional media 

lumped CHP officials with PKK and FETO. This was probably perceived as excessive 

and potentially unnecessary attacks of guilt by association; and backfired.  

3. The level of social media engagement can be partly explained by the demography 

of social media usage and socioeconomic status of social media users in Istanbul. 

We previously studied the “Facebook profile” of Istanbul, which reveals 

relevant information about the demographics of the social media users in the city. We 

observe that (assuming Facebook as a proxy) social media users are already secular 

leaning and ready to challenge established discourses. Registered Twitter users in 

Turkey exponentially increased when Gezi Park protests erupted in 2013 and 

protestors began organizing themselves via social media. Therefore, it makes sense 

that a CHP’s candidate would have more social media presence and propaganda time. 

We are then prompted to clarify one caveat in this approach, however. The 

observation regarding demographic profiles does not explain the massive difference 

that we observed throughout these elections. Secularists and left leaning masses were 

not initially mobilized to the extent we witnessed in this electoral process. We believe 

a few new factors helped to galvanize the secularist base. We would like to note them: 

i. İmamoğlu’s and the secularist base’s balanced language. İmamoğlu never changed 

his tone of speech even under the most difficult times in the campaign. For the 

first time in recent history, the CHP got so close to winning an election that would 

reverse the Erdoğan effect and Turkey’s eighteen-year long reign of conservative 

politics. 

ii. Personal attacks on İmamoğlu by high ranking AKP officials. İmamoğlu was 

called a “Pontus,” a regional name for the Greeks9, which helped unifying the 

voter base against the use of discriminative speech. 

iii. Deepening polarization in Turkish society. The AKP and MHP claimed that the 

Istanbul elections were a fight for national unity (bekameselesi). This was perceived 

as trivial and backfired. However, it is important to note that Turkey has gone 

through several critical stages recently. One in which was the July 15th coup 

attempt by the Gulen movement. This shook the pillars of the state colossally. 

 
9 Debate on calling İmamoğlu as Pontus came with when a Greek newspaper captioned saying 

İmamoğlu is a Pontus (referring to İmamoğlu’s place of birth, Trabzon) who took back 

Constantinapolis from Erdoğan (referring his Ottomanism and Islamism).  
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Before that, there were so called ‘Trench Events’ in the eastern parts of Turkey 

where the PKK occupied cities and towns declaring self-rule and a path to 

independence. As mentioned earlier, the Gezi Movement was another social 

stress on Turkish society and the state from several different angles. Syria and ISIS 

in the south of Turkey was another stress line for the Turkish state and people in 

general. Additionally, with the Dollar-Turkish Lira devaluation in recent years, 

Turkey rapidly moved into a defensive mode and began to see everything as a 

matter of bekameselesi.  

4. As the central government controls the major news outlets, it is expected that the 

base of the opposition would shift towards social media where they can receive 

and react to a more diverse set of content. 

One of our findings is consistent with Habermas’ (1989) observation that 

feudalized and controlled public space is opened up in the new age of 

communications. We observe this in Turkish media. Despite  the state elites’ attempts 

to control the media and the rest of the economy (Esen and Gumuscu, 2018), social 

media cannot be controlled (or at least as easily as conventional media) with 

“kayyum”s.10 It has become an arena for alternative voices to operate and propagate. 

Despite social media crackdowns, bans, and persecutions (Akgül and Kırlıdoğ, 2015; 

Parkinson, Schechner, and Peker, 2014; Parks, Goodwin, and Han, 2017), our 

findings suggest that secularists and the rest of the opposition flourish in cyber space. 

This observation is also consistent with Howard and Hussain (2013) who observed 

that due to the lack of independent press in Arab societies, the only venue for political 

engagement was social media. The youth and discontent public in the Middle East, 

North Africa, and many parts of the world systematically challenge government 

establishments and authoritarian regimes through social media. We postulate that the 

government’s control of mainstream media forced opposition leadership and the voter 

base to seek alternative ways of articulating themselves. Facebook and Twitter served 

the purpose of getting the message out for the opposition. The opposition was eager 

to embrace inclusive messaging from a potential leader (İmamoğlu) who seemed to 

stand a chance against Erdoğan. We also postulate that Turkish people developed 

empathy with those who are systematically and purposely excluded from public view 

via conventional media. Thus, İmamoğlu’s claim of unjust treatment during his 

candidacy was meaningful in the eyes of people. In other words, ‘victimization’ 

rhetoric served a purpose for İmamoğlu and helped him to win the election in Istanbul.  

 
10 The word “kayyum” has been recently popularized in Turkey. It refers to a person (either a public 

servant or private citizen) appointed by the government to manage a private company or municipality. 
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Isolating the impacts of social media is very difficult. There are many 

interrelated positive and negative factors for both the AKP and the CHP. Some of 

these are: 

i. The Turkish economy has been in decline in the last few years (Citak and Sandford, 

2018; Karatepe, 2019). This is allegedly due to several crises with the U.S. such as 

the imprisonment of the evangelist Pastor Brunson (Wald, 2018) and the S-400 

Russian missile crisis (Kibaroğlu, 2019), President Erdoğan’s argument that 

interest rates are “evil” (Erkoc, 2019), rising interest rates which subsequently 

mean the end of cheap money for developing countries (Rao and Ranasinghe, 

2018), and recent global trade tensions and tariffs (Bekkers, 2019). 

ii. Syrian refugees, whose extended stay has been causing a rift in Turkish society, 

and reactions against the AKP’s Syria and refugee policies (Akgündüz, van den 

Berg, and Hassink, 2018; Gökarıksel and Secor, 2018; Polat, 2018). 

iii. Mismanagement and overconfidence of the AKP ranks that has been voiced 

frequently both by the supporters of AKP and the opposition (Altaylı, 2019; 

Dilipak, 2019). 

iv. CHP moving towards the center (to the right, in relative terms) by allying with the 

secular nationalist Iyi Parti, conservative Felicity Party, and nominating İmamoğlu 

who never strongly positioned himself in any kind of political current other than 

Kemalism (Dilipak, 2019; U. Şahin, 2016; Yeni Asır, 2014). This allowed 

moderates and even the right leaning voters, especially those who have not been 

happy with the economy and the Syrian refugees, to switch sides. 

v. Strengthening of anti-Erdoğanism as a reaction to growing polarization (Yilmaz, 

2017) and two-decades of single party ruling (Yeşil, 2018) that deepens the 

polarization in society.  

vi. Significant changes in Turkish demography. Younger conservative generations 

that did not experience the lurching pre-Erdoğan Turkey. On the contrary, they 

openly enjoyed relatively improving economy, consumerism and freedom of 

expression in social and public life. For example, millions of new voters entered in 

Turkey’s political life without being aware of the February 28th post-modern coup 

process in which headscarves were not allowed in public institutions, schools, or 

universities. Today, it is almost normal to see a public servant (Judge, Mayor, etc.) 

in the public sector wearing a headscarf. This was not possible before the AKP 

government.   
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Apart from these main factors influencing the election outcomes, Blumler and 

Kavanagh’s (1999) third age of political communication is a fitting descriptor of 

recent Turkish politics, which provides a landscape for hardcore political battles 

through the proliferation of media. In addition to abundant television stations serving 

unapologetically biased opinions, professional political advocacy, involvement of 

artists and sports figures in daily politics, anti-elitist populism, centrifugal 

diversification (marked by cyber politics), and echo chambers (Barberá et al., 2015), 

Turkey has additional political communication characteristics such as a large 

government monopoly over the media (Yeşil, 2018). 

Some argue that Yıldırım and the AKP were slacking off in this election, or 

perhaps fundamentally question their effectiveness, which may stem from the AKP’s 

political orientation, a lack of excitement, and/or the choice of political alliances. 

Altaylı (2019) illustrates the problems with the AKP campaign as the following: a) 

The Istanbul political organization abated and left Yıldırım alone; b) the alliance with 

the MHP did not provide any benefits, but actually hurt the campaign; c) the calm 

demeanor of Yıldırım was conceived as lackluster by the public; d) while İmamoğlu 

was rallying and meeting people in the streets, Yıldırım’s campaign focused more on 

the meetings in auditoriums. These alleged organizational problems in the AKP’s 

campaign in the 2019 Istanbul elections are consistent with our findings for the cyber 

campaigning portion. 

We cannot analyze these results meaningfully without including the role of 

President Erdoğan, and the difficult situation that CHP leader, Kemal Kılıçdaroğlu, 

has been in for years. Erdoğan, as the leader of the conservative party, has dominated 

Turkish politics for more than two decades. In the first years of his leadership and 

though inclusive politics, Turkey welcomed democratic progress (like the Kurdish 

opening), social programs (healthcare for everyone), and liberal politics (integration 

with EU) (Kirişci and Sloat, 2019), and economic progress with the increase of the 

GDP per capita. During these years, Erdoğan dominated his opponents in each 

election. CHP leader, Kılıçdaroğlu, lost more than ten elections and referendums and 

became an all-time stymied politician. However, in the face of İmamoğlu, the CHP 

for the first time in its history hoped that victory would come and the anti-Erdoğan 

block would carry the party to the mayorship of Istanbul. Considering that the CHP’s 

conventional vote potential has been less than 35 percent in the recent decades, the 

anti-Erdoğan block was the key to the CHP’s success. İmamoğlu wisely took 

advantage of the current anti-Erdoğan atmosphere to outrun his opponent Yıldırım 

and won the Istanbul mayorship victory for the CHP after the quarter century of 
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defeat. Additionally, the social dominance of İmamoğlu based on his individual 

characteristics are consistent with Karlsen (2011)’s observations.  

Blumler and Kavanaugh (1999) observe that “In most modern societies, then, 

centripetal communication is to some extent retreating and centrifugal 

communication is advancing.” We agree with their conclusion looking at the diverse 

political media campaigning in Turkey in recent years. We also conclude that this 

makes the job of the politician, individual, and the researcher more difficult. We for 

example can only focus on so many news resources and platforms, and therefore it is 

difficult to arrive at complete conclusions without serious shortcomings and 

skepticism. We for example did not include other channels like main news outlets, 

Instagram and WhatsApp, or private forums which could divulge much more insight 

to arrive at better conclusions. Better data science methodologies, frameworks, and 

even AI could alleviate those problems. We can additionally argue that these 

advanced tools can be sources of unfair competition, and can be abused as in the 2016 

elections and Cambridge Analytica (González, 2017). The politician on the other 

hand is challenged because he/she has to micro target sub populations (Haenschen 

and Jennings, 2019), just like corporations who have to micro-target customers based 

on their socio-economic status and location (Liu and Mattila, 2017). Similarly, we 

can argue that the voters are also challenged, as it is difficult to get a complete picture 

of political discourse from a few communication outlets. For the voter we can also 

add the challenges associated with accessing factual information, as it is relatively 

easy to create fake news and propagate it rapidly. We argue that the public good 

suffers to a certain extent in this picture: People are constantly manipulated from all 

angles, and forced into echo chambers, where they are comforted by resonant voices. 

Finally, we agree with Enli (2017) who observes that the role and the structure 

of social media in campaigning is continuously evolving. We maintain that similar to 

understanding Trump’s unique electoral performance (Barbaro, 2015; Confessore and 

Yourish, 2016), we need to consider the context of recent Turkish politics as well as 

the demographics of the social media user base in Turkey in order to understand why 

İmamoğlu has been successful in his social media campaign. Once more, we agree 

with Enli (2017) who claims that social media can facilitate agenda setting and be a 

space to construct the image of a candidate. This can help explain İmamoğlu’s rise 

from being an unknown politician from an obscure district to being a super-star of 

Turkish politics (Euronews, 2019; Gumrukcu, Coskun, and Spicer, 2019). 
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5. CONCLUSION 

İmamoğlu had an overwhelmingly more social media presence that was 

beneficial to his campaign compared to Yıldırım. We find this result as a reflection of 

the much wider preexisting voting base that is mostly secular. We also link these 

results to the positive campaigning conducted by İmamoğlu and his team, as well as 

the lack of traditional and mainstream media space available to his campaign, for 

which the social media was left as a more prominent space to express itself and to 

engage with the public, compared to the campaign of Yıldırım. Finally, İmamoğlu’s 

campaign had a stronger lead in Facebook compared to Twitter, something that is 

worth investigating further.  

Without a doubt, the wealth of qualitative and quantitative data suggests a large 

number of research trajectories and questions. Among the plethora of research 

questions, there are a few prospects and priorities that we are interested in pursuing 

ourselves for the future studies: 

1. There is a seeming consensus in Turkish society, particularly among secularists, 

that society is becoming increasingly more religious due to the predominance of 

the AKP, which is challenged by social surveys. Accordingly, how do the social 

trends in Turkish society, especially along the lines of religion and secularism, 

impact the social media campaigning? 

2. To what extent can we say that the election campaigns in Turkey get feedback from 

social media in particular? Can we observe any instances where social media 

reactions impacted the public policy or the electoral campaign? 

3. What is the role of group identity and the growing polarization in the Turkish 

public, and politics, as well as in social media interactions? Our preliminary 

observation based on the latest elections and social media reactions indicates that 

secular Turkish people were increasingly galvanized in the last elections, especially 

after being on a losing streak for so many years. This can be contrasted with the 

conservative camp, which was marginalized throughout much of the history of the 

young Turkish Republic. The secular wing of Turkish politics is increasingly 

diplomatic (e.g. İmamoğlu’s candidacy11), data driven and tech savvy.  

 

 
11 There was an initial reaction to İmamoglu’s candidacy among the secular block. First of all, he did 

not have a brand name recognition. Secondly, whatever name he had (son of Imam), certainly sounded 

more Islamic and antithesis of the conventional CHP wisdom. 
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SUPPLEMENTARY MATERIALS 

Table.S1: Mayoral Candidates, Political Affiliations and Their Facebook and 

Twitter Endpoints 

 

 

Figure.S1: Breakdown of Main Engagements to İmamoğlu’s Facebook Posts by 

Type and Day 
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Figure.S2: Breakdown of Main Engagements to Yıldırım’s Facebook Posts by 

Type and Day 
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Figure.S3: Breakdown of Reactions to İmamoğlu’s Facebook Posts by Type and 

Day 
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Figure.S4: Breakdown of Reactions to Yıldırım’s Facebook Posts by Type and Day 
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Figure.S5: Facebook Engagements to Posts Ratio by Month and Candidate 
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Figure.S5: Likes and Retweets of İmamoğlu’s Tweets by Day 
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Figure.S6: Likes and Retweets of Yıldırım’s Tweets by Day 
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(CSOs) AND ANTI-GENDER ISSUES IN CROATIA, 

SLOVAKIA AND POLAND 

HIRVATİSTAN, SLOVAKYA VE POLONYA’DA 

MUHAFAZAKÂR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE 

TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITLIĞI  

Elif TEKTAŞ* & Asuman ÖZGÜR KEYSAN** 

ABSTRACT 

The anti-gender movement has been gaining prominence since 

the 2000s, supporting the idea that gender theory is wrong and 

unscientific. Conservative civil society organizations (CSOs) 

have played a leading role in promoting the ideas and demands 

of the movement. Recent studies have elaborated on the 

relationship between right-wing populism, Church and anti-

gender movement; however, it is still significant to further the 

studies focussing on the involvement of conservative CSOs in 

the movement. To serve this aim, this paper will analyze the 

role of conservative CSOs in the anti-gender movement in 

Eastern Europe, with particular focus on three conservative 

groups in Croatia, Slovakia and Poland, providing a ground 

against gender equality politics. The online presence of three 

groups – “Vigilare”, “Aliancia za rodinu”, and Centrum 

Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny" will be investigated 

with thematic analysis. This study argues that contrary to the 

linear relationship between civil society and democratization 

established by the mainstream liberal view, conservative CSOs 
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operating within anti-gender movements work to the 

detriment of democracy. 

Keywords: Conservative Civil Society, Anti-Gender 

Movement, Conservative CSOs, Eastern Europe, Anti-

Gender Discourse and Practices, Thematic Analysis. 

ÖZ 

Toplumsal cinsiyet teorisinin yanlış ve bilim dışı olduğu 

görüşünü destekleyen toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler, 

2000'li yıllardan bugüne dek önem kazanmaktadır. 

Muhafazakâr sivil toplum kuruluşları (STK), hareketin görüş 

ve taleplerini desteklemede öncü bir rol oynamaktadır. Son 

dönemde gerçekleştirilen birçok araştırma sağ popülizm, Kilise 

ve toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler arasındaki ilişkiyi 

analiz etmektedir; fakat, muhafazakâr STK'ların hareket 

içindeki rolüne odaklanan çalışmaları ilerletmek hala önem 

teşkil etmektedir. Bu amaca hizmet etmeyi hedefleyen bu 

çalışma, Doğu Avrupa ülkelerindeki toplumsal cinsiyet karşıtı 

hareket içinde muhafazakâr STK’ların rolünü, özellikle 

Hırvatistan, Slovakya ve Polonya'da bulunan üç farklı STK’ya 

odaklanarak analiz edecektir. “Vigilare”, “Aliancia za rodinu”, 

and Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny” olmak 

üzere bu üç farklı STK’nın elektronik ortamda yer alan 

materyalleri tematik analiz yöntemiyle analiz edilecektir. Bu 

çalışma, sivil toplum ve demokratikleşme arasındaki ana akım 

liberal görüşün kurduğu doğrusal ilişkinin aksine, toplumsal 

cinsiyet karşıtı hareketler içinde faaliyet gösteren muhafazakâr 

STK'ların aslında demokrasinin aleyhine hareket ettiğini 

savunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Muhafazakâr Sivil Toplum, Toplumsal 

Cinsiyet Karşıtı Hareketler, Sivil Toplum Örgütleri, Doğu 

Avrupa, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Söylem ve Pratikler, 

Tematik Analiz Yöntemi. 

 

INTRODUCTION 

The anti-gender movement has been gaining popularity around the world 

since the 2000s, with the primary targets of the movement being settled on gender 
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equality, and reproductive and LGBTQ+ rights (Kuhar and Paternotte, 2017: 56). 

Over the last five years, the movement has gained prominence in such European 

countries as Italy, France, Ireland, Poland, Slovakia, Hungary and Croatia. The 

locally organized anti-gender movements in different countries have also begun to 

organize transnationally, bringing about dissemination of strategies, discourse and 

agency, such as mobilizations against “genderization”, “gender ideology” or the 

“gender lobby” (Graff and Korolczuk, 2017; Hodžić and Bijelić, 2014; Korolczuk, 

2014; Kuhar and Paternotte, 2017).  

Civil society organizations (CSOs) have played an active role in campaigns, 

referendums and policy-making processes to promote the anti-gender movement 

demands (Kuhar and Paternotte, 2017; Valkovičová and Hardoš, 2018; Vaggione, 

2005). This paper will examine the role of conservative CSOs within the context 

of the anti-gender movement in Eastern Europe, focusing mainly on Croatia, 

Slovakia and Poland, which have been selected for this study due to the rise of the 

anti-gender movement in these countries. The Croatian Referendum on Same-sex 

Marriage in 2013, the Slovak Referendum on Family in 2015 and the efforts of 

Polish civil society organizations to halt changes in the sex education curriculum 

can be considered turning points in gender politics in those countries (Grzebalska, 

2015; Paternotte and Kuhar, 2018; Valkovičová and Hardoš, 2018). More 

concretely, these countries have embraced the power of religion, demographic 

concerns, conservatism and right-wing populism as a counterforce within gender 

politics and against the gender equality movements. The study will focus on the 

Croatian CSO “Vigilare”, Slovakian CSO “Alliance for Family” (Aliancia za 

rodinu) and Polish CSO “Centre for Initiatives for Life and Family (Centrum 

Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny)” and will be based on documentation 

related to their projects, campaigns and newsletters found on their websites. 

Within the liberal approach to civil society, CSOs are a democratization tool 

that maintains a “vital role in the democratization process by bilateral and 

multilateral agencies” (Edwards and Hulme, 1996: 961). Drawing on the 

documentary data, however, this paper argues that the “anti-gender movement” 

challenges the role of CSOs in promoting democracy defined by the mainstream 

liberal view. In other words, CSOs may have anti-democratic and exclusionist 

features that adhere them to populist and conservative civil society. Their 

homophobic or xenophobic statements may exclude marginalized groups, and 

they may act against the attributed role of strengthening democracy and 

transforming society in a liberal way. Being agents of the complex hegemonic 

relationships between national and transnational politics, the economy and social 

movements, conservative CSOs that circulate and strengthen anti-gender 

sentiments foster populist tendencies and perpetuate the prevailing hegemony of 

the heteronormative values. Such CSOs tend to exclude marginalized groups 
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through right-wing populist discourse; thus, transforming civil society into an 

exclusionary area. 

1. CONSERVATIVE CIVIL SOCIETY  

With the changes in the notion of civil society that has emerged in the 21st 

century, civil society organizations have started to play a role in campaigns, 

lobbies and policy-making processes. For Kaldor (2003: 143), in the contemporary 

understanding of civil society, one can observe “a struggle for a new generation of 

rights, including gender, the environment, and peace, at global, national, and local 

levels”. Herein, one can see the emphasis on the idea that civil society is 

progressive in its struggle in contemporary issues and its challenges to emerging 

inequalities. 

Considering these features of CSOs, there is a strong belief among their 

proponents that they are organizations for “doing good” (Fisher, 1997), idealizing 

CSOs as groups of people that “help others for reasons other than profit or politics” 

(Fisher, 1997: 442). In the civil society literature, there is a general liberal idea that 

CSOs take a mediating role in resolving political and social problems where 

“governments are unwilling to act, have withdrawn, or have failed” (Lang, 2013: 

2). That said, there are opposing perspectives. In criticisms of CSO politics, some 

scholars argue against the role of CSOs in democratization and modernization 

efforts. While Beckman (1993), Edwards and Hulme (1996), Petras (1997) and 

Hemment (2004) highlight the problematic aspects of the operation of civil society 

and CSOs as a neoliberal project, other scholars, such as Young (2000), Philips 

(2002), Jad (2004) and Eto (2012), argue for diversity and inclusion in civil society 

and politics. 

Going one step further, it is necessary to recognize the growing conservative 

tendencies in the site of civil society. Recently, conservative CSOs have gained 

power to transform civil society by becoming much more active in campaigns and 

policy-making processes. It is scholarly argued that there are particular 

characteristics that make civil society conservative. These features rest on the 

questions of which values are promoted, which identities are excluded and 

whether and how democratic norms are adopted. As the recent studies 

demonstrated, conservative civil society promotes “conservative social values, 

religious values, strong national identities, exclusionary ethnic identities, 

traditional or customary identities and institutional forms, illiberal political 

ideology, or a curtailment of liberal personal rights” (Youngs, 2018: 8). Yet, there 

is not a monolithic tool or way for mobilization of conservative civil society. Put 

it differently, conservative civil society has been put into practice in varying ways 

in different contexts. While some CSOs make an alliance with governments or 

other organizations as partners, some CSOs disassociate themselves from 
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governments and partners. Some CSOs might choose to be mainstream and not 

to use extremist violence to mobilize, whereas some CSOs present themselves as 

radical and extremist (Youngs, 2018). 

Notably, the most significant motive in the rising of conservative civil society 

is religious-nationalism (see Youngs, 2018). The recent studies pay attention to the 

rise of conservative civil organizations, which are faith-based and Catholic, in 

Central and Eastern Europe, particularly in Croatia, Slovakia, and Poland. These 

CSOs are the most acknowledged ones by the government; thereby, they have 

involved the policy-making processes excessively (see Domaradzka 2015; 

Marczewski, 2018; Petričušić, 2018; Strečanský, 2015). Populism is another 

motive in the mobilization of conservative civil society, among other 

characteristics as highlighted above. Conservative CSOs resort to the distinction 

between us/them, as the very nature of populism, in their discourses and practices. 

They define “us” as moral and legitimate while identifying “them” with corrupt 

and jeopardous (Kourou, 2018; Arato and Cohen, 2019). By doing so, 

conservative CSOs posit their values and traditions as the dominant in the site of 

civil society; thus, they endanger the values and rights of the minorities. As an 

example, the Polish case demonstrates that “populist conservative CSOs not only 

benefit from a favourable political context but also aim to change the political 

playing field altogether” through employing “democratic institutions, procedures, 

and values—such as referenda, legislative proposals, and laws protecting freedom 

of speech and conscience—against democracy itself” (Marczewski, 2019: 56). 

Together with these, faith-based conservative CSOs have a close encounter with 

populist governments since “populist entrepreneurs utilize the theme of religion 

and religious identity in civil society, representing it politically remarkable to serve 

the structural needs of populist politics” (Arato and Cohen, 2019: 108).  

Considering these debates on conservative civil society, the anti-gender 

movement related organizations can be grouped under the category of 

conservative CSOs since their agendas are based on conservative and religious 

values. Although they are not using extremist violence, their participation in the 

policy-making and legislation processes is based on excluding the minorities and 

marginalized groups in society. Moreover, although they do not call themselves 

anti-democratic, they cannot be denied that they are challenging the liberal 

democracy, values, and human rights. More concretely, the anti-gender related 

conservative CSOs advocate the traditional, national, and religious values against 

LGBTQ+ and women's rights, and minority rights. This raises the question of 

where to locate conservative CSOs in the anti-gender movement in the Eastern 

European countries. In other words, if civil society is perceived in liberal 

democracies as having democratizing factors, how can we explain the position of 

the conservative CSOs that are linked to the anti-gender movement, which has the 
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capacity to violate the very first principle of civil society politics by raising the 

threat of conservative society. 

2. ANTI-GENDER MOVEMENT IN EUROPE 

Theories on gender can be classified under varying approaches. Those 

theories basically propose the impossibility of the sexuality accepted as ‘natural’ 

and challenge the taken for granted and fixed categories of ‘woman’ and ‘man’. 

By interrogating the taken for granted nature of sex, gender, and sexuality 

concepts, they aim to reveal that sexual identities are shaped within varied 

positions in historical and cultural contexts (see Jagose, 1996). Therefore, it shows 

that gender and sexuality categories have been expanding since the last century, 

except normative sexualities. In this paper, we follow Butler’s understanding of 

gender which is described as “not a stable identity or locus of agency from which 

various acts proceed; rather it is an identity tenuously constituted in time - an 

identity instituted through a stylized repetition of acts” (Butler, 1988: 519) among 

varied theoretical frameworks on gender. This approach enables us to reveal the 

construction that privileges heterosexuality through naturalization and reproduces 

normative relations between the genders. More concretely, this construction has 

an enormous impact on discriminations and challenges LGBTQ+ individuals and 

women have been facing.  

The LGBTQ+ movement and the women’s liberation movement have had 

a profound influence on the political conjuncture around the world, however, an 

opposing anti-gender movement has recently emerged that employs the concept 

of “gender ideology” spread by the Church and conservative groups including 

CSOs, foundations, initiatives, and networks, and supports “gender order, family 

and sexuality” (Graff and Korolczuk, 2017; Grzebalska, Kováts, and Pető, 2017; 

Korolczuk, 2019; Kuhar and Paternotte, 2017). From this approach, gender is 

constructed as a “symbolic glue” that brings together different groups, such as 

“Christian Churches, orthodox Jews, fundamentalist Muslims, mainstream 

conservatives, far-right parties, fundamentalist groups, and in some countries, 

even football hooligans”, in opposition to the common enemy of gender (Kováts 

and Põim, 2015; Grzebalska, et al., 2017). 

For one anti-gender related network of organizations in France, La Manif 

Pour Tous (2013: 17), “‘gender ideology’ is destructive, obscurantist, anti-social, 

anti-popular as much as it is anti-natural”. “Gender ideology” is considered as a 

new form of totalitarianism by proponents of the anti-gender movement. Gabriele 

Kuby, a pioneer of the movement in Germany, asserts that “totalitarianism has 

made a costume change and now it appears in the mantle of freedom, tolerance, 

justice, anti-discrimination and diversity – ideological backdrops that prove to be 

amputated, distorted terms” (cited in Paternotte and Kuhar, 2018). The 
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proponents of the movement in Europe associate “gender ideology” with the 

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in terms of its destructive power, and its 

potential to destroy civilization and society (Bracke and Patternotte, 2016).  

The anti-gender movement claims gender theory to be wrong and 

unscientific, proposing itself as truth against gender theory, and giving place to the 

ideas of medical experts and academicians. In this respect, opposition to the 

notion of gender emerges as one of the categories in which the main tenets of the 

anti-gender movement reside. To fight against the enemy they have identified, 

they use both religious and secular media to mobilize, with books, lectures, 

conferences, online courses and workshops guided by the Church and 

conservative academicians, medical experts and scientists (Bracke and Paternotte, 

2016; Korolczuk, 2019; Valkovičová and Hardoš: 2018). This assertion is crucial 

as the movement presents itself as being based on a set of truths related to human 

nature and society. Furthermore, the concepts used by proponents of the anti-

gender movement include such highly political notions as totalitarianism, justice 

and democracy. Thus, the movement has been fighting for the acceptance of the 

altered definitions of these terms in the political realm. That is to say, the 

movement influences knowledge, transnational and international politics, policy-

making and the economy through such institutions as the Church, the state and 

schools. 

The main ideas of the movement have been mobilized rapidly through public 

debates and the moral panic triggered by the movement, whose arguments have 

been in harmony with the agendas of the Church and governments. The religion-

based endorsement of the anti-gender movement and its effect on public opinion 

has been widely observed. The Catholic Church has labelled gender theory as a 

“Trojan horse” that seeks to establish an ideology based on a “denial of the sexes” 

and the “natural” differences between men and women (Bellè and Poggio, 2018: 

124). In 2016, Pope Francis introduced “‘gender ideology’ as a dangerous 

imposition by wealthy Western countries” (Korolczuk and Graff, 2018: 797).  

The agendas of governments and political parties often coincide with the 

demands of the anti-gender movement, including their strong stances against 

same-sex marriage, women’s reproductive rights, sex education in school, and the 

Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against 

Women and Domestic Violence – known as Istanbul Convention.1 In Croatia, 

Slovakia and Poland, the countries in our sampling, give no place to the concept 

of gender in their political agenda in any liberating or inclusive way; instead, they 

are conceiving this term as a threat. For example, gender is addressed under the 

 
1 The Convention is based on the understanding that “violence against women is a form of gender-

based violence committed against women because they are women” (Council of Europe, 2011). 
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“protection of traditional values, stopping homo propaganda and gender 

ideology” in the manifesto of the National Movement party in Poland 

(Grzebakska, 2015: 88). As a further example of how some approach gender in 

Polish politics, Minister of Justice Jaroslaw Gowin, speaking out against the 

Istanbul Convention in 2012, referred to the Convention is a “carrier of gender 

ideology”, suggesting a hidden agenda to dismantle traditional families and local 

cultural values (Graff and Korolczuk, 2017: 29). Similar ideas can be found in the 

Hungarian context, where Minister of State for Family and Youth Affairs Katalin 

Novak asserted that “Hungary supports the generally accepted human rights 

norms – but give us the liberty to define family and the relationship between 

women and men in the way we want” (Corredor, 2019: 627). Similarly, each of 

the countries in our sampling has sought to play down the idea of gender issues 

and gender equality imposed by the European Union (EU), arguing that they are 

defending their cultural and national values against the threat of cultural 

degeneration.  

Studies in the literature on the anti-gender movement indicate that abortion, 

same-sex marriage, sex education, reproductive rights and the gender-based 

statements in the Istanbul Convention are the critical issues raised in the 

movement’ agenda (see Kuhar and Zobec, 2017; Valkovičová and Hardoš, 2018; 

Paternotte and Kuhar, 2018; Darakchi, 2019; Vida, 2019). While Kuhar and 

Paternotte (2017) and Paternotte and Kuhar, (2018) analyze transnational ties and 

the mobilization of the anti-gender movement in Europe, there are other scholars 

have focused on the movement's particular demands. For instance, Kuhar and 

Zobec's study (2017) discusses sex education in public schools and the opposition 

of the anti-gender movement. The study also addresses the Church’s point of view 

on gender theory and how the Church and the movement work in cooperation 

against the provision of sex education in school. Darakchi’s study (2019) breaks 

down the debates on the Istanbul Convention by interrelating nationalism and 

heteronormativity in the Bulgarian context. Vida (2019), on the other hand, 

focuses on reproductive rights and the banning of abortion, the EU’s position 

against these, and the future implications of the ban on women and LGBTQ+ in 

the Hungarian context, while Valkovičová and Hardoš (2018) analyze the rhetoric 

of the movement and the contributions of the Slovak CO, Alliance for Family to 

the case of Slovak Referendum. 

Grzebalska, et al. (2017), Korolczuk (2014) and Kováts (2017) detail the 

mobilization of the movement within the illiberal transformation in Poland and 

Hungary, while Paternotte and Kuhar (2018), Kuhar and Paternotte (2017) 

Grzebalska and Pető (2017), and Graff and Korolczuk’s works (2017, 2018) clarify 

the illiberal transformation of civil society in Poland and Hungary through the 

appropriation of key concepts, tools and funding channels of liberal equality 
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politics, and these funding channels are provided by right-wing, Catholic 

organizations to the anti-gender movement in the contexts of Russia, China and 

the United States. In the same vein, Datta (2018)’s study clarifies the 

organizational role of Tradition, Family and Property (TFP), which is “the 

transnational, conservative and Catholic network, and politically active social 

movement”, transnational ties between TFP and Ordo Juris (Poland), Vigilare 

(Croatia) and SPTK (Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks - Estonia). 

This study illuminates the TFP’s leading role in the anti-gender movement and 

highlights the conservationist organisations' position, especially in the policy-

making processes of sexual and reproductive rights through “social mobilization, 

norm entrepreneur, and infiltrating decision-making spaces”. All of these studies 

serve to illuminate the relationship between right-wing populism, the Church and 

the anti-gender movement, and position of the anti-gender movement as a threat 

to women and LGBTQ+ rights. They also reveal the status of right-wing, Catholic 

and Conservationist organizations in the anti-gender movement. However, it is 

still significant to further the studies focussing on the involvement of conservative 

CSOs in the movement. Thus, the present study intends to elaborate on the role 

of these groups in circulating and fostering anti-gender issues in the Eastern 

European context, looking through the lens of conservative civil society literature. 

3. METHOD AND SAMPLING  

This study employs a thematic analysis approach, a “foundational method 

for qualitative analysis” (Braun and Clarke, 2006: 78). A thematic analysis 

approach can help “identify, analyze and report patterns within data” (Braun and 

Clarke, 2006: 80). In the present study, a thematic analysis will help reveal the 

position of conservative CSOs in the anti-gender movement and how these groups 

frame the anti-gender issues in the Eastern European context. After relating the 

themes with the activities and discourses of the conservative CSOs in our 

sampling, the study will show how the activities of them fall in line with the targets 

of the anti-gender movement, and with the political and religious actors in the 

Eastern European countries. To this end, an analysis will be made of the content 

of their websites, as one of the key platforms used by these groups to reach the 

public. 

The study will focus on conservative CSOs in Croatia, Slovakia and Poland, 

where the anti-gender movement is strong and enjoys support both from the 

government and religious actors. Within state socialism, CSOs fall under socialist 

state control as “umbrella organizations” (Einhorn, 2003:168). In this regard, they 

are not separate from the socialist state. However, the notion of civil society in the 

countries in our sampling was fostered after the dissolution of the Soviet Bloc. The 

official reason for the Western interventions in these countries was to ensure the 

creation and promotion of civil society, and as a result of these interventions in 
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the form of funding, a boom in the establishment of NGOs was seen (Einhorn, 

2003; Doerfel and Taylor, 2004; Ghodsee, 2011). Advocates of the anti-gender 

movement are utterly “critical of existing civil society structures” in CEE countries 

(Korolczuk and Graff, 2018: 808), seeing them as a threat to the family structure, 

as well as national heritage and culture.  

It should be noted that the salient proportion in the civil society arena in 

these three countries has been embraced by the Catholic Church (Domaradzka 

2015; Strečanský, 2015; Petričušić, 2018). Within these countries, three 

conservative groups “Vigilare”, “Alliance for Family (Aliancia za rodinu)” and the 

“Center for Initiatives for Life and Family (Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i 

Rodziny)” have been selected for this study due to their leading position in the anti-

gender movement and their influence in (re)shaping the agenda and policy-making 

on anti-gender issues. “Vigilare” was founded in 2008 as a foundation in Croatia 

to safeguard Croatian cultural tradition threatened by heterosexual marriage and 

abortion (Hodžić and Štulhofer, 2017: 64). “Vigilare Foundation, one of the most 

powerful players in an increasingly powerful conservative movement in Croatia, 

was in fact co-founded in July 2016 by the Father Piotr Skarga Association for 

Christian Culture, an ultra-conservative Catholic organization in Poland” 

(Brakus, 2018). Later than Vigilare, both the Polish foundation Center for 

Initiatives for Life and Family and Slovak initiative Alliance for Family were 

established in 2013.  

All of these groups in the sampling defend their national culture and adopt 

the ideals of the Catholic Church. Vigilare defines its mission and vision as 

“promoting marriage as a community of life of man and woman, promoting 

conservative social values and culture of life, promoting and defending the right 

to life from natural conception to natural death, promoting and advocating for the 

protection of the rights of the child against all forms of violence, in particular 

paedophilia and various forms of pornography” (Vigilare, no date).The motto of 

Slovak initiative, Alliance for Family, established as a network of organizations 

and individuals, is that “marriage and the family should be strengthened with the 

influence of civil society, churches, families, and state” (Aliancia Za Rodinu, no 

date ). The mission, of Center for Initiatives for Life and Family, having the legal 

status of foundation, sets on the idea that "every human being has the right to life 

from conception to natural death" and defines marriage as a unity “between a man 

and a woman on the basis for the proper functioning of society” by referring to 

Popes John Paul II and Benedict XV. Their slogan is “for the family, for life” 

(CZIR, no date). 

These three groups' main intention is to be active in policy- and decision-

making processes in issues related to family, children, education, and the 

preservation of the national culture. In this regard, all have religious and 

https://balkaninsight.com/en/article/abortion-rights-under-fire-in-croatia-11-29-2016
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conservative backgrounds. In order to achieve their targeted goals, the Croatian 

and Slovak conservative groups have taken part in family referendum campaigns. 

Although their interventions into policy-making processes differ occasionally, all 

three groups conduct e-petitions, congress and meetings, both locally and 

internationally, make solidarity visits to other local and international 

organizations, propose alternative bills and programs to the government, organize 

family marches, and conduct campaigns against same-sex marriage, sex education 

in school, abortion and reproductive rights and the Istanbul Convention to 

influence public opinion at a national and international level. The congress and 

meetings’ topics are strengthening the traditional family, the institution of 

marriage and European demographics, raising children following traditional 

values and ending sex education in schools. They have attracted a wide variety of 

speakers, including academicians, psychologists, lawyers, local government 

officials, clergy members, and heads of family national and international 

organizations.  

The Croatian Vigilare CO has organized and attended such congresses and 

meetings as TradFest2, KULFest, and a conference on "Conservatism in Europe: 

Perspectives and Challenges". Similarly, Alliance for Family is one of the partners 

and co-organizers of the Za Jazerom festival, held since 2015 with a conservative 

Slovak family participant profile (Za Jazerom, 2018). In the same vein in Poland, 

the CZIR organizes and attends congress and meetings such as the “Congress of 

Life and Family”, focussing on the gender ideology, sex education in schools and 

the Istanbul Convention (CZIR, 2017a). Representatives from the CSOs in Poland 

and Croatia attended the meeting organized by CZIR in 2016, during which the 

representatives shared their experiences and efforts to strengthen the traditional 

family as well as conservatism and moral values in Europe (CZIR, 2016c). Thus, 

these congress and meetings serve not only for the dissemination of ideas and the 

expansion of networks, but also the development of transnational ties with other 

advocates of the anti-gender movement. 

The conservative CSOs’ documentations accessed for the study include 

project reports, congresses, e-petitions, campaigns, leaflets and newsletters, all of 

which were accessed from the CSOs’ websites, and Internet sources containing 

their opinions and activities. The documents analyzed thematically in this study 

were from between June 2013 and August 2020, being a period in which the anti-

gender movement was witnessing a rise in popularity in parallel with the 

conservative CSOs’ operations, and when all three groups were active and 

recording successes. 

 
2 TradFest, organized annually since 2016, aims to promote the re-establishment of traditional and 

conservative values in Croatia and around the world, to create a mature society through the re-

integration of its rich Christian heritage and culture (TradFest, 2018). 
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4. CONSERVATIVE CSOs’ ROLE IN FOSTERING ANTI-GENDER 

DISCOURSES AND PRACTICES 

In this section, we analyze the discourses related to the anti-gender movement and 

the CSOs' activities at an organizational level to reveal the main threads of their 

doctrines. Based on the documentation of three conservative CSOs, we argue that 

same-sex marriage and adoption, sex education in schools, abortion and the 

reproductive rights, and the ratification of the Istanbul Convention are the four 

main topics addressed by them. We scaled the engagement level of each CSO with 

the four themes as “low”, “medium” and “high” according to the priority they 

give to the topics in the CSO’s official website. 

Table.1: CSOs’ Engagement Levels with Anti-gender Topics 

Organizations 

Same-sex 

Marriage and 

Adoption 

Sex Education in 

School 

Abortion and 

Women’s 

Reproductive 

Rights 

Ratification of 

the Istanbul 

Convention 

 

Vigilare 

(Croatia) 

High 

Engagement 

Low 

Engagement 

Low 

Engagement 

Medium 

Engagement 

Alliance for 

Family 

(Slovakia) 

High 

Engagement 

Low 

Engagement 

Low 

Engagement 

Medium 

Engagement 

Center for 

Initiatives for 

life ad Family 

(Poland) 

Medium 

Engagement 

  High 

Engagement 

High 

Engagement 

Medium 

Engagement 

 

Same-Sex Marriage and Adoption 

Same-sex marriage and adoption are the most controversial issues for the 

CSOs in our sampling. Their positions against same-sex marriage and adoption 

are legitimized through their desire to preserve and defend the traditional family, 

which is heterosexual, monogamous, and pursuant to procreation. All three CSOs 

have defined marriage as “a community of life of man and woman and the 

meaning of family as a fundamental part of the society in which children are 

raised” on their websites (Vigilare, no date; Aliancia Za Rodinu, no date; CZIR, 

no date). Thus, for the CSOs, there is no place for same-sex marriage and 

adoption.  

The homosexual relationship has been legally recognized in Croatia since 

2003 when the Same-Sex Unions Act gave same-sex couples the right to have joint 

property and be supported by a partner. However, the Act does not provide same-

sex partners with the marriage or conjugal rights enjoyed by opposite-sex partners 

through the institution of marriage and common-law marriage (Juras, 2004). 

Regardless, discrimination on the grounds of sexual orientation and sexual 
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identity has been an ongoing issue in Croatia, including initiatives to push for a 

constitutional referendum proclaiming, “marriage is only a community of women 

and men” (Vigilare, 2013a), and Croatian CSO Vigilare supported this with a 

petition requesting a constitutional referendum3 in June 2013 (Vigilare, 2013b). 

Subsequently, in 2014, the Law on Life Partnerships of Persons of the Same-Sex 

was passed. According to this law, if both partners are of the same gender, at least 

18 years old and consent to form a partnership, they are granted the same rights 

and responsibilities available to opposite-sex partners (Zakon Croatia Republic, 

2014). The law, however, does not give adoption rights to same-sex partners. In 

2015, Vigilare launched a petition in opposition to the changes in the law 

addressing to the President of the Croatian Republic, the Speaker and the Prime 

Minister (Vigilare, 2015). In line with Vigilare’s approach, Prime Minister 

Milanović announced that the law would not threaten the constitutional meaning 

of marriage, yet the adoption rights of same-sex couples are still high on the 

agenda of Vigilare.  

In 2018, Vigilare, published an article about the rights of “children’ to have 

heterosexual parents” on their website, taken from the German Institute of Youth 

and Society, and listing ten reasons why children need heterosexual parents 

countenance to the existing gender roles in society. They asserted that growing up 

in a homosexual family is a fundamental violation of children's rights (Vigilare, 

2018a). Vigilare (2018b) has also spoken out in opposition to the Foster Care Act 

changes, under which same-sex couples can act as foster families. Although the 

court allowed a gay couple to become a foster family in 2019 (Janjevic, 2019), the 

Zagreb Social Welfare Centre – one of the governmental institutions responsible 

for the administration of social welfare and child welfare systems – refused to 

implement the court's decision in 2020 (Stilin, 2020). Vigilare (2020a) responded 

to the news by publishing a letter addressed to the Zagreb Social Welfare Centre 

thanking them for rejecting the application. The Croatian CSO declared that they 

agreed with this decision, referring to it as being in children's interest. In February 

2020, Vigilare (2020b) published a newsletter in response to the Constitutional 

Court of Croatia's actions, asserting that the court’s decision on the Foster Care 

Act was a violation of constitutional law and against “family and moral values in 

Croatia”.  

Similarly, in Slovakia, several bills were introduced related to recognising 

same-sex partnerships (in 1997, 2000, 2012 and 2018), but none were successful. 

Established in opposition to attempts to legalize same-sex marriage in Slovakia, 

 
3 In December 2013, a constitutional referendum was held in Croatia, with 65 per cent of those 

who voted to respond "yes" to the question: “Are you in favour of inserting into the Constitution 

of the Republic of Croatia a provision whereby marriage is the lifeblood of a woman and a man?” 

(Associated Press in Zagreb, 2013), which led eventually to a constitutional prohibition on same-

sex marriages. 
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the CSO “Alliance for Family”, modelled on the CSOs in Croatia, organized 

many referendum campaigns. In 2014, the Slovak CSO initiated a referendum 

campaign opposing same-sex marriage and adoption and giving families the right 

to exclude their children from sex education (Aliancia Za Rodinu, 2016a). The 

Alliance for Family referendum failed; however, as only 21.41 per cent of the 

necessary 50 per cent of the electorate required for the Referendum to be valid cast 

votes.4  

As distinct from Vigilare, the Slovak CSO took a step forward on same-sex 

partnership, and explicitly targeted the EU’s legislation on same-sex marriage5 and 

the term of ‘gender’ in official documents and international agreements. To 

illustrate, they launched a petition addressed to the Government of the Slovak 

Republic calling for withdrawal from the UN’s Registered Partnership due to its 

acceptance of "same-sex partnerships” and its use of the term “gender” in official 

documents (Aliancia Za Rodinu, 2016b). Going against the EU’s demands, in 

May 2018, Alliance for Family initiated a project entitled “Do Not Tear the EU!” 

calling for solidarity with other CSOs and initiatives in their acts against same-sex 

marriage and partnerships, with the justification that these acts represent an 

intervention of EU legislation into Slovakian politics. In the letter to the EU, they 

stated that “we, the undersigned organizations send out the clear message that, if 

the Court of Justice of the European Union (CJEU) adopts the Opinion of the 

Advocate General and the position of the European Commission, by which 

'spouses' includes 'same-sex spouses' as an autonomous definition, national 

marital legislation will be severely undermined", and they defined this legislation 

as an “ideological colonization” (Aliancia Za Rodinu, 2016c). To this end, 

Alliance for Family lobbied to get accepted the demands of the anti-gender 

movement in the EU countries and endeavoured to take a leading role in policy 

making, at both local and international levels.  

Considering the number of referendums and petitions launched, the 

Croatian and Slovakian CSOs can be seen as actively opposed to same sex 

marriage than those in Poland. Nevertheless, the Polish CSO, the Centre for 

Initiatives for Life and Family (CZIR), have also organized campaigns on same-

sex marriage and adoption with a similar motivation. In 2015, they launched a 

petition to block the recognition of foreign gay partnerships as marriages, and to 

prevent such partners from being treated as spouses (CZIR, 2015a). Differently 

 
4 The first question of Referendum was about the marriage ban, and %94.50 of eligible voters voted 

for yes. The second question was about the adoption ban for same-sex couples, and %92.43 of 

eligible voters voted yes. The third question was about sex education choice, and %90.32 of eligible 

voters voted for yes (Statistical Office of the Slovak Republic, 2015). 
5 The EU can be seen as a driving force against the conservative and exclusionary implementations, 

with the European Court of Justice (2018) ruling that “EU member states must grant married same-

sex couples, where at least one partner is an EU citizen, full residency rights”. 
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from the Croatian and Slovakian CSOs, CZIR deliberately targeted the rights to 

gender recognition of individuals to preserve traditional 'sex roles' and 'family' in 

their terms. In July 2015, a bill on “gender recognition”, asserting that no surgery 

was needed for gender transition, and that two medical reports would be sufficient, 

was proposed. The CZIR immediately launched a petition to counter the bill, 

claiming that it violated “the true nature of man and woman”, and could lead to 

marriages between homosexuals after one had reassigned their sex (CZIR, 2015b). 

It can be understood from this Act of the Polish CSO that any act on behalf of 

LGBTQ+ individuals was considered as a threat to the traditional family. While 

Sjem adopted the bill in August 2015, Polish President Andrzedj Duda vetoed the 

Gender Recognition Act.6 In October 2015 the bill was never enacted (Towle, 

2015).  

Overall, all three CSOs are falling to the same place with anti-gender 

movement demands on defending traditional family. Furthermore, they are 

actively taking place in the policy-making process in same-sex marriage, civil 

partnership, and same-sex couples' right to adoption; however, their level of 

engagement may differ. Vigilare and Alliance for Family are very active in 

referendum campaigns as an intervention to marriage equality than CZIR as seen 

in Table 1.   

Sex Education in Schools 

Similar to the standpoint regarding “same-sex marriage and adoption”, the 

groups' representatives’ main line of opposition to the idea of sex education in 

schools is that sex education can lead children to homosexuality. From a 

conservative perspective, sex education based on gender equality may be 

confusing for children and may affect their sexuality. They have also argued that 

sex education may arouse pupils' curiosity, leading to an increase in teenage 

pregnancies (Kuhar and Zobec, 2017). Similar to this perspective, the conservative 

CSOs oppose sex education in schools supporting family-friendly schooling; even 

they use different tools to achieve these aims. 

Between 2008 and 2012, the Croatian foundation Vigilare ran campaigns in 

the media to protect children from sexuality, and opposing abortion, reproduction 

technologies and Christianophobia. In 2012, however, sex education in schools 

was moved to the top of the agenda. Thus Vigilare and U ime obitelji (In the Name 

of Family) began engaging in national initiatives through a campaign entitled “Stay 

Away from their Childhood”, which argued that sex education in schools would 

 
6 The Gender Accordance Act was approved by the Lower chamber of the Polish Parliament 

(Sjem) in July 2015. Although the Polish Senate adopted the Act in August 2015, Polish President 

Andrzej Duda vetoed the Gender Accordance Act. The Act was returned to the Sjem, but 

remained as annulled since no majority (3/5) could be reached.  



AP Elif TEKTAŞ & Asuman ÖZGÜR KEYSAN 

 

129 
 

sexualize children and lead them toward homosexuality (Hodžić and Štulhofer, 

2017: 62). Similarly, Alliance for Family showed an opposing position to sex 

education in school through putting the question of “Do you agree that schools 

should not require children to participate in classes on sexual behaviour or 

euthanasia if their parents or children themselves disagree with the content of the 

teaching?” to the referendum in 2015. Still, the referendum failed due to a lack of 

response (Aliancia za Rodinu, 2016a). 

Like Vigilare, the CZIR in Poland held a demonstration with 26 other 

organizations and networks seeking to halt any changes to the sex education 

curriculum in 2015. As seen in Table 1, distinctly from the Croatian and Slovakian 

case, Polish foundation CZIR put fighting against sex education in schools as a 

priority and actively acts upon curriculum in schools. In 2015, the CZIR launched 

a project entitled “Family Friendly School”, which aimed to strengthen moral and 

traditional values in education (CZIR, 2015c), but before launching the project, 

the CZIR (2015d) collected around 20,000 signatures in support of the program. 

Consequently, they succeeded in their campaign, and several Polish kindergartens 

and schools have held anti-gender certificates since 2015, reaching 187 in number, 

although this number is still growing (Grzebalska, 2015.) In 2019, the CZIR 

launched a call for action with the title “Protect our children from LGBTQ+ 

propaganda in schools” at the Warsaw City Hall (CZIR, 2019a). In 2019, CZIR, 

together with the Ordo Iuris– a legal organization that has taken part as a third 

party in Polish and international courts and policy making processes – sent an e-

petition to the Minister of National Education, Dariusz Piontkowski, calling for a 

draft amendment to the Education Law related to the banning of sex education in 

schools. Their demands were the same including “halting sex education and 

LGBTQ+ propaganda in schools” and “strengthening the traditional family 

through a school program” (CZIR, 2019b). Poland's debate is active, with the 

Polish government siding with the CZIR and Ordo Iuris Institute.  

Abortion and Women’s Reproductive Rights  

Women's reproductive rights, particularly abortion, are other controversial 

issues that the conservative CSOs in our sampling take an interest. Their main 

focus is fetal rights and they are against abortion challenging traditional family 

values.  

Since 2013, Vigilare in Croatia has been campaigning against the Abortion 

Law, allowing abortion up to 10 weeks. In April 2020, Vigilare published an article 

in response to the World Health Organization (WHO)’s statement asserting that 

ensuring access to abortion and the safety of abortion are of paramount 

importance during the coronavirus pandemic, which Vigilare claimed was 

shameful and unacceptable. The CSO claims that it is “spread the culture of death” 
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(Vigilare, 2020c). Vigilare has since been campaigning to ensure politicians 

commit fully to the abortion ban (Vigilare, 2020d).  

Beyond the campaigns for an abortion ban, Slovakian organization Alliance 

for Family campaigned for a bill “giving women the right” to see their unborn child 

and hear its heartbeat before going ahead with an abortion (Aliancia Za Rodinu, 

2019). Furthermore, in February 2020, the same organization organized the “I 

Choose to Live” Internet campaign against the Abortion Law, which permits 

abortion upon request until the 12th week of pregnancy, and for medical reasons 

after that (Aliancia Za Rodinu, 2020a). Although anti-abortion campaigns have 

gained broad public support, the law has not been changed, and regressive bills on 

abortion law remain as a controversial issue with advocates of abortion on one 

side, and conservative Christian political parties and conservative CSOs on the 

other (Sirotnikova, 2020).  

Among the other CSOs, the Polish CZIR has been much more active in its 

anti-abortion activities and women’s reproduction rights, placing it at the top of 

its agenda as a highly controversial issue in the country since 1989 (See Table 1). 

Abortion had been legal in Poland since 1956 but was banned in 1989 following 

the collapse of the communist regime. In 2016, the Polish government attempted 

to place a full ban on abortion, threatening both those aborted their children and 

the doctors carrying out such operations with imprisonment (Roache, 2019). In 

2016, the CZIR, in cooperation with the Ordo Iuris Institute, launched a “Stop 

Abortions” campaign in which assistance was provided to “women and families 

instead of abortion” (CZIR, 2016a). The CZIR organized a press briefing to 

promote the campaign and to provide details of the civil project, which included: 

“support of perinatal hospices; the provision of benefits to the parents of disabled 

children that would allow them to stay in work; psychological help and support 

services; faster adoptions of children conceived as a result of rape or disabled 

children; the establishment of intervention adoption centres; and Reform of single-

parent homes” (CZIR, 2016b). The CSO also immediately reacts to any media 

channels that voice any kind of support to abortion.7  

 Unlike the Croatian and Slovak CSOs, the CZIR in Poland is actively 

opposed to all kinds of reproduction technology, such as contraception and 

artificial insemination. For instance, after the Senate of the Republic of Poland 

voted on the Artificial Insemination Act in July 2015, the CZIR (2015e) 

immediately called on their supporters to call and send emails to senators, and to 

 
7 For instance, in 2018, a Polish newspaper, Wyborcza, published an article entitled “Abortion is 

OK”, to which the CZIR and Ordo Iuris Institute immediately responded with an e-petition, 

submitted to the Media Ethics Council, asserting that the article violated journalistic ethics. The 

CSO accused the Polish newspaper of promoting crime and providing manipulated survey data 

(CZIR, 2018). 
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visit senatorial offices to convince their representatives not to vote for this bill, 

asserting that would pave the way for same-sex couples to have children. 

Subsequently, the Act was approved by the Polish Senate, but prohibited for same-

sex couples. Moreover, in 2015, the CZIR launched a campaign against a 

regulation allowing the non-prescription EllaOne drug's purchase – the so-called 

emergency contraception – working with other organizations to collect over 

170,000 signatures of people opposed to the new regulation (CZIR, 2015f). 

Besides, working with MP Tadeusz Woźniak, the deputy chairman of the 

Parliamentary Group for the Protection of Life and Family, the Institute for Legal 

Culture Ordo Iuris; the Pro Right to Life Foundation; the Ordo Caritatis Institute; 

and CitizenGo, the CZIR organized a press-conference during which they spoke 

out against this regulation (CZIR, 2015g). Following these interventions, the 

Polish government approved changes to the prescription status of EllaOne, which 

has been available only through prescription since 2017. This can be seen as an 

outcome of the CSOs efforts to cooperate to develop hegemonic power to back 

efforts aimed at meeting the anti-gender movement's demands. 

Ratification of the Istanbul Convention  

The conservative CSOs in our sampling show opposition to the ratification 

of the Istanbul Convention, which they believe its fundamental aim is to promote 

gender ideology and gender mainstreaming by paving the way for recognition to 

other gender identities such as transgender and disrupting the traditional 

understanding of womanhood and manhood. Thus, it would not be effective in 

preventing violence against women. Instead, they claim that the Istanbul 

Convention would violate the gender roles by muddling a husband and a wife at 

domestic life, which would lead to destroy the family structure and be harmful to 

the next generations.    

In the Croatian context, the government ratified the Istanbul Convention in 

2018, to which Vigilare responded by organizing Anti-Istanbul Convention 

campaigns. Following the Bulgarian Parliament’s rejection of the Istanbul 

Convention, Vigilare (2018c) sent the Bulgarian government congratulations, 

called on the Croatian government to follow suit, and declined to ratify the 

“Istanbul Convention” in the country. In his opening speech at TradFest 2018, 

Batarelo, the President of Croatian CSO Vigilare, defined the Istanbul Convention 

as unnecessary and ultracontroversial. He also claimed that more than 30,000 

people were on the street during the protests against to ratification of the Istanbul 

Convention (Vigilare, 2018d). The Alliance for Family, on the other hand, 

launched an e-petition in 2019 with the heading “Do not Traumatise Slovakia with 

the Istanbul Convention”, seeking to convince the government to pull out. In the 

open letter, Chromík, the CSO’s Chairman, proposed that the Istanbul 
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Convention labels men as rapists and violent and adopts a misguided ideology of 

the power struggle between men and women (Aliancia Za Rodinu, 2020b).  

Poland signed the Convention in 2012, and with the announcement of a vote 

on Poland’s adoption of the Istanbul Convention in 2014, the CZIR immediately 

launched a campaign to oppose it. After Parliament ratified the Convention in 

2015, the Polish CSO launched an e-petition calling on the President to veto the 

decision (CitizenGo, 2015). It is suggested that the Convention would lead to the 

legalization of same-sex marriage, would weaken the family structure rather than 

strengthen it, would not resolve the issue of violence against women, and would 

lead to the legalization and spread of abortion (CZIR, 2014). In his speech, 

Kwaśniak, the President of the CZIR, stated at the 4th Congress of Life and 

Family, “We cannot stand aside and wait for the dangerous, Western trends to 

pour into Poland in a broad stream, and to break up families and deconstruct 

society even more” (CZIR, 2017a). In July 2020, the Polish Ministry of Justice 

announced Poland’s withdrawal from the Convention, indicating an alignment of 

the ideologies of the CZIR and the Polish government. Although no direct 

relationship exists between them, it can be seen that the CZIR supports the Polish 

government in the shaping of public opinion.  

5. ANTI-GENDER MOVEMENT-RELATED ORGANIZATIONS’ 

RELATIONSHIP WITH ACTORS IN THE FIELD 

Three conservative organizations featured here have common motivations, 

including Catholic and conservative values, and opposition to the gender equality 

policies of the EU, and they all make use of similar expressions, logos and rhetoric 

to achieve their objectives. Furthermore, their campaigns, protests and marches 

are all focused on the notion that the LGBTQ+ and women’s liberation 

movements constitute a threat to their culture and society as a whole. Graff (2014: 

434) suggests that the anti-gender movement gained strength due to the instability 

of democracy, resentment and economic crises, the weaknesses of the LGBTQ+ 

and women’s movements, and the power of nationalism in CEE countries. 

The Catholic Church is one of the main actors working in cooperation with 

these organizations. Vigilare is a branch of TFP (Tradition, Family and Property), 

an organization of the transnational, conservative and Catholic network aiming 

to promulgate Catholic values and anti-gender demands in Croatia. Similar to 

Croatian case, as it can be seen in the previous part, CZIR has been in enormous 

campaigns with Ordo Iuris, which is a branch of TFP in Poland. Besides, in 2017, 

the CZIR in Poland met with a delegation from the Knights of Columbus Order, 

which is the world's largest fraternal Catholic family organization (CZIR, 2017b). 

The Alliance for Family in Slovakia claims to work independently of any ideology, 

religion or political party, although four Churches in Slovakia declared their 
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support to the Alliance for Family in the referendum campaign of 2014 (Aliancia 

Za Rodinu, 2014). At that time, the Pope Francis’s said, “I greet the pilgrims from 

Slovakia, and through them, I wish to express my appreciation of the entire Slovak 

Church, and their encouragement to continue their efforts in defence of the family, 

as a vital cell of society” referencing the Slovak referendum (HRW, 2015). With 

the conspicuous impact of Catholic Church, these conservative CSOs have 

established the transnational ties among them in order to spread their conservative 

values, which fit in the anti-gender movement’s demands, and gain power in the 

politics and civil society arena.  

Some scholars have defined the “gender ideology”, which was proposed by 

Church, as “symbolic glue” (Kováts and Põim, 2015; Grzebalska, et al., 2017). 

Various social groups have been united in opposing gender equality, and they are 

mobilizing against women's rights through populism, which is encompassing 

“symbolic unification”. In that way, it establishes a “broader social subjectivity” 

which manifests itself as majority or a “popular identity” (Laclau, 2005:74). 

Furthermore, the populist rhetoric depends on “us” and “them” distinction. Here, 

“us” represents homogenous groups with no gender, ethnicity or class differences, 

and “them” the groups with specific interests. According to the perspective of 

“us”, seeking to gain privileges in society may be detrimental to the rest of the 

population. In this regard, the conservative CSOs manifest their values under the 

threat of cultural degeneration due to “gender” and affiliate against minorities, 

which are labelled as a threat to conservative and traditional values. In his opening 

speech at TradFest 2018, Batarelo, the President of Croatian CSO Vigilare, 

dwelled upon traditional, conservative, Christian-Catholic views, focussing on the 

foundations of the Western Christian civilization to which Croatia belongs 

(Vigilare, 2018d). Batarelo also highlighted the independence of Croatia and the 

fall of communism; the violent, unnecessary and controversial nature of the 

Istanbul Convention; and abortion, and introduced Croatia proudly as “a 

Christian, Catholic, Conservative and traditional country” (Vigilare, 2018d). In 

our case, such discourse of populism align with the faith-based conservatism has 

a power of transforming civil society, leading to marginalization of the LGBTQ+ 

and feminist segments of society. The statements of political leaders are based on 

right-wing populist discourses, warning that the white national family is about to 

fall apart and is in need of saving if the reproduction of the white nation 

community is to be assured, and in this regard, minorities are excluded 

(Rodriguez, et al., 2018: 140). For this reason, the governments of Croatia, 

Slovakia, and Poland have strived to protect the traditional family, emphasising 

“demographic concerns”, which is one of the reasons that these governments 

promote the anti-gender movement through CSOs.   
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Obviously, civil society is not a concept that can be considered independent 

of the state. Scholars, Strečanský (2015), Petričušić (2018), Youngs (2018), and 

Zihnioğlu (2018) remarked the intricate relationship between government and 

conservative CSOs and they are “reduced to the role of local government 

subcontractors” (Domaradzka, 2015: 121). Mudde (2003) asserts that for the 

politicization of civil society, political parties seek to exercise control over NGOs 

(p.155), and this can clearly be seen in the alliances between government, political 

parties and conservative CSOs. For instance, Alliance for Family (Slovakia) was 

one of the International Family Conference partners in 2015 that was organized 

by a Croatian conservative initiative with U ime obitelji (In the Name of Family) with 

the support of Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović. Like the Slovak case, 

the Polish government organized a seminar under the banner “Family-based 

Policy and Family Culture – National and Local” in cooperation with other pro-

family organizations, among which was the CZIR (CZIR, 2016d). In 2016, after 

signing a declaration on LGBTQ+ equality with other EU countries, Minister 

Wojciech Kaczmarczyk held a meeting with representatives of pro-family CSOs 

in Poland, including the CZIR. In this meeting, the President of the CZIR spoke 

not only in support of the Polish government in actions related to family rights, 

but also in terms of respecting, defending and promoting the Polish legal standards 

related to the protection of marriage, the family and children (CZIR, 2016e). The 

close relationship of the CSOs in our sampling with national governments 

illuminates conservative CSOs’ position in the local politics.  

Whereas some civil society organizations have embraced the ideals of 

democracy, others have challenged the democratic ideas. Civil society is not “an 

unmitigated blessing for democracy” (Whitehead, 1997: 105), and this is revealed 

as both visible and factual in our case study. The Gramscian approach to political 

society refers to “the arena of coercion and domination”, while civil society refers 

to “consent and direction”, and in this regard, the aim of civil society is “to 

organize hegemony” (Kumar, 1993: 382). Thus, the anti-gender movement is 

hegemonic in a Gramscian sense since civil society is always under threat and 

pressure from multiple actors in those struggles of hegemony. CSOs in our study 

demonstrate that conservative CSOs are the important outcome of those 

hegemonic struggles among the Catholic Church and governments, while also 

being actors in these struggles. Activities of CSOs affect the redistribution of 

power; however, conservative CSOs are converting this redistribution process on 

behalf of the majority and dominant culture. Although their existence points out 

the political pluralism, their activities and mobilization are opposing plural society 

and differences. We are thus brought to a point where these conservative CSOs 

should be questioned in terms of their activities; as Beckman (1993: 30) indicated: 

“the freedoms of civil society are gained in struggles against inherited constraints, 

including feudal, patriarchal, religious and other restrictions. The freedom and 
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emancipation of subordinated social groups depend on the ability of the state to 

restrain the exercise of power in society, based on arms, property, gender, 

ethnicity, and other factors that discriminate between people in access to 

resources”. However, as can be seen in the present study, the rights of some groups 

can be violated or ignored by the state with the justification that religious, cultural 

and national values are to be supported.  

In summary, conservative CSOs that circulate and strengthen anti-gender 

sentiments foster populist tendencies and perpetuate the prevailing hegemony of 

the heteronormative values. To put it differently, such CSOs tend to exclude 

marginalized minorities through right-wing populist discourse, thus transforming 

civil society in an exclusionary way. Therefore, such conservative CSOs, from a 

mainstream liberal perspective, make no contribution to the steadily progressive 

role of democratization within civil society. 

6. CONCLUSION 

Drawing upon documentary data of the conservative CSOs in Croatia, 

Slovakia, and Poland, we analyzed whether and to what extent these groups have 

supported the anti-gender movement in Eastern Europe and assess the outcomes 

of such support. All three CSOs in our sampling have common goals: to defend 

their national cultures and family values and oppose same-sex education and the 

Istanbul Convention. It can be understood from the garnered data that although 

they have a common agenda, the Slovakian and Croatian conservative CSOs 

campaigned more against same-sex couples, while the Polish CSO has focused 

more on the laws related to reproductive rights, and especially abortion. 

Furthermore, while all three CSOs have targeted pre-college curriculums, Polish 

CSO actively lobbied and succeeded in changing the Polish government 

educational policy. Throughout the case study analysis, the links between the 

conservative organizations, the state, the Catholic Church, and transnational 

actors have been revealed. Drawing upon the themes emerging out of the CSOs’ 

documentation, we argued that the CSOs—as parts and agents of the complex 

hegemonic relationships within national and transnational politics, religion, and 

social movements—may facilitate the conservatization of civil society through 

excluding marginalized groups; thus, turning civil society into an exclusionary 

area. 

It is of deep concern that the anti-gender movement has gained strength in a 

short time and that conservative CSOs have played a vital role. Our analysis 

elaborates a comprehensive outlook on both the anti-gender movement's demands 

and its mobilization through organizations. In these regards, this study makes two 

main contributions to conservative civil society literature: first, with the rise of the 

anti-gender movement, gender has now become a key point of focus in 
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conservative civil society literature; second, anti-gender movements, by attacking 

gender, have become a key factor in the mobilization of a right-wing populist 

discourse against rights and freedoms, without resorting directly to the non-violent 

tools of civil society. In short, all of the CSOs in our sampling mobilized through 

non-violent means, such as congresses, polls, protests, petitions, workshops and 

festivals, and became important actors both in policy-making and the media.  

As our case study demonstrates, the anti-gender movement is fundamentally 

against LGBTQ+ and women’s rights, and so this movement and its demands 

need to be challenged. Transnational advocacy networks have offered vital space 

for both LGBTQ+ and feminist groups to develop their “support base, to expand 

their networks, and affect policy changes” (Corredor, 2019: 620), and these 

advocacy networks in time have become active in policy-making at a grassroots 

level, or institutionalized as a means of reducing inequalities by helping to develop 

social policies on behalf of marginalized and excluded groups. There are 

LGBTQ+ and feminist CSOs in the sample countries advocating for same-sex 

marriage, women’s reproductive rights, and the Istanbul Convention, and their 

efforts have been essential for representation. As Butler (2004: 141) states, “those 

who gain representation, especially self-representation, have a better chance of 

being humanized, and those who have no chance to represent themselves run a 

greater risk of being treated as less human or not regarded at all”. As our data 

reveal, it represents marginalized and excluded groups that the anti-gender 

movement, supported by the conservative CSOs, opposes. This heterosexist, 

conservative and exclusionary movement threatens the struggle for the necessary 

promotion and protection of identities. It contributes to the increasing 

homophobia and hate crimes committed against the LGBTQ+ individuals and the 

depenalization of domestic violence. 
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ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ YÖNETİMİ İÇİN 

BÜYÜK VERİ KULLANIMININ AVANTAJ VE 

DEZAVANTAJLARININ SİSTEMATİK ANALİZİ 

SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES OF USING BIG DATA IN THE 

CONTEXT OF INTERNATIONAL MIGRATION AND 

REFUGEES 

Emrah ATAR* 

ÖZ 

Göç ve mülteci sorunları yasadığımız yüzyılın en yürek burkan ve 

can sıkıcı insani sorunları arasında maalesef ilk sırada yer alıyor. 

Bu krizler, özellikle Suriye’de, Afganistan’da, Yemen’de, 

Venezüella’da, Myanmar’da devam eden halk ayaklanmaları, iç 

savaş ve terörizmin milyonlarca insanın komşu ülkelere 

sığınmasıyla ikinci dünya savaşından günümüze kadar 

görülmemiş bir seviyeye ulaşmış durumdadır. Birleşmiş Milletler 

raporlarına göre, günümüz itibari ile, toplam uluslararası göçmen 

sayısı yaklaşık 280 milyon olmakla birlikte zorla yerinden edilen 

insan sayısı 80 milyonu, toplam mülteci sayısı ise 26 milyonu 

geçmiş durumdadır.** Yüksek insan hareketliliği karşısında ev 

sahibi ülkeler özellikle temel kamu hizmetlerinin daha kaliteli 

sunulması konusunda baskı altında kalmışlardır. Sunulan 

hizmetlerin istenilen seviyelerde olmamasının birçok nedeni 
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olmakla beraber veri eksikliği önemli sebeplerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Devam eden göçmen krizleri karşısında 

hizmet kalitesinin arttırılması ve gerekli düzeyde sağlanması için, 

ev sahibi ülkeler başta olmak üzere hükümetlerin ve sivil toplum 

kuruluşlarının bireyleri ve verileri yeniden gözden geçirmesi ve 

daha kaliteli veri elde etmenin yollarını bulmaları gereklilik arz 

etmektedir. Ayrıca, göçmen kaçaklığı, göç esnasında deniz yolunu 

kullananların ölümleri, ulaştıkları noktalarda karşılaştıkları kötü 

muamele gibi olumsuz sonuçların önlenmesi için elde edilen 

verilerin yeterli ve güvenilir olması büyük bir önem teşkil 

etmektedir. Bu noktada, Büyük Veri (Big Data) kavramı birçok 

alanda olduğu gibi göç alanında da önümüze bir kavram olarak 

çıkmaktadır. Makale, devletlerin uluslararası korumaya ihtiyaç 

duyan göçmenleri tanımlamak ve onlara yardımcı olmak için 

mevcut teknolojileri ve büyük veriyi neden kullanmaları 

konusunu tartışmaktadır. Göçmenlerin yaşam hakkının 

korunmasına, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin 

yasaklanmasına, kölelik ve zorla çalıştırmanın yasaklanmasına 

karşı büyük verinin uluslararası arenada elde ettiği avantaj ve 

fırsatlara değinilmiştir. Bununla birlikte, makale ayrıca, özellikle 

göçmenlerin gizlilik ve veri koruma hakkının korunması ile ilgili 

olarak, yeni teknolojilerin sınırsız kullanımından kaynaklanan 

dezavantaj, sınırları ve riskleri de detaylı bir literatür yardımı ile 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Göç, Mülteci Krizi, İnsan 

Hareketliliği, Uluslararası Göç Yönetimi. 

ABSTRACT 

Migration and refugee crises unfortunately rank first among the 

most heart-wrenching and vexatious humanitarian problems of 

this century. Especially, the ongoing civil unrest, civil war and 

terrorism in Syria, Afghanistan, Yemen, Venezuela, Myammar, 

neighboring countries have reached an unprecedented level of 

migrant and refugees since the Second World War. According to 

United Nations reports, as of today, the number of international 

migrants have reached 280 million and the number of displaced 
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people by force has exceeded 80 million, and the total number of 

refugees has exceeded 26 million.*** In the face of the high human 

mobility of people, host countries have come under pressure, 

especially to provide better quality of basic public services. 

Although there are many reasons why the services offered are not 

at the desired levels, the lack of data is one of the important 

reasons. In the face of the ongoing migrants challenges and 

enhance the quality of service to ensure the necessary level of the 

host country governments and civil society organizations, 

members of reviewer of the data need necessarily to find ways to 

obtain better quality data. In addition, it is of great importance 

that the data is sufficient and reliable to prevent negative 

consequences such as migrant smuggling, the deaths of those who 

use the sea route during migration, and the mistreatment they face 

at the points they reach. As a result, the article discusses why 

states ought to use existing and modern technologies and data to 

identify and assist vulnerable migrants in need of protection. It 

has addressed the advantages and opportunities gained in the 

international arena against the protection of immigrants ' right to 

life, the prohibition of torture, inhuman and degrading treatment, 

and the prohibition of slavery and forced labor. However, the 

article also examined the disadvantages, limits and risks 

associated with the unrestricted use of new technologies, 

especially in relation to the protection of immigrants ' right to 

privacy and data protection. 

Keywords: Big Data, Migration, Refugee Crisis, Human 

Mobility, International Migration Management. 

 

GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler verilerine göre (UNHCR, 2020), toplam uluslararası göçmen 

sayısı dünya genelinde 280 milyona yaklaşmaktadır. Dünya çapında en az 80 milyon 

insan evlerinden kaçmak zorunda kalmış ve bunların arasında yaklaşık yarısı 18 yaşın 

altında olan yaklaşık 26 milyon mülteci bulunmaktadır (UNHCR, 2020). İç savaş, 

kıtlık, etnik temizlik, yaşam koşulları nedeniyle genellikle kaynak (az gelişmiş ya da 

 
*** See UNHCR (2020). 
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gelişmekte olan) ülkelerden hedef (gelişmiş olan) ülkelere göç eden veya göç etmek 

zorunda bırakılan insanların öncelikleri arasında hayatta kalmak, daha iyi bir hayata 

erişmek ve ailelerinin refah seviyelerini daha iyi bir düzeye çıkarmak olarak 

söylenebilir, ancak bunun gerçekleştiğine veya geliştirdiğine dair belirtiler maalesef 

istenilen seviyelerde görülmemektedir. Göçmenlerin geride bıraktığı toplulukları ve 

ülkeleri para transferleri, geri dönüş yatırımları, getirdikleri ve ev topluluklarına 

gönderdikleri yeni normlar ve fikirler yoluyla daha iyi hale getirdiğine dair kanıtlar 

yavaş yavaş birikmektedir (Santo Tomas vd., 2009). Bu anlamda uluslararası göç 

dünya genelinde bir gelişme olgusudur diyebiliriz. 

İnsanlar bu süreçte geçerken göç ve mülteciler alanı artık birçok üniversitede 

çalışılan önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu çalışmalar esnasında 

karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de elde edilemeyen veriler ya da istenilen 

doğrultuda değerlendirilemeyen veriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Göç veya 

mülteci verileri birçok resmi veya resmi olmayan kurum tarafından ulusal nüfus 

sayımları, örnek anketler, akıllı telefonlar, sınır geçişleri ve nüfus kayıtları gibi çeşitli 

kaynaklar tarafından toplanmaktadır. Elde edilebilecek bu tür değerli veriler, krizin 

ön saflarındaki yetkililer için bir oyun değiştirici olabilir. Çünkü istatistikler, yardım, 

geliştirme ve politika stratejilerini planlamak ve kaynak sağlamak için uzun zamandır 

çok önemli olmuştur ve bu veriler ışığında göçmenlerin bir sonraki durağının neresi 

olacağını belirlemek daha kolay olabilecektir. Gerçek zamanlı elde edilebilecek büyük 

veriler ışığında yardıma muhtaç olan insanların tespit edilmesi daha kolay olabilecek 

ve yardım sağlayan devlet ya da sivil toplum kuruluşları ulaştırmak istedikleri 

yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirmelerine 

yardımcı olabilecektir. Bunun sağlanması elbet kolay bir olay ya da öngörü değildir. 

Bunun için sistemli bir çalışma ile avantaj ve dezavantajlarının sistematik olarak 

belirlenmesi ile uygulanan politikaların gözden geçirilmesi hizmet sağlayıcıların daha 

aktif bir şekilde devreye girmesine yardımcı olacaktır.  

Bu doğrultuda bu çalışmada büyük verinin temel analizi ile göç ve mülteci 

bağlamında kullanılabilirliğinin bir analizi yapılmıştır, kısaca ‘Büyük veri’ nedir ve 

‘göç ve mülteci krizi’ bağlamında ne anlama geldiği sorularına yanıt aranmıştır. 

Ayrıca, dünya genelinde göç alanında büyük verinin kullanıldığı kurum ve 

kuruluşların da değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

 



Emrah ATAR Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 146-174 

150 
 

1. KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE OLARAK BÜYÜK VERİ (BIG DATA) 

Büyük veriler, içinde tekrarlayan kalıpları bulmak amacıyla çok büyük olan bir 

veri kümesinin toplanması, depolanması ve işlenmesini ifade etmek amacı ile 

kullanılan bir kavram olarak tanımlamak mümkündür. Ancak, literatürde “büyük 

veri” olgusuna yönelik evrensel olarak kabul gören bir tanım olmadığı 

gözlenmektedir. “Büyük veri”, 2000’li yılların başından itibaren hayatımıza girmiş 

görünse de Diebold (2012) büyük veri terimini, büyük veri olgusunun farkındalığı ile 

birleştirdiğinde büyük veriyi 1990’ların ortalarında Silicon Graphics’te değinilmektedir, 

tanım olarak ise kümelerinin ele alınması ve analizine başvurulması olarak 

belirtilmiştir. 2010 yılında Apache Hadoop, büyük verileri “kabul edilebilir bir 

kapsam içinde genel bilgisayarlar tarafından yakalanamayan, yönetilemeyen ve 

işlenemeyen veri kümeleri” olarak tanımlamıştır. Ayrıca, Mattern (2013) büyük 

verileri yeniden tanımlamış ve büyük verilerin tüm sorunlara cevap verebilir 

olduklarını iddia etmiştir. Öte yandan, büyük veri, “bilgi iletişim teknolojilerinde 

yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan, geleneksel veri tabanı yönetim 

sistemlerinin işlem kapasitesini aşan, yapısal olmayan/akışkan yüksek hacim, yüksek 

hız ve yüksek çeşitlilikteki verilerin saklanması, içindeki bilgilere erişimi, işlenmesi, 

analizi ve anlamlandırması; toplanan veriden gerekli bilgiyi çıkarma süreci” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Dülger, 2016: 503-504). 

Bütün bunlarla beraber Gandomi ve Haider (2014), Nisan 2012’de 154 küresel 

yöneticinin çevrimiçi anketine dayanarak büyük verilerin tanımlarını şöyle vermiştir: 

Figür.1: Büyük Verinin Tanımları 

 

Kaynak: Gandomi ve Haider (2014: 139). 
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Öte yandan, büyük verinin tanımının anlaşılması kadar ayırt edici özelliklerinin 

de anlaşılması ve benimsenmesi gerekmektedir. Büyük Verinin ayırt edici 

özelliklerine yönelik olarak literatürde çok sayda çalışma bulunmaktadır. 3Vs modeli 

büyük verileri tanımlamak için ortak bir çerçeve olarak ortaya çıkmıştır. 3Vs modeli 

hacim (volume), çeşitlilik (variety) ve hızdan (velocity) oluşmaktadır (Chen vd., 2012; 

Laney 2001; Zikopoulos vd., 2012).  

Hacim (Volume): Hacim, veri kitlelerinin oluşturulması ve toplanması ile veri 

ölçeği giderek daha büyük hale gelmesi olarak ifade edilmektedir. Terabayttan 

petabaytlara kadar olan veri aralıkları. 

Hız (Velocity): Büyük verilerin, özellikle de veri toplama ve analiz vb. 

zamanlaması anlamına gelir. Büyük verilerin ticari değerini maksimum şekilde 

kullanmak için hızlı ve zamanında yapılmalıdır. Bu nedenle, verilerin nispeten 

kısa pencerelerde toplanması, saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesi gerekir. 

Çeşitlilik (Variety): Ses, video, web sayfası ve metin gibi yarı yapılandırılmış ve 

yapılandırılmamış verilerin yanı sıra geleneksel yapılandırılmış verileri içeren 

çeşitli veri türlerini gösterir. Kısacası çok çeşitli kaynaklardan ve biçimlerden 

veri içerir. 

3Vs’ye ek olarak, büyük verilerin diğer boyutları da belirtilmiştir. Bunlar şunları 

içermektedir; Doğruluk (verasity), değişkenlik ve karmaşıklık (variability and 

complexity) ve değer (value) (Gandomi ve Haider, 2014). 

Doğruluk (Verasity): IBM, bazı veri kaynaklarında var olan güvenilmezliği 

temsil eden dördüncü V olarak bu modeli icat etmiştir. 

Değişkenlik ve karmaşıklık (Variability and complexity): Büyük verilerin iki ek 

boyutu olarak tanıtılmıştır. Değişkenlik veri akış hızlarındaki değişimi ifade 

ederken; Karmaşıklık, büyük verilerin sayısız kaynaktan üretildiği gerçeğini 

ifade eder. 

Değer (Value): Büyük değer ama çok düşük yoğunluk olarak açıklanmıştır. 

Veriler belirtilen bileşenlerinden filtrelendikten sonra büyük verinin üretimi ve 

işlenmesi katmanlarında elde edilen verilerin artı değer sağlıyor olup olmadığını 

ortaya koymak için kullanılabilir.  
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Bunlarla beraber büyük veri kavramında etik kuramında önemli bir yere 

sahiptir. Zwitter (2014), büyük verilerin kalbinde etik olarak dört özelliğin olduğunu 

belirtmektedir: 

i. Veri tarihinde her zamankinden daha hızlı veri üretimi olduğu gerçeği; 

2003 yılına kadar toplamda 5 milyar gigabayta kadar kaydedilen veri 

var olmasına rağmen, 2011 yılında iki günde bir 5 milyar gigabayt, 

2013 yılında her 10 dakikada bir 5 milyar gigabayt, 2015 yılında her 10 

saniyede 5 milyar gigabayt veri kaydedildiğini belirtmiştir.  

ii. Büyük veri organiktir: Dijital olarak mevcut olan her şeyi toplayarak 

büyük veri gerçekliğini dijital olarak istatistiksel verilerden çok daha 

doğal temsil etmektedir.  

iii. Büyük veriler potansiyel olarak küreseldir: Sadece gerçekliğin organik 

temsili değil, gerçekten büyük veri kümeleriyle erişim küresel hale gelir.  

iv. Nedenselliğe karşı Korelasyon mevcuttur: Büyük veriler, 

nedensellikten ziyade korelasyonel ilişkiler üzerine inşa edilir. 

Büyük verinin tüm bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda büyük verinin 

sadece çok fazla veri demek olmadığını ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu 

anlayabilmekteyiz. Üretilen verinin akıl almaz boyutlara ulaşması sadece hacimsel 

bir artışı değil aynı zamanda veri hızı ve çeşitliliği konusunda da zenginleşmeyi 

beraberinde getirdiği görülmektedir. Ancak, büyük verinin öznesinin insan olduğu 

düşünüldüğünde birtakım problemlerin de ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

2. BÜYÜK VERİ NASIL KULLANILIR VE BÜYÜK VERİ KAYGILARI 

NELERDİR? 

Kullanılmayan büyük veri değersizdir söylemi oldukça yaygın bir söylemdir. 

Potansiyel değeri, yalnızca karar vermeyi sürdürmek için kaldıraçlı olduğunda açılır 

diye tarif ediyor Gandomi ve Haider (2014). Kanıta dayalı karar vermeyi elde 

edebilmek için, kuruluşların yüksek hacimli, hızlı hareket eden ve verileri anlamlı 

anlayışlara dönüştüren süreçlere ihtiyacı vardır. 

Büyük verilerden iç görüler çıkarma genel süreci beş aşamaya ayrılabilir 

(Labrinidis and Jagadish, 2012). Bu beş aşama iki ana alt süreci oluşturur; veri 

yönetimi ve analitik. Veri yönetimi, verileri elde etmek, depolamak ve analiz için 

hazırlamak için süreçleri ve destekleyici teknolojileri içerir. Öte yandan analitik, 

büyük verilerden analiz elde etmek için kullanılan teknikleri ifade eder. Böylece, 
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büyük veri analitiği, büyük verilerden iç görü çıkarma genel sürecinde bir alt süreç 

olarak görülebilir. 

Büyük veri olaylar karşısında ne kadar çok şey bildiğinizle ilgili olarak, daha 

güvenilir (tartışılabilir) bir şekilde yeni kavrayışlar kazanabilmemize ve gelecekte ne 

olacağı konusunda tahminlerde bulunabilmemize yardımcı olabilir. Bu bağlamda 

büyük veri birçok alanda kullanılabilir. Tabii ki burada önemli olan veriyi doğru 

şekilde kullanmaktır. Fotoğraflar, metinler, sesler, videolar ve birçok olgu ile artık 

verileri birkaç yıl önce bile mümkün olmadığı şekillerde kullanabilecek duruma 

gelmiştir. Bu, dünya da devrim yaratan bir çağın başlangıcını da ifade ediyor 

varsayımında bulunabiliriz. 

Günümüzde özellikle internetin çok fazla kişi tarafından kullanılması büyük 

veri kullanımının gerekliliğini ortaya koymuştur. Alınan hizmetler, sunulan 

hizmetlerin internet üzerinden takip edilebilmesi, hızlı ve kolay ulaşımı sağlayan 

uygulama yazılımları, hizmet alanında satış sonrası müşteri memnuniyeti ve benzeri 

durumlarda özellikle kullanım şartı oluşturmuştur. Saklanan bu verilerin 

büyüklüğünün her gecen gün artması da büyük verinin öneminin nedenlerinden 

birisidir. Aslında burada önemli olan ne kadar çok veriye sahip olunduğu değil veriler 

ile neler yapabileceğinizdir. Hem devletler hem sivil toplum kuruluşları hem de özel 

sektör unsurları gerçek veriye dayalı analizler sayesinde daha iyi karar verebilir hale 

gelebilirler. Kısacası, her sektör büyük veriden kendi ölçeğinde faydalanıyor. Bunları 

şöyle örneklendirebiliriz:  

Büyük veri özellikle tıp alanının geliştirilmesinde kullanılabilir, hastalığın erken 

teşhisinde ve yeni ilaçların geliştirilmesinde sektöre yardımcı olabilecek analizlerin 

yapılmasında kullanılabilir. Ülkemizin özellikle yoğun deprem ülkesi olması 

nedeniyle deprem verilerinin analiz edilmesinde kullanılabiliyor. Geçmiş depremler 

ışığında insan davranışlarının analizi, hayatta kalanların neler ile karşılaştıkları 

değerlendirilebilir. 

Modernleşen çağda insan ihtiyaçlarını karşılamak için uğrasan firmalar için 

hayati bir önem taşımaktadır. Elde edilen veriler sayesinde müşterileri, malzeme 

tedarikçileri, şirket içerisindeki her türlü işlem ile ilgili büyük veriler toplamakta ve 

anlamlı raporlar üretilmesine fayda sağlayabilir.  

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya paylaşımları sayesinde her gün 

milyarlarca veri elde edilmektedir. Bu veriler ışığında insan psikolojisini ve 

https://netvent.com/kurumsal-sosyal-medya-hesaplarinin-yonetilmesinde-dikkat-edilmesi-gerekenler/
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değerlerini; yapılan paylaşımlar, geçirilen süreler bazında ölçmek mümkün 

olabilmektedir. 

Bankalar günümüzde herkesin kullandığı ve özellikle online alışverişleri 

değerlendirdiği kurumlardır. Bankalar müşterilerinden elde ettikleri veriler ışığında 

müşterilerine daha kaliteli hizmet verebilmek için değerlendirebiliyorlar. 

Bütün bunlar gerçekleşirken büyük verinin sebep olduğu olumsuzluklar 

meydana çıkmaktadır. Büyük veri denildiği zaman (özellikle zaman hastaneler, 

bankalar, sosyal medya verileri) mahremiyet kavramı ortaya çıkmaktadır. Zwitter 

(2014:5) bu durumu şöyle açıklıyor; “Bugün büyük verinin doğası, bireyin 

mahremiyet ehemmiyetinin ötesine geçen ve hatta toplulukların mahremiyeti 

hakkında grup ve ağ verilerinin toplanmasına ve izlenmesine ilişkin özel etik 

problemlerin ortaya çıkmasına sebep olan bir yapıdadır”. Kişisel mahremiyetle ilgili 

kaygılarla beraber kimlikle ilgili yeni sorunlar da ortaya çıkarmaktadır. Davis (2012) 

şunlara değinmiştir; kişisel verilerin sahibi kimdir? ve daha fazla verinin varlığı ve 

kullanılabilirliği kişisel itibarı nasıl etkilemektedir? gibi soru veya sorunların 

doğmasına yol açmaktadır. Davis (2012) ayrıca şunları kaydetmiştir. Kimlik: 

Çevrimdışı kimlik ile çevrimiçi kimlik arasındaki ilişki nedir? Mahremiyet: Verilere 

erişimi kim kontrol etmektedir/etmelidir? Mülkiyet: Verilere kimin sahipliğinde, 

devredilebilecek haklar ve bu verileri üreten ve kullanan kişilerin yükümlülükleri 

nelerdir? İtibar: Hangi verilerin güvenilir olduğu nasıl belirlenebilir? 

Büyük veri kullanımının avantajları olduğu gibi kaygıları da mevcuttur. 

Picciano (2014), bizlere bunu üç kategoride sunmaktadır. İlk olarak, büyük veri ve 

öğrenme analitik uygulamalarının iyi çalışması için verilerin doğru ve zamanında 

olması gerekir. İkincisi ve belki de en ciddi endişe verilerin gizliliğinin dikkate 

alınması gerektiği olarak vurgulanmıştır, çünkü veri gizliliği kişisel yaşamlarımız 

hakkında birçok bilgiyi içermektedir. Bu da veri profilleme ve bireysel davranışlarını 

kayıt açısından hakların ihlal edilebilmesi olarak değerlendirilebiliyor. Üçüncü 

unsuru ise, büyük veri ve analitiğini uygun şekilde kullanmak için eğitilmiş yeterli kişi 

henüz mevcut değildir. Büyük verilerin veri tabanlarını geliştirmek için gerekli 

uzmanlığa ve insan kaynağına ihtiyaç vardır. 

Sosyal medya platformları özelinde düşünüldüğünde daha önce belirttiğimiz 

gibi çok sayıda insan aynı anda veya farklı zamanlarda etkileşime girerek büyük veri 

oluşmasına sebep olmaktadır. Hepimizin sosyal medya kullanmadan önce ilk 

düşündüğümüz veya karşımıza çıkan sorulara cevap verirken tedirgin olduğumuz 
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sorular silsilesi karşısında düşündüğümüz temel unsur etik unsurlarıdır. Bunlar 

mahremiyet, kimlik, telif hakları da olabilmektedir. Kısacası etik problemleri sadece 

normal hayatta değil aynı zamanda data toplamada da bir olumsuzluk olarak 

karşılanmaktadır. Öztürk (2015), sosyal medyada var olan etik sorunları genel olarak 

16 başlıkta toparlamıştır. Bunları da şöyle sıralamıştır: Özel yaşamın gizliliği; İçeriğin 

asıl kaynağının bilinmemesi; Telif hakları; İçeriklerin doğruluğunun teyit edilmeden 

dolaşıma girmesi; Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanamaması; Veri madenciliği; 

Dijital gözetim olgusu; Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsiz olması; 

Yoğun reklam içeriği; Yanıltıcı etiketleme ve başlıklandırma; Nefret söylemi; Bireyin 

sadece tüketici olarak konumlandırılması; Genel ahlaka aykırı içeriklerin 

oluşturulması ve yayılması; Anonimlik olgusu; Trollerin varlığı; ve İletişim dili veya 

kimliği. Ayrıca, Öztürk (2015) bunların temel sebebini de üç ana başlıkta açıklamıştır. 

Bunlar sırasıyla Siyasi, Ekonomik ve Kültürel nedenlerdir.  

Bu belirtilen etik sorunları sadece sosyal medyada karsımıza çıkmıyor. Biri veya 

birkaçı birçok alanda sorun olarak görülmekle beraber büyük verinin doğru elde 

edilmesinde engel olarak değerlendirilebiliyor. Bu verilerin depolanması ve 

işlenmesinin beraberinde ortaya çıkan birçok sorun olmakla beraber en önemli 

sorunlar olarak karsımıza etik sorunları ve mahremiyet vurgusu olmuştur. Ayrıca, 

büyük veri olgusunun son dönemlerde iletişim teknolojileri açısından en popular 

alanlarından biri olduğunu söylemek ve birçok kesim için yeni bir araştırma sahası 

olduğunu belirtmek mümkündür. Çünkü büyük veriler, yukarıda belirtilen nitelikli 

analizler sayesinde, ekonomiden siyasete, eğitimden ticarete kadar pek çok alanda 

işlevsel olarak kullanılabilmektedir.  

3. GÖÇMEN VE MÜLTECİ VERİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Göç, göçmen, mülteci, ilticacı gibi kavramlar son zamanlarda sıkça 

karşılaştığımız ve bekli de herkesin kendine göre bir anlam kazandırdığı kavramlardır. 

Uluslararası literatürde veya akademide herkesin genel olarak kabul ettiği kavramları 

yoktur. Ancak 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne (1951: 3) göre mülteci; ‘ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 

dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu 

korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya 

söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi’ olarak açıklanmaktadır. 



Emrah ATAR Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 146-174 

156 
 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’nin (UN DESA) bu terimler 

üzerinde geliştirdiği ve yaygın olarak kabul edilen tanımları mevcuttur. Kurum 

göçmenleri; geçici veya kalıcı yaşamak veya çalışmak için genellikle gönüllü olarak 

hareket eden bir kişi olarak tanımlamakla beraber bu insanların sınırı geçebileceği gibi 

aynı ülke veya şehir içinde de olabileceğini vurgulamaktadır (UN DESA, 1998). 

Amnesty International, mülteci (refugee), ülke içinde yerinden edilmiş (internally 

displaced people) ve ilticacı veya sığınmacı (asylum seekers) kavramlarını kısa ve öz bir 

şekilde şöyle açıklamaktadır (Amnesty International, 2016); Mülteci: Zulüm 

nedeniyle bir ülkeden ayrılmak, kaçmak zorunda kalan; Ülke içinde yerinden edilmiş 

insanlar: Yerinden ayrılmak zorunda kalan ama ülkelerini terk etmek için sınırı 

geçmeyen kişiler; Sığınmacı: Diğer ülkelerden koruma arayan bir mülteci olarak 

belirtilmiştir.  

Bu bağlamda göç verilerine bakacağımız bu bölümde verileri ayrı ayrı değil de 

genel olarak ele alacağız. Genel olarak, uluslararası göçmenlerin tahmini sayısı son 

10 yılda büyük oranlarda artmıştır. 2019 yılında doğum ülkeleri dışındaki bir ülkede 

yaşayan toplam tahmini 272 milyon insan mevcuttur, bu sayı 2000 yılında ise 

yaklaşık olarak 173 milyon olarak hesaplanmıştır. Daha önceki yıllara baktığımız 

zaman 1990 yılında 153 milyon olduğunu ve 1970 yılında tahmini sayının 84 milyon 

olduğu görmekteyiz (bkz. Tablo 1).  

Tablo.1: Uluslararası Göçmenler, 1970-2019 

 

Kaynak: UN DESA (2019).  
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2019’da Avrupa ve Asya’nın her biri sırasıyla yaklaşık 82 milyon ve 84 milyon 

uluslararası göçmene ev sahipliği yapmış bu da bu iki kıtanın toplam uluslararası 

göçmen sayısının yüzde 61’ini oluşturmaktadır (bkz. tablo 2). Bu bölgeleri Kuzey 

Amerika yaklaşık 59 milyon uluslararası göçmen ile takip etmiştir. Afrika yüzde 10, 

Latin Amerika ve Karayipler yüzde 4 ve Okyanusya yüzde 3 oranında bir sayıyla 

karşımıza çıkmaktadırlar. 

Tablo.2: Büyük Bölgelere Göre Uluslararası Göçmenler, 1990-2019

 

Kaynak: UN DESA (2019).  
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sırada yer almaktadır (bkz. tablo 3). 2019 yılında göçmenler için en çok tercih edilen 

ikincil ülke ise 13,1 milyon ile Almanya olmuştur. Tablo 3’te, uluslararası 
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Tablo.3: 2019 Yılında En Fazla Göç Alan 12 Ülke (Milyon) 

 

Kaynak: UN DESA (2019).  

Ayrıca, köken bakımından en büyük göçmen veren 12 ülke Tablo 4’te 

gösterilmiştir. Tablo dikkatlice incelendiğinde 2019 yılında dünya çapında tüm 

uluslararası göçmenlerin yüzde 40’ından fazlasının (yaklaşık 112 milyon) Asya’da 

doğduğu görülmektedir, Hindistan, Çin, Rusya Federasyonu, Bangladeş, Pakistan ve 

Afganistan gibi Asya ülkeleri listede kendilerine üst sıralarda yer bulunmaktadır. 

Meksika listede ikinci sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri Ukrayna ve Polonya da bu 

listeye girmektedir. 

Tablo.4: 2019 Yılında En Fazla Göç Veren 12 Ülke (Milyon) 

 

Kaynak: UN DESA (2019). 
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4. ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİ İÇİN TAMAMLAYICI BİR ARAÇ 

OLARAK BÜYÜK VERİ 

Göç, küresel politika gündeminde uzun yıllardan beri üst sıralarda kendine yer 

bulmaktadır. Bu son dönemlerde mülteci krizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Suriye, Yemen, Bangladeş, Venezüella basta olmak üzere milyonlarca insan göç 

etmek zorunda kalmıştır. Dünya devletleri göçün etkin bir şekilde yönetilmesini 

istiyorlarsa göçle ilgili güvenilir, kaliteli ve zamanında elde edilmiş verilerin elde 

edilmesi gerekmektedir. Göç verilerinin yetersiz olması, genellikle karar vericilerin 

yanlış kararlar almasına ve insanların göç konusunda yanlış algılara varmalarına 

sebebiyet verebilir. Bunun en büyük örneği de birçok ülkede, genel halk genellikle göç 

ölçeğinin gerçekte olduğundan çok daha büyük olduğuna inanmaktadır (Laczko, 

2016). Bu durum ile karşımıza tam da güvenlikleştirme söylemi gelmektedir. 

Sayıların benimsenen politika stratejileri ve kontrol amaçlı kullanımı gibi söylemler 

ile desteklenebilmektedir. 

Bununla birlikte, ülkelerin şu anda topladığı ve yayınladığı uluslararası göç 

verileri o kadar sınırlıdır ki, modern dünyada göçün hacim ve boyutları hakkında çok 

az bilgi birikimine sahibiz (Laczko, 2016; Santo Tomas et al., 2009). Bu bilgilerin 

eksikliği temelde, insan hareketlerinin toplumsal kültürel veya sosyal gelişim süreciyle 

nasıl bir etkileşime girdiğine dair en temel sorulara cevap vermemizi 

engelleyebilmektedir. Unutulmamalıdır ki göç politikaları elde edilen veriler 

doğrultusunda belirlenmektedir. Ancak yetersiz veri akışı nedeni ile politikalar ve 

sonuçları birçok alanda yetersiz kalabilmektedir (Santo Tomas et al., 2009).  

Birleşmiş Milletlere (2007) göre Uluslararası göçle ilgili istatistikler zayıf olmaya 

devam etmektedir. Çünkü devletler uzman grupların önerilerinin aksine uzun 

yıllardan beri ortaya koyulan ve önerileri kendilerine göre ortaya koydukları 

sebeplerden dolayı ya uygulamıyor ya da sinirli oranda bir düzenleme yapıyorlar. Son 

birkaç yılda uluslararası kuruluşlar tarafından sınırlı ilerleme kaydedilmiş, ancak bu 

sınırlı sayıdaki çalışmalar bile göç ve kalkınma etkileşimi ile ilgili çok temel soruları 

cevaplayamamaktadır (Algan ve diğerleri., 2012).  

En iyi göç verileri genellikle nüfus sayımlarından gelirken, bunlar birkaç yaşında 

olabilir. BM nüfus Bölümü son zamanlarda, örneğin, Afrika ülkelerinin yüzde 17’si 

ve Latin Amerika ve Karayipler’deki ülkelerin yüzde 8’i için bulunan nüfus 

sayımlarından elde edilen en son verilerin 2005’ten önceki yıllara dayandığını 

belirtmektedir (United Nations, 2016). Nüfus sayımları yalnızca göçle ilgili sınırlı 

sayıda soru içerebilir ve bu nedenle uluslararası göçün nedenlerini veya sonuçlarını 
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kapsamlı bir şekilde analiz etmek için gerekli ayrıntılı bilgileri sağlayamazlar (Laczko, 

2016; de Clercq, 2008). Nüfus sayımları göç yılı hakkında ayrıntılı bilgi vermeyebilir, 

bu da birisinin yeni veya uzun vadeli bir göçmen olup olmadığını belirlemeyi 

imkânsız kılar. Böyle bir analiz yapmak için, göçmen nüfusun daha özel hane halkı 

anketlerine ihtiyaç vardır, ancak ülkelerin bu tür verileri toplamasına yardımcı olacak 

küresel bir göç anketi programı küresel bazda maalesef yoktur (Laczko, 2016). 

Dahası, bazı ülkeler nüfus sayımlarında halen daha kişinin doğum yeri veya 

vatandaşlığı hakkında bir soru sormamaktadırlar.  

Bu tarz eksik bilgiler ile toplanan veriler toplansa bile, özellikle gelişmemiş olan 

ülkeler göç eğilimlerini tam olarak analiz etme konusunda sıkıntılar yaşamış ve 

gerekli kaynaklara sahip olamama durumu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum 

gelişmemiş bölgelerde daha fazla görülmektedir ve bunun temel sorunu bu tur 

verilerin elde edilmesi için gerekli altyapıya ve ekonomik yeterliliğe sahip 

olamamaları gelmektedir. Birleşmiş Milletler (2016) tarafından Mülteciler ve 

göçmenler için 2016 New York Deklarasyonu da bu konu üzerinde durmuş ve bu 

durumu söyle açıklamıştır. “Özellikle ulusal makamlar tarafından geliştirilmiş veri 

toplamanın önemini kabul ediyoruz ve kapasite geliştirme, finansal destek ve teknik 

yardım da dahil olmak üzere bu amaçla uluslararası iş birliğini geliştireceğiz. Bu 

veriler cinsiyet ve yaşa göre ayrıştırılmalı ve düzenli ve düzensiz akışlar, göç ve 

mülteci hareketlerinin ekonomik etkileri, insan kaçakçılığı, mültecilerin, göçmenlerin 

ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçları ve diğer konular hakkında bilgi içermelidir”.  

Göçle ilgili zayıf veriler, dünyanın dört bir yanındaki karar vericilerin etkili 

politikalar geliştirmesini zorlaştırmaktadır (Laczko, 2016). İyi veriler mevcut olsa bile, 

bulmak ve sunmak genellikle zordur. Politikaların zamanında ve doğru bir şekilde 

oluşturulması, güvenilir ilgili göç verilerine bağlıdır (Zagheni ve Weber, 2012). Düşük 

kaliteli ve dağınık bilgiler önyargıları, stereotipleri besler ve kamusal tartışmayı 

bozabilir (Qadir vd., 2016). Laczko (2016) uluslararası göç alanında elde edilen 

verilerin neden yetersiz olduğunu ise su örnekler ile açıklamaktadır. Dünyanın dört 

bir yanındaki 4 ülkeden 1’i, BM İstatistik departmanına uluslararası göç akışları 

hakkında veri sağlayabilecek seviyededir. Asya’da 48 ülkeden sadece 10’u BM’ye 

2005 ve 2014 yılları arasında göçmenlerin girişi ve çıkışı hakkında veri 

sağlayabilmiştir. 10 Afrika ülkesinden sadece 4’ü göçmenlerin yaşı hakkında bilgi 

verebilmiştir. Göçmen kaçakçılığının veya düzensiz göçün ölçeğini gösteren küresel 

rakamlar maalesef mevcut değildir. Halkın göçmenlere karşı tutumları hakkında 

düzenli bir küresel anket yoktur (Laczko, 2016: 5). 
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Bu doğrultuda güvenilir, erişilebilir ve dengeli bilgi olmadan, göçün sağlam 

yönetimi veya yönetişimi daha zor hale gelir. Daha iyi verilere duyulan ihtiyaç yaygın 

olarak kabul edilmiştir. Örneğin, 2013’te, BM’nin Göç ve Kalkınma konusundaki üst 

düzey diyaloğunda hükümetler, uluslararası göç ve kalkınma konusunda daha 

güvenilir istatistiksel verilere duyulan ihtiyaç konusunda anlaşmaya varmışlardır 

(Laczko, 2016). Ayni şekilde, BM Genel Sekreteri 2016 raporunda, “güvenlik ve 

haysiyet: mültecilerin ve göçmenlerin büyük hareketlerine hitap etme”, adi altında 

göçle ilgili verileri iyileştirmek için bir çağrıda bulunmuştur (Birleşmiş Milletler, 

2016). Rapor, göçle ilgili verilerin yetersizliğini vurgulamakta ve tüm BM üye 

devletlerini veri toplamaya yatırım yapmaya çağırmaktadır. 

Bunun gerçekleşebilmesi için ise Santo Tomas vd. (2009) aşağıda belirtilen beş 

öneriyi sunuyor ve bunların dikkate alınması durumunda ise elde edilebilecek 

verilerin önemli ölçüde artacağına inanmaktadırlar.  

i. Her nüfus sayımı hakkında üç temel soru sorun; vatandaşlık ülkesi, doğum 

ülkesi ve önceki ikamet ettiği ülke, sonra bu bilgilerin yaş ve cinsiyete göre 

çapraz tablolarını yayınlayın. 

ii. Uluslararası hareketler hakkında genellikle zengin ve az kullanılan bilgiler 

içeren mevcut idari veri kaynaklarından yararlanın. 

iii. Dünyadaki ülkelerin işgücü anketlerinden elde edilen mevcut verileri tek, 

uyumlu, sık güncellenen bir veri tabanında derleyin. 

iv. Gizliliği korurken araştırma kalitesinde önemli iyileştirmelere izin vermek için 

anketlerden ve idari verilerden uluslararası göçmenlerin anonim bireysel 

kayıtlarına kamu erişimi sağlayın. 

v. Devam eden hane halkı anket programlarında, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde, göçle ilgili soruların standartlaştırılmış modüllerinin sistematik 

kullanımını artırın.  

Bununla birlikte, son yıllarda uluslararası göçle ilgili verilerin kullanılabilirliği, 

kalitesi ve karşılaştırıla bilirliği konusunda iyileştirmeler olmuştur. Birkaç örnekten 

söz edilebilir. BM nüfus Bölümü, BM İstatistik Bölümü, Dünya Bankası ve Sussex 

Üniversitesi ile iş birliği içinde “küresel göç veri tabanını” geliştirilmiştir (Laczko, 

2016; Bilsborrow, 2016). Bu, BM’nin dünyadaki 232 ülke ve bölge için yaş, cinsiyet, 

menşe ve varış noktasına göre ayrıştırılmış göçmen tahminlerini üretmesini 

sağlamıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve 
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Dünya Bankası son zamanlarda daha bilinçli bir diyaloğu teşvik etmek için bir araya 

gelmiştir. Planları, mülteciler hakkında anonim verilerin toplanacağı ve politika 

yapıcılara göçmen ve mültecilerin hayatlarını daha iyi hale getirmek için bu bilgileri 

kullanabilecek olan herkese dağıtılacağı veri merkezi olarak bilinen bir merkez 

oluşturmaktır (Dünya Bankası, 2020). Bu merkezin amacı ise, barınak arayan 

insanlar hakkında demografik bilgiler, beceriler ve diğer bilgiler hakkında veri 

toplamanın yanı sıra, veriler için yenilikçi ve yararlı kullanımlar bulmak ve politika 

yapıcıları herkes için çalışan çözümler yaratmaya teşvik etmek olacaktır (Dünya 

Bankası, 2020).   

Öte yandan, veri devriminin fırsatlarının tüm insanlık için her yerde yaşamı 

iyileştirmek için bir güç olacağı vizyonu ile ortaya çıkan Sürdürülebilir Kalkınma 

Verileri İçin Küresel Ortaklık (The Global Partnership for Sustainable Development Data) 

projesi de önemli katkılar sunmaktadır (The Global Partnership for Sustainable 

Development Data, 2020). Proje amacını ve vizyonunu gerçekleştirmek için verilerin 

daha acık ve doğru kullanılması konusunda üç ana noktaya yoğunlaşmıştır. 

Hükümetlerin bütçeleri ihtiyaçlar doğrultusunda politika oluşturma ve hizmet 

sunumunu geliştirmek için kullanması; vatandaşlar ve sivil toplum gruplarının sürece 

daha fazla dahil olması ve daha iyi kararlar almak ve liderlerini eylemlerinden 

sorumlu tutması ve şirketlerin kapasite geliştirmeli ve girişimciliği ve yeniliği teşvik 

etmesi gerektiğini belirtmektedirler.  

Mülteciler için Veriler (Data for Refugees–D4R) projesi ise Türkiye’de özel bir 

veri tabanı tarafından başlatılan ve Türkiye’de bulunan mülteciler için sağlık, eğitim, 

işsizlik, güvenlik ve sosyal entegrasyonu da dahil olmak üzere ilgili acil sorunlar 

üzerinde araştırmaları etkinleştirerek mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için 

başlatılan bilimsel bir oluşumdur (Salah et al., 2018). Proje, Türk Telekom tarafından 

başlatılan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), Boğaziçi 

Üniversitesi ve çeşitli akademik ve sivil toplum kuruluşları, UNHCR, UNICEF, 

Uluslararası Göç Örgütü ile iş birliği içerisinde yürütülmüştür (agy.). Toplanan veri 

tabanı, telekomünikasyon şirketi müşterisinin telefon görüşmeleri ve SMS 

mesajlarının anonimleştirilmiş mobil çağrı detay kaydına (Call Detail Record–CDR) 

dayanmaktadır. Proje dahilinde elde edilen veriler, bir yıl boyunca Türkiye’deki 

mültecilerin ve vatandaşların geniş faaliyet ve hareketlilik kalıplarını göstermektedir. 

Özellikle BM göçmenlerin verileri konusunda önemli adımlar atmıştır. 

Birleşmiş Milletler üye devletleri göç verilerinin toplanması, tablolaması, analizi, 

yayılması ve kullanımında desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenledir ki 
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (The Sustainable Development Goals–SDGs) 

uygulanmasının izlenmesine büyük verilerin doğrudan katkıda bulunması 

beklenmektedir (Global Migration Group, 2017). Uluslararası Göç Örgütü ise 

uluslararası göç verilerinin sürekli iyileştirilmesini destekleyen uygulamalar ile 

karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamaların bazı örnekleri ise şöyle verilebilir: 

“Uluslararası göç istatistikleri Forumu: teknik değişimlerin teşvik edilmesi; Veri 

portalına küresel bir geçiş: mevcut verilerin daha iyi kullanılması ve küresel göç 

verileri eğitim programı: veri kapasitesinin oluşturulması” (Laczko, 2016). 

5. ULUSLARARASI GÖÇÜN BÜYÜK VERİLERİ: 

AVANTAJLAR/FIRSATLAR VE DEZAVANTAJLAR/ZORLUKLAR 

Huzur, rahat ve güven içinde yaşayan milyonlarca insan için hayal etmesi zor 

olsa da yukarıda verilen veriler ışığında şunları söyleyebiliriz ki, her dakika insanlar 

göç etmek veya evlerini terk etmek veya mülteci olmak zorunda kalıyor. Ekonomik, 

sosyal, kültürel sebepler basta olmak üzere şiddet, siyasi huzursuzluk veya zulüm ile 

karşı karşıya kalan insanlar kendilerine ait olmayan bölgelere göç etmek zorunda 

kalıyorlar. Bu insanların belirlenmesi ve gelecekte daha sağlıklı olgular elde 

edilebilmesi için büyük veriler teknoloji çağında önem arz ediyorlar.  

Çoğunlukla, büyük verileri işletmeler ve akıllı şehir gelişimleri için bir araç 

olarak düşünüyoruz, ancak gerçekte, dünyadaki en savunmasız insanların temellerini 

bulmalarına ve daha iyi bir hayat sürmeleri konusunda yardım almalarına yardımcı 

olmak da dahil olmak üzere birçok farklı amaca hizmet edebilir (Santo Tomas vd., 

2009). Bu hizmetlerin sunulması esnasında veri elde edilirken değerlendirilirken veya 

sonuçlar doğrultusunda politikalar üretilirken birçok fırsatlar veya zorluklar ile 

karşılaşılabilmektedir. Bu bolümde büyük verilerin kullanılması konusunda fırsatları 

ve zorlukları değerlendireceğiz.  

Avantajlar/Fırsatlar 

Küresel, bölgesel veya yerel ortamda üretilen büyük veriler potansiyel olarak 

daha şeffaf ve etkili yönetim kararlarına, kaliteli hizmetlere ve bölgesel kalkınma 

önceliklerinde değişikliklere yol açabilecek yeniliklere yol açabilir. Bununla birlikte, 

bölgenin durumu hakkında önemli miktarda farklı bilgi genellikle farklı teknikler ve 

farklı teknolojiler kullanılarak daha sistematik veriler ve olgular elde edilebilir. Krizin 

genel yaşam döngüsü üç aşamaya ayrılabilir ve analiz edilebilir olduğunu belirten 

Qadir vd. (2016), bu süreçleri krizden önce, kriz sırasında ve kriz sonrasında olarak 

ifade etmektedir. Afet riskini azaltma çabalarının yanı sıra potansiyel bir krizin 
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önceden hazırlanmasıyla kriz öncesi hazırlığın tamamlanmasında büyük veriler 

büyük önem teşkil etmektedirler (Twigg, 2004). Büyük veri analitiği, bu aşamada acil 

durum tahmini için ya başlangıç olayından önce ya da devam eden bir krizin ortaya 

çıkmasının bir parçası olarak yararlı olabilir. Yaklaşan krizlerin önlenmesine yönelik 

her türlü çaba da bu aşamanın bir parçası olacağı için krizlerin ortaya çıkmasından 

önce tedbirler alınması konusunda önem arz etmektedir. 

Göç verileri, ulusal nüfus sayımları, örnek anketler, akıllı telefonlar, sınır 

geçişleri ve nüfus kayıtları gibi idari kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar 

tarafından toplanabilen göçmenlerin büyük verileri çatışmaların veya sıkıntıların 

daha iyi koordine edilerek haritalanmasını ve çözüm yollarının ortaya çıkarılmasının 

kolaylaştıran, etkilenen insanların yaşamlarını iyileştirmek için cabalar sarf eden sivil 

toplum kuruluşlarına yol gösteren ve bu tur yardımları teşvik edici yapıya sahip 

olabilmektedir (Harvard Humanitarian Initiative, 2010; Qadir vd., 2016; Beduschi, 

2018). Buradan da anlaşılacağı gibi, bu tür büyük veriler, krizin ön saflarındaki 

yetkililer için daha iyi politikalar üretip sorunları minimize etmek için avantaj 

sağlayabilir. Örnek verecek olursak; Suriyelilerin Türkiye’ye gelmeye başladığı ilk 

zamanlarda hazırlıksız yakalanan devlet gerekli adımları atamamış ve istenilen 

seviyede hizmet sunamamıştır. Ancak elde edilen veriler ışığında, birçok kurum ile iş 

birliği yaparak ikinci ve üçüncü dalgalarda daha sistematik politikaların ortaya 

çıkmasına ve hizmet odaklı davranışların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Sofistike analitik, uzmanların mültecilerin bir sonraki nereye gideceklerini 

güvenle belirlemelerine yardımcı olabilir. Politika yapıcılar ve hizmet sağlayıcılar, 

gelecekteki bir insan hareketliliğini tespit ederek, mültecileri farklı ülkelere 

yönlendirebilir. Bu gerçek zamanlı veriler, kuruluşların para ve malları en çok ihtiyaç 

duydukları yerlere hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olabilir. Veri 

sağlayıcılarının yalnızca ham verileri paylaşarak değil, aynı zamanda göçle ilgili 

kalıpları ölçmeye yardımcı olabilecek hizmetler sunarak ve uygulamalar geliştirerek 

büyük veri yoluyla insan hareketliliğinin daha sistematik analizlerine nasıl katkıda 

bulunabileceğine dair örneklerin başında ise 2016 yılında başlatılan büyük verilerin 

gücünü ve kamu yararı için gelişmiş analitiği kullanmayı amaçlayan işbirlikçi bir 

proje olan açık algoritmalar Projesi (OPAL) verilebilir (Rango & Vespe, 2017). 

OPAL, yasal ve teknik olarak onaylanmış algoritmalar aracılığıyla gizlilik ve analitik 

esnekliğin korunmasını sağlarken verilerin nasıl paylaşılacağına dair bir model de 

sağlayarak insan hareketliliği hakkında daha sistematik verilerin elde edilmesine 

yardımcı olmaktadır. 
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Analitik veriler olmadan, mültecilerin nerede güvenli bir yaşam aramaya karar 

vereceklerini tahmin etmek zor olabilir. Kendilerine yakın olan ülkeler ilk akla gelse 

de göçmenler daha çok uzak bölgelerdeki ülkelere göç etmek isteyebiliyor (Bansak, 

2018). Afrika’da yasayanlar başka bir Afrika ülkesine değil Avrupa’yı ya da 

Amerika’yı tercih edebiliyorlar; Asya’dan transit ülkeler aracılığı ile Avrupa’ya göç 

etme isteği mevcut; Türkiye’ye göç eden milyonlarca Suriyelinin ilk hayalide 

Avrupa’ya göç etmek. Bu seçeneklerin belirlenmesinde ve verilerin doğru bir şekilde 

analiz edilmesinde büyük veri kaynakları ön plana çıkmaktadır. 

Salah et al., (2018) büyük veri kaynaklarının mülteci nüfusun refahına katkıda 

bulunabilecek kaynaklar arasında olduğunu belirtmektedir. Güvenlik, sağlık, eğitim, 

işsizlik, sosyal entegrasyon ve ayrımcılık, hareketlilik ve kaynakların ve altyapının 

dağıtımı gibi önemli konular hakkında bilgi edinilmesi konusunda devlet kurumlarına 

ve sivil toplum kuruluşlarına yon gösterici olabilecek kaynaklar arasındadır büyük 

veriler (Salah et al., 2018; Bansak, 2018). Ayrıca, hükümetlerin ve uluslararası 

kuruluşların göçmen veya mülteci nüfusunun dinamiklerini modellemesine ve 

güvenlik açıklarını daha şeffaf şekilde ortaya kocayabilecek ender kaynak olduğuna 

değinmektedir (Bansak, 2018; Beduschi, 2018). Son olarak ise elde edilebilecek veriler 

ışığında ev sahibi ülkelerin göçmen ve mülteciler için talep doğrultusunda yeni 

uygulamalar, hizmetler ve sorun çözücü politikalar üretilmesi konusunda önemli 

kaynaklardır (Salah et al., 2018).  

Büyük veri bize evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara yardım etmek için 

güçlü bir araç sunuyor, ancak mümkün olan en kısa sürede kullanmaya başlamamız 

gerekiyor (Machado, 2015). İsteğe bağlı veya zorunlu yer değiştirme ile ilgili ortak 

çalışmaların başlaması için veri kaynakları ve merkezleri önemli bir yerdir, ancak 

özellikle krizdeki birçok mültecinin derhal yardıma ihtiyacı vardır. Mülteci krizinin 

sona ermesine yardımcı olmak ve milyonlarca yerinden edilmiş insanın bir kez daha 

güvende ve rahat hissetmesine yardımcı olmak için veri toplama, akıllı politika 

üretme ve sağlıklı bir gelecek ortaya koyabilmek için bütün paydaşların bir araya 

gelmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir (Blondel et 

al., 2012; Salah et al., 2018; Bansak, 2018). Bunun başarılması da elde edilen verilerin 

güvenilir ve doğru olmasına bağlıdır. Aksi halde daha kotu sonuçlar ile karşılaşılabilir.  

Dezavantajlar/Zorluklar 

Büyük veriyle ilgili olarak en çok şikâyet edilen konuların başında verilerin çok 

büyük ve karmaşık olması gelmektedir. Büyük veriyi bütün yönleriyle birçok fırsatlar 

verdiği gibi veriye sahip olunan alanlar içinde o kadar fazla zorluklarla karşılaşılması 
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demektir aslında (Altunışık, 2015). Büyük veri denilince akla ilk gelen olgu şüphesiz 

ki teknolojidir. Teknolojiler uluslararası göç yönetiminin iyileştirilmesine katkıda 

bulunma ve risk altındaki göçmenlerin korunmasını geliştirme potansiyeline sahiptir 

(Beduschi, 2018). Bununla birlikte, bu tür teknolojilerin yaygın kullanımı, 

göçmenlerin güvenliği ve geleceği içinde için ciddi bir risk oluşturabilir.  

Büyük verinin göç bağlamında ortaya koyduğu ya da karşılaştığı zorlukları 

(Sivarajah vd., 2017; Zicari, 2014) üç ana başlık altında değerlendireceğiz. Bunlar 

sırasıyla; veri (data), süreç (process) ve yönetim (management) görevleri olarak 

değerlendirilmektedir. 

Verisel sorunları; verilerin özellikleri ile ilgili sorunlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır örnek olarak hacim, çeşitlilik, hız, doğruluk, kalite olarak verilebilir 

(Sivarajah vd., 2017). Son yıllarda artan göç olayları sebebiyle elde edilen verilerin 

hacimleri, hızları, çeşitlilikleri, doğrulukları ve kaliteleri her gecen gün 

sorgulanmaktadır. Büyük veriyle ilgili olarak kurumların veya insanların en çok 

karşılaştığı sorunların başında büyük veririnin karmaşıklığı ve kısa sure içerisinde 

değişme hızı gelmektedir (Altunışık, 2015). Bu durum ulusal veya uluslararası kurum 

ve kuruluşların göçmen veya mülteci olanlar için elde edecekleri sayısal verilerin 

sağlıklı ve yeterli şekilde elde edilmesi önünde büyük bir engel olarak görülebilir 

(Minelli et al. 2013). 

Ayrıca, eskisinden çok daha açık ve şeffaf toplumlarda yaşıyoruz bur durum da 

daha önce özel kabul edilen bilgiler Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin vb. 

platformlarda daha özgürce paylaşılan bilgiler haline gelmiştir (Kitchin, 2014). 

Göçmen ve mülteciler tarafından elde edilen büyük verilerin bu tür platformda 

yayınlanmayacağı garantisini hiçbir ülke veremiyor. Bu noktada ise gizlilik ve insan 

haklarının ihlali durumu gündemimize geliyor. Bundan dolayı elde edilen verilerin 

gizliliği, etik kurallarına uygunluğu ve güvenilir ortamlarda saklanması zaruriyet 

teşkil etmektedir (Zwitter, 2014). Solove (2013) bu problemin bir diğer boyutunun ise 

veriler elde edilirken insanlara imzalatılan belgelerin tam anlaşılmadığını ve 

insanların açıkçası gizlilik politikası altında nelere imza attıklarını bilmediklerini 

belirtiyor. Kendisi ayrıca su noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor; insanlar 

gizlilik politikalarını okumaz, insanlar onları okursa dahi onları anlamıyorlar; 

insanlar onları okur ve anlarsa, genellikle bilinçli bir seçim yapmak için yeterli arka 

plan bilgisinden yoksundurlar ve insanlar onları okursa, anlarsa ve bilinçli bir seçim 

yapabilirlerse, seçimleri çeşitli karar verme zorlukları tarafından çarpık olabilir. 
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Eğitimden yoksun bırakılan büyük bir kesim olarak karşımıza çıkan göçmenlerin 

böyle bir durumda verecekleri kararların tartışılması anlamına geliyor bu belirtilenler.  

Süreç zorlukları, bir dizi yöntem ile ilgilidir, verilerin nasıl yakalanacağı, 

verilerin nasıl entegre edileceği, verilerin nasıl dönüştürüleceği, analiz için doğru 

modelin nasıl seçileceği ve sonuçların nasıl sağlanacağı konusunda islenen sureci 

ifade etmektedir (Sivarajah vd., 2017). Büyük veri kümeleri genellikle ilişkisel 

olmayan veya yapılandırılmamış olduğundan, bu tür yarı yapılandırılmış veri 

kümelerinin ölçekte işlenmesi önemli bir zorluk teşkil etmektedir (Kaisler vd., 2013). 

Veri toplama ve depolama, veri madenciliği ve temizleme, veri toplama ve 

entegrasyon, veri analizi ve modelleme, veri yorumlama (Chen ve Zhang, 2014) gibi 

zorlu bir süreçten gecen büyük data uluslararası göçmen ve mülteciler içinde uzun bir 

zaman almaktadır. Unutulmamalıdır ki göçmenler için en verimli olanı en erken 

alınan sonuçlardır.  

Yönetimsel zorlukları ise gizlilik, güvenlik, yönetişim ve etik konularla ilgili 

sorunlar olarak ele alınabilmektedir (Uthayasanka). Aslında literatüre genel olarak 

baktığımız zaman karşımıza çıkan en önemli sorun olarak bunu belirtebiliriz. Ülke 

yönetimleri veya sivil toplum kuruluşları uluslararası göçün daha anlaşılabilmesi ve 

büyük verilerin daha hızlı ve güvenilir şekilde elde edilebilmesi için projeler 

geliştirmişler ve büyük yatırımlar yapmışlardır. Ancak göç, göçmen, mülteci konuları 

hassas konular oldukları için istenilmeyen seviyenin üzerinde fazla zorluklar ile 

karşılaşılmıştır (Beduschi, 2018). Devlet yönetimleri ve kuruluşlar gizlilik sorunlarını 

yönetme ve veri analistlerini işe alma konusunda zorluklarla karşı karşıya kalmakta 

ve böylece kuruluşların büyük veriyi kullanma çabalarında ilerleme kaydetmekte 

zorlanmaktadırlar.  

Ayrıca, yönetimsel alanda büyük veriye ulaşmada karşılaşılan en önemli 

sorunlardan birisi de siyasi irade eksikliğidir (Kshetri, 2014). Resmî kurumların elde 

ettikleri verileri paylaşmama isteği, uluslararası arenada istenilen seviyede veriye 

ulaşılmasının önünde büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik zorluklar 

ve verilerin güveni ise yönetimsel alanda ele alınması gereken bir diğer konudur 

(Santo Tomas vd., 2009; Chen ve Zhang, 2014). Elde edilen verilerin depolanması 

incelenmesi ve korunması yüksek teknolojik altyapı istemektedir, ancak bunun içinde 

yüksek ve ağır bir finansal yatırım gerekmektedir. Günümüz ekonomik durumlar göz 

önüne alındığı zaman bunu tam anlamı ile gerçekleştirebilecek ülke veya kurum sayısı 

maalesef istenilen seviyede değildir. Uluslararası göçte istenilen verilere ulaşmak ve 
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insanlara gerçek anlamda hitap edebilmek için ülkelerin bu verileri toplama ve 

yönetme kapasitelerini oluşturmaları çok önemlidir (Otto, 2011; Hashem vd., 2015). 

Data toplama konusunda karşılaşılan sorunların temelinde aslında etik ve 

gizlilik sorunları gelmekle beraber verileri yönetememe, kullanamama ve manipüle 

etme tehlikeleri de ayrıca bunları takip edebilmektedir (Chen vd., 2013; Smith vd., 

2012). Bu durumlar büyük veri depolarına sahip kuruluşlar için de büyük bir endişe 

kaynağıdır. Sonuçta, bazı büyük veri depoları bilgisayar korsanları veya gelişmiş 

kalıcı tehditler için çekici hedefler olabilmektedirler, bu da elde edilen verilerin 

saklanması konusunda soru işaretlerinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

Savunmasız insanların mahremiyet bilgilerinin bu yol ile ikincil eller ile paylaşılma 

riski hem devletlerin verilerin paylaşmama nedenleri arasında yer alıyor hem de 

insanların veri toplama araçlarına bakış açılarını değiştirmektedir. 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Göç ve mülteci hareketlerinin iyi anlaşılması, göç veren ve göç alan ülkeler için 

karar mekanizmasında önemli bir unsurdur. Yerel ve merkezi kaynaklara, ulusal 

nüfus sayımlarına ve sınırlı sayıda anketlere dayanan geleneksel istatistiksel araçlar 

yüksek sayıya ulasan insan hareketliliğinin nedenlerinin belirlenmesinde ve 

sonrasında atılacak adımların atılmasında yetersiz seviyede kalmaktadır. Bu tur eski 

denilebilecek kaynakların yeterliliği ve güvenirliliği de tartışma konusu olmuştur. 

Yeni teknolojiler geliştikçe, verilerin kaynağı artmış ve artık büyük veriler ortaya 

çıkmıştır. Bu durum ulusal ve uluslararası arenada birçok devlet için önemli 

avantajlar sunmakla beraber dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Ancak genel 

bir yargıya varacak olursak; büyük verilere dayalı yeni teknolojilerin geliştirilmesi 

devletlerin yeteneklerini daha çok olumlu yönde etkilemiş ve isteğe bağlı olarak veya 

zorla göç etmek zorunda birikilmiş zorunlu göçmenler bireylerin özellikle güvenlik, 

sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon gibi temel sorunlarının çözülmesi ve daha 

iyi bir hayat yasayabilmeleri için bir araç olarak kullanılabilir.  

Büyük veriler ve büyük veri teknolojisi doğru kullanıldığında, göçmenlerin ve 

sığınmacıların büyük hareketleri bağlamında karar vericiler ve hizmet bekleyen 

vatandaşlar için daha adil ve daha iyi planlanmış politikalar üretilmesine yardımcı 

olabilir. Örneğin, araştırmacılar, Google Trend tarafından toplanan çevrimiçi verileri 

hükümetler ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 

tarafından sağlanan Resmi verilerle karşılaştırarak Akdeniz bölgesindeki göç 

kalıplarını başarılı bir şekilde izlemişlerdir (Beduschi, 2018).  
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Büyük veriler, göç olayı başlamadan önce, esnasında ve sonrasındaki verilerin 

toplanması ile insanların neden göç etmek zorunda kaldıklarını, nereye gittiklerini ve 

sonraki adımlarının ne olacağı gibi daha kapsamlı bilgilerin elde edilmesinde 

yardımcı olabilecektir. Bu da özellikle göç esnasında karada veya denizde ölme riski 

taşıyan göçmenlerin tanımlanması için bir araç olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. Uluslararası Göç Örgütü’nün Kayıp Göçmenler Projesi, uluslararası 

bir hedefe doğru göç sürecinde ölen veya kaybolan mülteciler ve sığınmacılar da dahil 

olmak üzere göçmenleri içeren olayları izlemek için kurulmuştur. Kayıp Göçmenler 

Projesi ile verilerde değişiklik yapılıp yapılmadığı ortaya çıkmakta ve mümkün 

olduğunda, web sitesine bir bağlantı da dahil edilmektedir. Bir diğer somut örnek 

olarak da AB projesi olan ve yaygın olarak EUROSUR olarak bilinen Avrupa Sınır 

Gözetim Sistemi Gözetim (The European Border Surveillance System) verilebilir. 

EUROSUR, Avrupa’nın dış sınırlarının yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan bir bilgi 

değişim çerçevesidir. Frontex’in gözetim ve müdahale yeteneklerinin merkezinde yer 

alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu proje ile kara ve deniz sınırlarında gerçekleşecek 

olası insan hareketlerinin, izlenmesi, tespit edilmesi, önlenmesi ve yasadışı göç ve 

sınır ötesi suçla mücadele ve koruma sağlanmasına katkıda bulunmak ve göçmenlerin 

hayatını kurtarmak amacıyla ortaya koyulmuştur (EU OJ, 2013). 

Bununla birlikte, göç ve mülteci konuları hassas konular oldukları için veri 

toplama, depolama, bilgi erişilebilirliği alanında gerçekleştirilen yeni teknolojiler, 

yasalar tarafından düzenlenmeli ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek politikalar 

tarafından korunmalıdır. Veriler sürekli yasal olarak incelenmeli ve yanlış kişiler 

tarafından kullanılması engellenmelidir. Yerel ve bölgesel makamlar veri kalitesine 

dikkat etmeli, süreçler oluşturmalı ve veri analizi için etkili rehberlik yapmalıdır.  

İnsanlık dışı durumlar ile karşılaşabilen göçmen ve mülteciler böyle bir durum 

karşısında açıkça daha da zor ve savunmasız durumda kalacaklardır. 

Sonuç olarak, bu makalede, büyük veri tekniklerinin uluslararası göç ve 

mülteciler bağlamında kullanımına odaklanarak sistematik bir analiz 

gerçekleştirmeye çalıştık.  Bu makaledeki amacımız, her gecen gün artan insan 

hareketliliği karşısında büyük verinin avantaj ve dezavantajlarının neler olabileceğini 

tartışarak büyük verinin yoksulluğun azaltılması, üretimi, sağlık ve eğitim gibi çeşitli 

ortamlarda var olan potansiyelini farklı bir bakış açısıyla ortaya koymaktır. Büyük 

verilerin elde edilmesinde, yorumlanmasında ve sunulmasında karşılaşılan zorluklar 

ve ortaya çıkan fırsatları da bu çalışmamızda değerlendirme imkânına sahip olduk. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL GÜVENLİK: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL 

SECURITY: THE CASE OF TURKEY 

Sezen KAYA** & Aslı ILGIT*** 

ÖZ 

1980’li yıllardan itibaren Uluslararası İlişkiler disiplininde 

görülen güvenlik kavramındaki “genişleme” aralarında 

çevresel güvenliğin de olduğu farklı güvenlik tanımlarını 

ortaya çıkarmış, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar 

uluslararası sistemde mücadeleyi gerektiren küresel bir 

güvenlik sorunu olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu 

çerçevede, iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen 

Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de çevre ve iklim 

değişikliği sorunlarının nasıl algılandığı önemli bir soru 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, 2002-2019 yılları 

arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde 

hükümetlerin iklim değişikliği konusuna ve daha genelde 

çevre ve güvenlik arasındaki ilişkiye yönelik bakış açısını 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Kopenhag 

Okulu’nun siyasallaştırma ve güvenlikleştirme çerçevesine 

dayanarak yapılan bu çalışma 2000’li yıllarda hükümetlerin 

iklim değişikliğini bir problem olarak görünür kıldığını, bu 
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sorunla ilgili idari, kurumsal ve siyasi girişimlerde bulunarak 

sınırlı da olsa sorumluluk üstlendiğini ve konuyu ağırlıklı 

olarak sürdürülebilir kalkınma ile birlikte ele aldığını, 

dolayısıyla iklim değişikliğini güvenlikleştirmek yerine 

siyasallaştırdığını savunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çevresel Güvenlik, Siyasallaştırma, 

Güvenlikleştirme, İklim Değişikliği, Türkiye. 

ABSTRACT 

Since the 1980s, in International Relations discipline the 

“widening” of the concept of security led to several 

definitions, including environmental security, and the 

understanding of environmental problems such as climate 

change as a global security issue that requires joint efforts in 

the international system. Given the projections of the 

Mediterranean Basin to be one of the most affected regions by 

climate change, understanding Turkey’s perception and 

policies regarding environmental problems and climate 

change is important. This paper, thus, examines Turkey’s 

approach to climate change during the period from 2002 to 

2019 under the Justice and Development Party rule. By 

drawing on the Copenhagen School’s 

politicization/securitization framework, this study claims 

that throughout the 2000s Turkish governments have made 

climate change visible as a problem, developed 

administrative, institutional and political initiatives, taken on 

responsibilities, albeit limited, and addressed climate change 

predominantly within the sustainable development 

framework, thereby politicized rather than securitized climate 

change. 

Keywords: Environmental Security, Politicization, 

Securitization, Climate Change, Turkey. 

 

GİRİŞ    

2019 yılının Eylül ayında hem ulusal hem de uluslararası yazılı ve görsel 

basında sıkça yer alan “Greta ve arkadaşları, Türkiye dahil beş ülkeyi BM’ye 

şikayet etti” başlıklı haberler dikkatleri Türkiye’nin son dönemdeki çevre ve 

iklim politikalarına çekmiştir (Gazete Duvar, 2019). Türkiye siyaset gündemine 
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de beklenmedik bir şekilde giren bu gelişmede Birleşmiş Milletler (BM) İklim 

Zirvesi’nin gerçekleştiği dönemde Greta Thunberg’le birlikte on beş iklim 

aktivisti çocuk, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlerle yeteri kadar 

mücadele etmeyerek çocuk haklarını ihlal ettikleri iddiasıyla Türkiye dahil beş 

ülkeyi (Arjantin, Brezilya, Fransa, Almanya) BM Çocuk Hakları Komitesi’ne 

şikayet etmiştir.1 Bu süreçte, Türkiye’de son yıllarda artan sera gazı emisyonuna 

ve kömür yakıtlı termik santrallere yatırım politikalarına dikkat çekilerek, 

Türkiye’nin 2016 yılında Paris Anlaşması’nı imzalamasına rağmen henüz 

onaylamadığı belirtilmiştir (United Nations, 2019: 65-66). 

Yakın dönemde yaşanan bu gelişmeyle Türkiye’nin iklim değişikliğiyle 

mücadelede çizdiği profil uluslararası sistemde iklim aktivistlerinin tepkisini 

çekmesinin yanında, daha genel anlamda Türkiye’nin çevre politikalarını da 

tartışmaya açmıştır. Bu noktada, iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi 

beklenen Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de, çevre sorunlarının ve bu 

sorunlara karşı bilinçlenmenin arttığı bir dönemde siyasi aktörlerin iklim 

değişikliğine bakış açısının değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu 

çerçevede, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininde nispeten az 

çalışılmış bir konu olan çevre ve güvenlik ilişkisine hükümet söylemleri ve 

politikaları temelinde bakmayı amaçlayan bu araştırmanın temel sorusu 

Türkiye’de hükümetlerin iklim değişikliğine olan yaklaşımının ne olduğu ve 

iklim değişikliğini nasıl değerlendirdiğidir. 

Bu kapsamda, çalışma Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2002-2019 

yılları arasında iktidarda bulunduğu dönemde, Türkiye’nin hükümet seviyesinde 

iklim değişikliğine olan yaklaşımını Kopenhag Okulu’nun 

güvenlikleştirme/siyasallaştırma ve çevresel güvenlik çerçevesinde ele 

almaktadır. Bu dönemin değerlendirilmesi üç açıdan önemlidir. Birincisi, son 17 

yıldır tek başına iktidarda olan AKP’nin hem parlamenter sistemde hem de 2018 

yılı itibariyle Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yürütme ve yasama organlarında 

artan gücü, rolü ve yetkileriyle Türkiye siyaset alanını ve içeriğini şekillendirdiği 

görülmektedir. Bu açıdan çevre ve iklim değişikliği sorununda ana siyasi aktör 

olarak AKP hükümetlerinin yaklaşımının değerlendirilmesi önem 

kazanmaktadır. İkincisi, 2000’li yıllarda Türkiye’nin çevre ve iklim politikaları 

hem uluslararası konvansiyonlar hem de Avrupa Birliği (AB) üyelik 

müzakereleri çerçevesinde şekillenmeye başlamış, bu kapsamda idari, kurumsal, 

 
1 BM Çocuk Hakları Sözleşmesine taraf olan bu beş ülke, Sözleşme’nin İletişim Prosedürü ile 

ilgili İsteğe Bağlı Protokolü’nü de onaylayarak çocuk haklarına yönelik yükümlülüklerini kabul 

etmiş ve çocuklara Çocuk Hakları Komitesi’ne doğrudan bireysel başvuru hakkı tanımışlardır. 

Ayrıca bu beş ülke Sözleşme’nin İletişim Prosedürü ile ilgili İsteğe Bağlı Protokol’e taraf olan 46 

ülke arasında en fazla sera gazı emisyonuna neden olan ülkelerdir (Harvey, 2020). 
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hukuksal ve siyasal değişiklikler ortaya çıkmıştır. Son olarak, 2000’li yıllar 

itibariyle hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de ulusal ölçekte sera gazı 

emisyon artışından kaynaklı olarak küresel ısınmada hızlı bir artış gözlenmekte 

ve iklim değişikliğinin etkilerinin sıklık ve şiddetinde artış yaşanmaktadır 

(Wellmann, 2014: 17; IPCC, 2018). Dolayısıyla çalışmanın odaklandığı 2002-

2019 yılları arasında iktidarda bulunan AKP hükümetlerinin yönetimi süresince 

çevre konusunda hem uluslararası hem de ulusal ölçekte önemli gelişmelerin 

yaşandığı ve iklim değişikliğinde “ekolojik eşik(ler)” aşılarak sorunun “iklim 

krizine” evrildiği görülmektedir.2  

Çalışmanın temel argümanı, 2000’li yıllarda hükümetlerin iklim 

değişikliğini bir problem olarak görünür kıldığı, bu sorunla ilgili idari, kurumsal 

ve siyasi girişimlerde bulunarak sınırlı da olsa sorumluluk üstlendiği ve konuyu 

ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ele aldığı, dolayısıyla iklim 

değişikliğini güvenlikleştirmek yerine siyasallaştırdığıdır. Makalenin geri 

kalanında ilk olarak Kopenhag Okulu’nun güvenlikleştirme/siyasallaştırma 

perspektifi ve iklim değişikliği ve güvenlik ilişkisini dayandırdığı çevresel 

güvenlik kavramı ele alınmıştır. Türkiye’de iklim değişikliği etkilerinin 

özetlendiği bölümden sonra 2002-2019 yılları arasında AKP hükümetleri 

nezdinde iklim değişikliği söylemleri ve politikaları güvenlikleştirme ve 

siyasallaştırma ikileminde analiz edilmiştir. Sonuç olarak, bu değerlendirmeler 

temelinde Türkiye’nin son dönemde hükümet seviyesinde çevre ve güvenlik 

ilişkisine yaklaşımı ortaya koyulmuştur. 

1. KOPENHAG OKULU: GÜVENLİKLEŞTİRME/SİYASALLAŞTIRMA 

VE ÇEVRESEL GÜVENLİK  

Kopenhag Okulu, 1980’lerin sonunda Uİ’de hakim olan Geleneksel 

Güvenlik Yaklaşımı’na karşı eleştirel bir yaklaşım geliştiren ve alternatif bir 

güvenlik anlayışının önemini savunan bir ekol olarak ortaya çıkmıştır. Bu ekol 

en temelde Geleneksel Güvenlik Yaklaşımı’nın güvenliği dar bir perspektiften ele 

aldığını belirterek devletin bekasını ilgilendiren askeri sorunları “yüksek politika” 

(high politics) ve çevre, göç, toplumsal problemler ve salgın hastalıklar vb. 

sorunları ise “alçak politika” (low politics) şeklinde gruplandırmasına karşı 

çıkmaktadır (Buzan, 1983: 75-83; Sandıklı ve Emeklier, 2012: 7). Bu noktada, 

Kopenhag Okulu’nun güvenlik çalışmalarına ilk katkısı güvenlik kavramını 

“sektörel analiz”3 ve “güvenlikleştirme” kavramları ile yeniden tanımlayarak o 

 
2 Bu kavramların kullanımı hakkında detaylı bilgi için bkz. Carrington (2019). 
3 Uluslararası sistemi meydana getiren unsurlara belirli perspektiflerden bakarak 

değerlendirilmelerini kolaylaştıran “sektörel analiz” yaklaşımı “askeri güvenlik, siyasi güvenlik, 

ekonomik güvenlik, toplumsal güvenlik ve çevresel güvenlikten” oluşmaktadır (Buzan vd., 1998: 

7). 
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zamana kadar ikincil planda kalmış olan “alçak politika” konularının da 

güvenliğin kapsamına nasıl ve hangi şartlar altında girebildiğine yaptığı vurgudur 

(Buzan vd., 1998).  

Güvenlikleştirme ve Siyasallaştırma  

Kopenhag Okulu’nun dayandığı bu çerçeve en temelde güvenlikte farklı 

referans nesneleri ve tehdit algılarına dikkat çekerek “Güvenlik nedir?” sorusuna 

“güvenlikleştirme” kavramı ile cevap vermektedir (Buzan vd., 1998: 23). 

Güvenliğin aslında söylemsel bir süreç olduğunu savunan bu yaklaşım, “siyasi 

bir topluluk içinde değerli bir referans nesnesine yönelik bir tehdit olarak ele 

alınan ve bu tehdide karşı acil ve olağanüstü önlemler alınması çağrısına olanak 

sağlayan özneler arası bir anlayışın inşa edildiğine” dikkat çeker (Buzan ve 

Waever, 2003: 491). Güvenliğin inşa edilme sürecinde, söz ve eylem arasındaki 

ilişkiye odaklanan Kopenhag Okulu, “söylenenlerin kendisi eylemdir” ifadesiyle 

aktörlerin konuşma eyleminin sadece bir şeyleri ifade etme biçimi değil aynı 

zamanda eylemde bulunma biçimi olduğunu belirtmektedir (Waever, 1995: 55; 

Kılıçaslan, 2016: 55). Bu çerçevede, konuşma eyleminde bulunan aktörün sözleri 

bir metin niteliği taşımakta ve metnin içerisinde güvenlik ve tehdit olgularını 

çağrıştıran sözcüklerin var olup olmaması önem kazanmaktadır (Kılıçaslan, 

2016: 56). Siyasi aktörler söz eylemleri kullanarak güvenlik konusunda 

telaffuzlarda bulunur, tehditleri inşa eder ve güvenliğin ne olduğunu tanımlar 

(Waever, 1995).  

 Kopenhag Okulu’na göre, güvenlikleştirme sürecinde bir konu siyasi 

alanın dışına çıkarılabilir, siyasallaştırılabilir veya güvenlikleştirilebilir. Bir 

konunun siyasi alanın dışında kalması, o konunun devletin ilgi alanına 

girmediği, siyasi bir tartışma ya da üzerinde kararların alınmasını gerektiren bir 

konu olarak değerlendirilmediği anlamına gelmektedir (Buzan vd., 1998: 23). 

“Siyasallaştırma” ise, bir konunun açıkça görünür kılınması, seçim konusu 

yapılması ve devletin politikalarının bir parçası yapılması sürecini kapsar. Bu 

süreç aynı zamanda konu hakkında siyasi karar verilmesi, kaynak aktarımı 

yapılması ve bunun sonucunda bir sorumluluğun ortaya çıkması anlamına 

gelmektedir. Bir başka ifadeyle, siyasallaştırma sürecinde bir konu kamusal 

tartışmanın parçası haline gelmiş, hükümetin kaynak sağlaması gerekliliğini 

ortaya çıkarmış ve olağan siyasi düzen içerisinde yönetimi yeterli kılmıştır 

(Buzan vd., 1998; Waever, 2003).  

“Güvenlikleştirme” ise, bir konuyu acil ve olağanüstü önlemler gerektiren 

öncelikli konuma getirmek ve önemli olduğu süre boyunca normal siyasi alanda 

bırakmamaktır (Buzan vd., 1998: 23-24). Güvenlikleştirmede güvenlikleştirici 

siyasi veya siyasi olmayan aktörler (sivil ve askeri liderler, hükümetler, medya, 
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vb.) söylemleriyle bir konuyu ya da durumu referans nesnesinin (devlet, 

egemenlik, ekonomi vb.) varlığına yönelik tehdit olarak sunmakta ve söz konusu 

tehdide yönelik acil ve olağanüstü önlemlerin alınması gerektiğini iddia 

etmektedir. Burada güvenlikleştirmenin “başarılı” sayılması güvenlikleştirici 

aktörün, hedef kitleyi referans nesnesine yönelik sunduğu tehdidin varlığı 

konusunda ikna etmesine bağlıdır (Emmers, 2017: 133-134; Akgül-Açıkmeşe, 

2011: 61). Kısacası, güvenlikleştirmede bir tehdit algı inşası ve buna yönelik bir 

acil ve olağanüstü önlem alma gerekliliği söz konusuyken, siyasallaştırmada bir 

konu hakkında politika yürütülmesi ve karar alınmasını sağlayacak kadar siyasi 

gündemde olması yeterlidir. Bu noktada temel faktör aktörlerin bir konuyu 

tanımlama biçimi ve öncelik verme yoğunluğuyla ilgilidir. 

Kopenhag Okulu’nun, güvenliği sektörler temelinde farklı referans 

nesnelerinin güvenlikleştirilmesi veya siyasallaştırılması bağlamında ele alması 

kavramın genişlemesine ve derinleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu kapsamda, 

sektörlerden biri olarak özellikle belirttiği çevresel güvenlik, çevre ve güvenlik 

arasındaki ilişkiyi anlamamızı kolaylaştırmakta, iklim değişikliği gibi çevre 

sorunlarının hangi şartlar altında, nasıl ve ne şekilde bir güvenlik sorunu olarak 

algılandığını göstermekte yardımcı olmaktadır. 

Çevresel Güvenlik 

İnsanlığın yerleşik hayata geçmesiyle başlayan ve sonrasında sanayileşme 

ile devam eden süreçte çevresel tahribatlar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerle 

birlikte fosil yakıt kullanımındaki artış, hızlı nüfus artışı, insanların çevreyi kendi 

amaçları doğrultusunda kullanması ve kaynakları tüketmeye başlaması 

sonucunda çevre baskıya maruz kalmış ve çeşitli çevresel değişimler de 

beraberinde gelmiştir (Keleş ve Hamamcı, 2005). Çevre sorunlarının ortaya 

çıkması ve bu sorunların ekosistem, toplumlar ve devletler üzerindeki olumsuz 

etkileri, çevre ve güvenlik arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasında ve çevre 

konularının güvenlik bağlamında ele alınmasında etkili olmuştur.  

Çevre ve güvenlik ilişkisi 1970’lerden itibaren hem akademisyenlerin hem 

de uluslararası aktörlerin gündemine girmeye başlamıştır. Örneğin, Lester Brown 

ulusal güvenliğe karşı askeri tehditlerin yanı sıra iklim değişikliği gibi yeni 

tehditlerin de ortaya çıktığını ve çevresel sorunlar ile güvenlik arasında bir ilişki 

kurulabileceğini belirtmiştir (Brown, 1977). Bu dönemde BM Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” (Our 

Common Future) raporu çevresel sorunların siyasi gerginlik ve çatışmaların nedeni 

olabileceğine yaptığı vurgu ile çevre ve güvenlik arasındaki ilişkiye dikkat çeken 

ilk uluslararası belge niteliğini taşımaktadır (Barnett, 2017: 192). Soğuk Savaş 
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sonrası dönemde, bir askeri güvenlik topluluğu olan Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü (North Atlantic Treaty Organization-NATO), 1991 Stratejik Konsepti’nde 

güvenlik tanımını genişleterek, güvenliğin siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel 

unsurlara sahip olduğunu belirtmiştir (NATO, 1991). Böylece, 1990’lara 

gelindiğinde çevre ve güvenlik ilişkisi uluslararası toplumun gündeminde yerini 

almış, gelişmeye başlayan bir akademik araştırma alanı olarak da ortaya 

çıkmıştır. 

Bu çerçevede, araştırmacılar çevresel güvenlik konseptini tanımlarken 

birkaç önemli noktaya odaklanmışlardır. Örneğin, Barnett’e göre çevresel 

güvenlik “bireyin refah düzeyi için gerekli olan şeylerin çevresel bozulmalardan 

olumsuz etkilenmemesi için çevresel değişimlere engel olma ya da uyum 

sağlayabilme yeteneği ile ilgilidir” (Barnett, 2007: 5). Bunun yanı sıra, çevresel 

güvenlik, çevreye yönelik çeşitli tehditlerin varlığı veya insan ve ekosistem 

arasındaki etkileşimden kaynaklanan çelişkilerle de ilgili olan durumdur (Obi, 

2000: 50). İnsanın da içinde bulunduğu çevreye yönelik her türlü tehdidi 

kapsamaktadır. Dolayısıyla, çevresel güvenlik, etkileşim içinde bulunduğumuz 

çevreyi var olan ve olası tehditlerden korumanın temel alınması ve sürdürülebilir 

bir düzenin sağlanmasıyla ilgilidir.  

Bu tanımlara dayanarak gelişen literatürde çevre güvenliği konusu genel 

olarak altı temel başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar, a) insan faaliyetlerinin 

çevre üzerindeki etkisine odaklanan “ekolojik güvenlik” çalışmaları, b) iklim 

değişikliği gibi küresel sorunlara neden olan ve uluslararası ortak güvenlik 

çıkarları nedeniyle ortak eylem gerektiren “ortak güvenlik” çalışmaları, c) 

ekolojik düzende oluşan değişimlerin “şiddet içeren çatışmalara” dönüşüp 

dönüşmediğini inceleyen çalışmalar, d) çevresel bozulmaların örneğin devletlerin 

ekonomilerine olan olumsuz etkilerini “ulusal güvenlik” açısından ele alan 

çalışmalar, e) savaş ve çatışmalarda “silahlı kuvvetlerin” çevre üzerinde neden 

olduğu tahribata odaklanan çalışmalar ve f) çevresel değişimlerin “insan 

refahına” olan etkilerini inceleyen çalışmalardır (Barnett, 2017: 193-203).  

Çevre güvenliği konusundaki bu farklı yaklaşımların kesişme noktasında 

iklim değişikliği olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, McDonald (2020), 2019 yılı 

sonu-2020 yılı başlarında Avustralya’yı kasıp kavuran yangınlar örneğinden yola 

çıktığı çalışmasında, iklim değişikliğinin küresel bir tehdit olduğunu belirterek 

hem ekolojik hem de insan güvenliğinin sağlanması için devletlerin ortak 

çalışmalarının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede, iklim değişikliği ve 

güvenlik arasındaki ilişki çevre güvenliği yazınında önemli bir alt alan olarak 

ortaya çıkmıştır. 
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İklim Değişikliği ve Güvenlik  

İklim değişikliği, doğal süreçlerin ve insan faaliyetlerinin atmosfer düzenini 

bozması sonucunda uzun vadede iklimde düzensizliklerin ve değişikliklerin 

yaşandığı durumdur (United Nations, 1992: 3). İklim sistemindeki değişiklikler 

ve küresel sıcaklıktaki artışın en temel nedenlerinden birisi de insan 

faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarındaki artıştır (IPCC, 2007: 5). 

İnsani olarak varlığımız ve yaşamımız, tolere edilebilir atmosferik sıcaklığın 

olduğu bir alandaki iklim koşullarına bağlıdır (Scheffran, 2008). Bu nedenle 

iklim sistemindeki bozulmalar çevreyi, insan yaşamını ve ekonomik düzeni 

önemli derecede etkilemekte, aşırı hava olayları, sıcaklık, deniz seviyesinin 

yükselmesi, buzulların erimesi, okyanusların ısınması gibi olaylarla çevrenin 

normal döngüsünde ciddi değişikliğe sebep olmaktadır (IPCC, 2014: 4-8).  

Bununla birlikte, iklim değişikliği yeryüzünde her bölge ve ülke için farklı 

risk ve tehditler taşıdığı için ve her ülkenin adaptasyon kapasitesi ve kırılganlığı 

farklı olduğu için yakın zamana kadar topyekün bir güvenlik sorunu olarak 

algılanmamıştır (Trombetta, 2008: 591). Uluslararası siyasette iklim 

değişikliğinin insan, ulusal ve uluslararası güvenliğe etkilerinin olduğuna yönelik 

söylemler özellikle 2000’li yıllardan itibaren artmaya başlamıştır (Scott, 2012; 

Baysal ve Karakaş, 2017). Örneğin; İngiltere Dışişleri Bakanı Margaret Beckett, 

2006 yılında Berlin’de yaptığı bir konuşmasında iklim değişikliğinin bir 

uluslararası güvenlik konusu ve dış politikayı ilgilendiren bir güvenlik sorunu 

olduğunu belirtirken “iklim güvenliği” kavramına yer vermesiyle bu kavramı ilk 

kullanan devlet yetkililerinden birisi olmuştur (Trombetta, 2008: 595, 599). 2008 

yılında ise Avrupa Konseyi’nin talebi üzerine AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi 

iklim değişikliği ve güvenliğe etkileri konusunda hazırladığı “Climate Change 

and International Security” başlıklı raporunda iklim değişikliğini mevcut 

eğilimleri, gerilimleri ve istikrarsızlığı şiddetlendiren bir “tehdit çoğaltıcı” (threat 

multiplier) olarak tanımlamıştır (Council of the European Union, 2008: 2). 2007, 

2011, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında BM Güvenlik Konseyi’nin resmi 

tartışmalarında iklim değişikliğinin uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki 

etkilerine vurgu yapılmıştır (Scott, 2015; McDonald, 2020; UN Security Council, 

2020). Ayrıca 2009 yılında iklim değişikliği ve güvenlik tartışmasına yer veren 

BM Genel Kurulu’nda, iklim değişikliğinin olası güvenlik etkileri olduğunu 

kabul eden bir karar4 kabul edilmiştir (Scott, 2012).  

İklim değişikliği ve güvenlik arasındaki ilişkiye yönelik girişimler 

uluslararası siyasetin yanı sıra bu ilişkiyi farklı yaklaşımlarla ele alan akademik 

 
4 A/RES/63/281 numaralı karar ile ilgili detaylı bilgi için bkz. UN General Assembly (2009). 
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çalışmalarla da şekillenmiştir. İlk dönem çalışmalar iklim değişikliğinin 

çatışmaları tetikleyen etkilerine dikkat çekerken (Brown vd., 2007; Lee, 2009), 

son zamanlarda yapılan çalışmalar iklim değişikliğinin “ulus-devlet, uluslararası 

sistem, insan, toplum ve ekosistem” gibi farklı referans nesneleri için nasıl bir 

güvenlik tehdidi oluşturduğunu göstermeye odaklanmaktadır (McDonald, 2018, 

2013; Hayes ve Knox-Hayes, 2014; Diez vd., 2016). Bu kapsamda, iklim 

değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları, artan küresel sıcaklık değerleri 

gibi sorunların, insanların yaşam alanlarında negatif etkilere yol açtığını, sıtma 

gibi vektörle bulaşan hastalıkların artarak toplumlar arasında yayıldığını ve 

insanların gıdaya ve temiz suya ulaşabilirliğinde azalmaların yaşandığını 

gösteren analizler, iklim değişikliğini bireylerin refahı ve gereksinimlerine tehdit 

oluşturan bir “insan güvenliği sorunu” olarak değerlendirmektedir (McDonald, 

2018; Barnett ve Adger, 2005; Adger, 2010; IPCC, 2018). 

Bununla birlikte, iklim değişikliği sonucu görülen sıcaklık değerlerindeki 

artış ve deniz suyu seviyesindeki yükselme bazı ülkeler ve toplumları için 

özellikle bir varoluş sorunu olarak da ortaya çıkmakta, hem insanların yaşam 

alanlarının yok olmasına sebep olmakta hem de bu ülkelerinin toprak 

bütünlüklerine ve egemenliklerine, kısacası “ulusal güvenliklerine”, doğrudan bir 

tehdit oluşturmaktadır. Bu durum en ciddi olarak Yeni Zelanda, Avustralya, 

Tuvalu ve Kiribati gibi ada ülkelerinde görülmektedir (IPCC, 2018; Barnett, 

2003; McDonald, 2013; 2020). Bu çerçevede, örneğin, Fiji Başbakanı Voreqe 

Bainimarama “Fiji için iklimle ilgili felaketler bir numaralı ulusal güvenlik 

tehdidir” ifadesiyle iklim değişikliğinin temel bir ulusal güvenlik meselesi 

olduğunu açıkça vurgulamaktadır (Mala, 2019). Benzer şekilde, Yeni Zelanda, 

iklim değişikliği tehdidini, stratejik savunma politikalarını belirlediği “2018 

Strategic Defence Policy Statement” içerisinde insani yardım, afet yardımı ve 

istikrar operasyonları gibi askeri operasyonlar için temel etkenlerden birisi olarak 

gösterip bu konuda Yeni Zelanda Savunma Güçleri’nin gerekliliğini özellikle 

belirtmiştir (New Zealand Ministry of Defence, 2018a: 30; New Zealand 

Ministry of Defence, 2018b: 3).5 İklim değişikliğiyle mücadelede ulusal askeri 

güçlerin rolüne bir başka örnek de, 2019-2020 Avustralya orman yangınlarında 

Avustralya ordusunun insani yardım ve afet yardımı sağlamak için 

görevlendirilmesi sayılabilir (McDonald, 2020).  

İklim değişikliğinin uluslararası norm ve kurallarına ve uluslararası barışa 

ne derece tehdit oluşturduğu “uluslararası güvenlik” çerçevesinde 

 
5 2018 yılında yayımlanan “Climate Crisis: Defence Readiness and Responsibilities” başlıklı 

belgede ise, iklim değişikliğiyle beraber görev kapsamı genişleyen orduların, hükümetler ve sivil 

toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışması gerektiği belirtilmiştir (New Zealand Ministry of 

Defence, 2018b: 9). 



AP Sezen KAYA & Aslı ILGIT 

184 
 

değerlendirilmektedir (Purvis ve Busby, 2004; McDonald, 2013). Örneğin, BM 

Çevre Programı ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Darfur’daki iç savaş ile 

iklim değişikliği arasında bir ilişkinin olduğuna vurgu yaparak, iklim 

değişikliğinin bölgesel ve uluslararası istikrar için potansiyel bir tehdit 

olabileceğini ileri sürmüştür (UN Secretary-General, 2007; UN Environment 

Programme, 2007). Son olarak, iklim değişikliğinin direkt olarak ekosisteme ve 

diğer canlı türlerine yönelik tehditleri oluşturması “ekolojik güvenlik” olarak ele 

alınmaktadır (McDonald, 2013; 2018). Örneğin, 2019-2020 Avustralya orman 

yangınları, yaban hayatın ve ormanların yok olmasına neden olmasıyla ekolojik 

güvenliğe yönelik de bir tehdit oluşturmaktadır (McDonald, 2020: 8). 

İklim değişikliği farklı güvenlik söylemleri çerçevesinde ele alınırken, iklim 

değişikliğinin etkisi de çeşitli bölgelerde farklı şiddette hissedilmektedir. Örneğin, 

ada devletleri iklim değişikliği ile deniz suyu seviyesi yükselmesi sonucuyla 

tanışırken, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri aşırı sıcak ve soğuk 

hava dalgalarıyla, Uruguay ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkeleri aşırı 

yağışlarla, Mozambik gibi Afrika ülkelerinin bir kısmı kasırga ve sellerden oluşan 

etkileriyle tanışmaktadır (World Meteorological Organization, 2020: 18-22). 

Dolayısıyla, iklim değişikliğinin güvenlik boyutu üzerine uluslararası siyasette 

ortak bir güvenlik algısı yerine, etkisinin her coğrafyada farklı şekilde 

hissedilmesinden dolayı, farklı algılayış biçimleri ve söylemlerden bahsedebiliriz 

(Gönenç ve Kibaroğlu, 2017: 9). Bu bağlamda, çalışmanın geri kalanında iklim 

değişikliği ve güvenlik arasındaki ilişki Türkiye örneğinde değerlendirilmektedir. 

2. 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Türkiye’de genel anlamda çevre sorunlarına yönelik siyasi farkındalık 

sanayileşmenin artmasıyla birlikte 1980’li yıllarda6 başlarken, iklim değişikliğinin 

siyasette kendine önemli bir yer bulması 2000’li yıllarda olmuştur (Diez vd., 

2016: 123). Bu kapsamda, örneğin 2000 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

hazırladığı ve gereken yasal ve kurumsal düzenlemelerle bilimsel ve teknik 

değerlendirmeleri kapsayan “İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu”nun hükümet nezdinde iklim değişikliğine yönelik ilk ciddi 

girişimlerden birisi olduğu savunulabilir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2000a).  

 
6 1983 yılında ilk defa Çevre Kanunu yürürlüğe girmiş, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 

(1985-1989) çevre konusuna yer verilmiş ve enerji kavramı iklim ve çevre ile ilişkisi çerçevesinde 

siyasi gündeme taşınmıştır (Resmi Gazete, 1983; Devlet Planlama Teşkilatı, 1984). 1990’lı yıllara 

geldiğimizde, Altıncı Kalkınma Planı’nda (1990-1994) çevre sorunlarına “Çevre ve Yerleşme” 

başlığı altında yer verildiği ve 1991 yılında Türkiye Çevre Bakanlığı’nın kurulduğu görülmektedir 

(Devlet Planlama Teşkilatı, 1989; Resmi Gazete, 1991).  
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Bu durumun en önemli sebeplerinden biri 1999 yılında AB adaylığı kabul 

edilen Türkiye’nin 2000’li yıllarda AB’yle müzakere sürecinin başlamasıdır. 

Esasen, 1995 yılından itibaren Gümrük Birliği ile AB’yle yakınlaşan Türkiye’nin 

çevre politikalarının AB’ye katılım sürecinde Avrupa Eylem Planları 

çerçevesinde, 2000’lerin başından itibaren de AB üyeliği müzakerelerinin Çevre 

Faslı çerçevesinde finans ve projeler destekleriyle şekillendiği görülmektedir 

(Diez vd., 2016: 124). Örneğin, 2004 yılında AB, temel amacı iklim değişikliği ve 

çevre politikaları olan Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center-

REC) Türkiye’nin açılışını finanse etmiştir (Diez vd., 2016: 125). Benzer şekilde, 

bu dönemde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 

(United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) çerçevesinde 

iklim değişikliğine yönelik görüşmelerin sürdürülebilir olması için taraf 

devletlerin her yıl bir araya geldiği Taraflar Konferansı’na (Conference of Parties-

COP) katılan delegasyon sayısını arttırması, BM çerçevesinde de iklim değişikliği 

politikalarında uyum sürecini sağlayabilmek için çaba sarf etmesi bir diğer örnek 

olarak gösterilebilir (Şahin, 2014: 78). Dolayısıyla, bu dönemde AB ve 

uluslararası kurumlar ve finansal destekleri Türkiye’de iklim değişikliği 

politikalarının hazırlanması ve uygulanmasının temel itici gücü olmuştur (Diez 

vd., 2016: 141).  

2000’li yıllar aynı zamanda Türkiye’de nüfusun ve enerji talebinin 

artmasıyla iklim değişikliğinin en temel nedenlerinden biri olan sera gazı 

emisyonundaki artışın da görüldüğü bir dönemdir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2016: 71). Bu artışta, hem endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık 

sektörleri gibi sektörler hem de Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamak için 

yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra kömürle çalışan termik santral 

kullanımını da artırması önemli rol oynamaktadır (Turkish Statistical Institute, 

2020: 24-27; Enerji Atlası, 2019). Bunun yanı sıra, Türkiye bu dönemde iklim 

değişikliğinin etkilerini daha sık yaşamaya başlamıştır. Örneğin, yaz aylarında 

yağışlarda azalma ve sıcaklık değerlerinde artış, düzensiz yağış rejimi gibi 

gelişmeler gözlemlenmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018a: 124; 

OECD, 2019: 13). Ayrıca, Türkiye’de aşırı hava olayları son yirmi yılda artış 

eğilimi gösterirken, 2019 yılı 935 aşırı hava olayı ile bu zamana kadar en fazla 

aşırı hava olaylarının yaşandığı yıl olmuştur (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

2020: 1, 12). Özellikle sera gazı emisyonunun artış eğilimini devam ettirmesi, 

Türkiye’de iklim değişikliği etkilerinin daha şiddetli yaşanabileceğinin önemli bir 

göstergesi niteliğindedir. 

Dolayısıyla, 2000’li yıllar bir yandan Türkiye’de iklim değişikliğinin 

etkilerinin ve şiddetinin arttığı bir yandan da bu konuda hükümet nezdinde 

çalışmaların arttığı ve idari ve kurumsal açıdan gelişmelerin yaşandığı bir dönem 
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olmuştur. AB içinde ve küresel siyasette de iklim değişikliği konusunun ivme 

kazanması ve Türkiye’nin uluslararası iklim politikalarına dahil olma çabaları da 

iklim değişikliğinin Türkiye’nin siyasi gündeminde diğer çevre sorunlarına 

kıyasla daha fazla yer bulmasına neden olmuştur (Wellmann, 2014: 17). Bu 

noktada Türkiye’de hükümet ölçeğinde iklim değişikliği sorununun nasıl 

değerlendirildiği sorusu önem kazanmaktadır. İklim değişikliği 

güvenlikleştirilmekte midir yoksa siyasallaştırılmakta mıdır? Bir sonraki bölümde 

bu soruya cevap aranacaktır. 

3. TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: SİYASALLAŞTIRMA MI 

GÜVENLİKLEŞTİRME Mİ?  

Yukarıda kısaca belirtildiği gibi, son yirmi yıl Türkiye’de çevre sorunlarının 

ve iklim değişikliğinin etkilerinin arttığı, uluslararası ve ulusal gelişmeler 

çerçevesinde hükümetin iklim değişikliği politikalarında değişiklikler görüldüğü 

bir dönem olmaktadır. Bu bölümde Türk hükümetlerinin iklim değişikliğine 

siyasallaştırma/güvenlikleştirme çerçevesindeki yaklaşımı, uluslararası ve ulusal 

olmak üzere iki boyutta incelenecektir. Tablo 1, bu dönemde uluslararası 

müzakareler ve ulusal politikalar çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadele ve 

uyum konusunda yapılan gelişmeleri özetlemektedir. 

Tablo.1: İklim Değişikliği ile Mücadelede Uluslararası ve Ulusal Çalışmalar, 

2002-2019 

Tarih Uluslararası Gelişmeler  Tarih Ulusal Gelişmeler 

2001 
7. Taraflar Konferansı (COP7)- 

26/CP.7 Sayılı Karar 

 
2001 

İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu 

(İDKK) 

2004 BMİDÇS (1992) 

 

2003 

Çevre Bakanlığı (1991) ve Orman 

Bakanlığı birleştirilerek Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nın kurulması. 

2007-

2018 

Türkiye İklim Değişikliği Ulusal 

Bildirimleri (4) 

 

2007 

TBMM Küresel Isınmanın Etkileri ve Su 

Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi 

Konusunda Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonu kurulması 

2009 
Kyoto Protokolü 

AB Çevre Faslı 

 
2010 İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023 

2010 
16. Taraflar Konferansı (COP16)-

1/CP.16 Sayılı Karar 

 

2011 

İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023; 

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği 

Türkiye Ulusal Stratejisi; Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nın, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

olarak ikiye ayrılması. 

2012 
18. Taraflar Konferansı (COP18)-

1/CP.18 Sayılı Karar 

 
2012 

İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve 

Eylem Planı 2011-2023 

2013 
19. Taraflar Konferansı (COP19)-

1/CP.20 Sayılı Karar 

 

2013 

İDKK İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi 

Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) olarak 

yapılandırılması 
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Uluslararası müzakereler çerçevesinde Türkiye, 1992 yılında imzalanan 

BMİDÇS kapsamında yer aldığı EK-I7 ve EK-II8 grubundan çıkmak ve finansal 

ve teknolojik desteklerden faydalanabilmek için uzun yıllar mücadele vereceği 

bir sürece girmiştir. Türkiye, diğer ülkelere kıyasla hem sanayileşme sürecine geç 

girdiği hem de Gayri Safi Milli Hasıla açısından daha düşük bir refah düzeyine 

sahip olduğu savlarından hareket ederek, iklim değişikliğiyle mücadeleye kendi 

özel koşul ve durumları çerçevesinde katkıda bulunmayı savunmaktadır (Saygın 

ve Çetin, 2018: 119). Bu süreçte, Türkiye’nin her yıl düzenlenen Taraflar 

Konferansı’nda (COP) etkin katılım göstererek, gruplandırmanın kendi lehine 

dönüşmesi için çaba sarf ettiği görülmektedir. Örneğin, Türkiye’nin 2000 yılında 

6. Taraflar Konferansı’nda (COP6) sunduğu EK-II grubundan çıkma isteği 2001 

yılındaki 7. Taraflar Konferansı’nda (COP7) 26/CP.7 Sayılı Kararla kabul 

edilmiş ve taraflar Türkiye’nin özel koşullarını tanımaya davet edilmiştir 

(UNFCCC, 2001). Bu kararın ardından Türkiye bir süredir onaylamayı beklettiği 

BMİDÇS’ye 2004 yılında resmen taraf olmuştur (TBMM, 2003). 

Türkiye hukuki statü konusundaki rahatsızlığını devam ettirirken, bir 

yandan da uluslararası müzakerelerin ve EK-I ülkelerinin taahhütnamelerinin 

hazırlanması sürecinde söz sahibi olabilme düşüncesiyle 1997 yılında hazırlanan 

Kyoto Protokolü’ne 2009 yılında taraf olmuştur (TBMM, 2009). Ancak 

BMİDÇS ve Kyoto Protokolü’nü sonradan imzalayarak uluslararası diplomasi 

sürecine geç adapte olmak zorunda kaldığı için diğer ülkelerin sahip olduğu 

sorumlulukların dışında kalmıştır. Örneğin, Kyoto Protokolü’nün EK-I 

grubundaki ülkelere EK-B9 listesindeki sorumlulukları verdiği dönemde Türkiye 

Protokol’e taraf olmadığı için EK-B listesinde yer almamıştır (Saygın ve Çetin, 

2018). Böylece, hem sera gazı azaltımı sorumluluğuna sahip olmamış hem de 

“Temiz Kalkınma Mekanizması” gibi finans ve teknoloji transferi sağlayabilecek 

 
7 EK-I grubu, 1992 yılında OECD üyesi olan sanayileşmiş ülkeler ve geçiş ekonomisi 

ülkelerinden oluşmaktadır. Bu grupta yer alan ülkelerin sera gazı salımlarını sınırlama, sera gazı 

yutaklarını iyileştirmek için ulusal politika geliştirme ve azaltım gibi yükümlülükleri vardır 

(UNFCCC, 2020). 
8 EK-II grubu, OECD üyesi olan ülkelerden oluşmaktadır. Bu grupta yer alan ülkelerin iklim 

değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olan ülkelere yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 

yardımcı olma, iklim değişikliğine uyum için teknoloji transferi ve finansman sağlama 

konusunda yardımcı olma gibi yükümlülükleri vardır (UNFCCC, 2020). 
9 EK-B listesindeki sorumluluklarla ilgili detaylı bilgi için bkz. UNFCCC (1998). 
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esneklik mekanizmalarından faydalanamamıştır (Gündoğan vd., 2015: 61). 

Türkiye’nin bu konudaki dezavantajlı konumunu değiştirme yönündeki ısrarının 

2000’li yıllar boyunca sürdüğü görülmektedir. 

2010 yılında 16. Taraflar Konferansı’nda (COP16), 1/CP.16 Sayılı Kararla 

Türkiye’nin EK-I grubundaki ülkelerden farklı duruma sahip olduğunun kabul 

edilmesi ve 2014 yılında 20. Taraflar Konferansı’nda (COP20) 21/CP.20 Sayılı 

Kararla Türkiye’nin teknoloji, finans, kapasite geliştirme, uyum ve azaltım 

konusunda gelişme sağlaması için sözleşme kapsamında kurulan kurumlardan 

2020 yılına kadar faydalanabileceğinin kabul edilmesi, Türkiye’nin uluslararası 

müzakereler sürecine kendi koşullarını kabul ettirmesi doğrultusunda aktif 

katılım sağladığını ve buna yönelik çalışmalar yürüttüğünü göstermektedir 

(UNFCCC, 2010; UNFCCC, 2014). 

Bununla birlikte, Türkiye, 2015 yılına kadar özel durum ve koşullarının 

sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadelede finansal, teknolojik ve kapasite 

geliştirici fonları almasının gerekliliğini vurgularken, o zamana kadar herhangi 

bir sera gazı emisyon azaltım sorumluluğu üstlenmemiştir. 2015 yılına 

geldiğimizde ise, Türkiye 21. Taraflar Konferansı’nda (COP21) öncesinde 

ülkelerin sera gazı emisyon azaltımı, iklim değişikliğine uyum, finans, teknoloji 

transferi ve kapasite geliştirici hedeflerini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerinin 

yer verildiği “Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar” (Intended 

Nationally Determined Contributions-INDC) belgesi ile ulusal katkısını ve bilgilerini 

BMİDÇS Sekreteryası’na sunmuştur (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018b). Buna 

göre Türkiye, INDC bağlamında hedefini sera gazı emisyonlarının 2030 yılı 

referans senaryoya göre artıştan %21 oranına kadar azaltılması olarak, bir başka 

ifadeyle, artıştan azaltım sağlamaya yönelik olarak belirtmiştir (UNFCCC, 

2015). 

Diğer yandan, 2015 yılında 21. Taraflar Konferansı’nda (COP 21) Paris 

Anlaşması’nın imzalanmasının yeni bir müzakere sürecini getirmesiyle birlikte, 

Türkiye geçmiş yıllardaki özel koşul ve durumunu kabul ettirme konusundaki 

döngüsüne kaldığı yerden devam etmiştir. Anlaşma kapsamında Türkiye 

gelişmiş ülke olarak nitelendirildiği için gerekli mali desteği alamayacağı 

konusundaki tereddütlerini yeniden ifade ederek Paris Anlaşması’nı 2016 yılında 

imzalamıştır (Talu ve Kocaman, 2019). Fakat gelişmekte olan bir ülke olarak 

iklim değişikliğiyle mücadelede finansal desteğe ihtiyacı olduğunu ve Yeşil İklim 

Fonu’ndan yararlanamamak gibi anlaşma kapsamındaki koşulların aleyhine bir 

durumu ortaya çıkardığını öne sürerek 2020 yılı itibariyle Paris Anlaşması’nı 

henüz onaylamamıştır (Talu ve Kocaman, 2019). Daha sonraki süreçte, Türk 
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hükümeti taleplerine ulaşmak için EK-I grubundan çıkıp EK dışı10 grubunda yer 

alma isteğini BMİDÇS Sekreteryası’na sunarak farklı bir stratejiye yönelmiştir. 

Ancak en son 2019 yılında gerçekleşen 25. Taraflar Konferansı’nda (COP 25) de 

dahil olmak üzere Türkiye bu talebinden henüz bir sonuç alamamıştır (İklim 

Haber, 2019; Talu ve Kocaman, 2019).  

Uluslararası müzakerelerin bir getirisi olarak BMİDÇS kapsamında 

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelesindeki çalışmalarının genel çerçevesini 

çizdiği ve düzenli aralıklarla sunmakla yükümlü olduğu Ulusal Bildirimlerin 

birincisini 2007 yılında “Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi” 

başlığıyla BMİDÇS Sekreteryası’na sunmuştur. 1990-2004 yılları arasında 

Türkiye’nin sera gazı emisyon envanterleri, senaryoları, politika ve önlemleri, 

mali kaynak ve teknoloji transferleri gibi iklim değişikliğiyle mücadelesindeki 

çalışmalarının özeti olan raporda, sektörel bağlamda sera gazı emisyonunun 

azaltımına yönelik çalışmaların öncelikli hedefinin iklim değişikliği yerine genel 

olarak sürdürülebilir kalkınma olduğu görülmektedir (Apak ve Ubay, 2007). 

Örneğin, bildiride enerji politikalarının temel amacının, çevre konusunu da 

dikkate alarak, yeterli enerjiyi sağlarken sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 

olduğuna yönelik ifadelere yer verilmiştir (Apak ve Ubay, 2007: 84). Bu 

çerçevede çevre, sürdürülebilir kalkınma ve enerji verimliliği bağlamında 

değerlendirilmektedir. 

Daha sonra yayınlanan bildirimlerde ise, iklim değişikliğiyle mücadeleye 

yönelik çalışmalarda gelişmelerin olduğu, kurumsal ve politikalar açısından 

yansımaların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Örneğin, 2013 yılında yayınlanan 

“Türkiye İklim Değişikliği Beşinci Bildirimi”nde, ulusal ölçekte iklim değişikliği 

politikalarının oluşturulduğuna yönelik çalışmaların ortaya çıktığı belirtilmiştir. 

“İklim Değişikliği Stratejisi” (İDES) ve “İklim Değişikliği Eylem Planı”nın 

(İDEP) hazırlanması, AB’ye üyelik sürecinde doğrudan ve dolaylı olarak iklim 

değişikliğiyle ilgili mevzuat uyumlaştırmalarını içeren Çevre Faslı’nın 

müzakerelere açılması gibi gelişmeler de diğer örnekler olarak verilebilir (Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, 2013: 94-101). 2016 yılında yayınlanan “Türkiye İklim 

Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi”nde, enerji ve sanayi politikalarında iklim 

değişikliğinin göz önüne alındığı belirtilerek, örneğin, Türkiye Sanayi Stratejisi 

ile sanayideki verimlilik ve rekabet için çevre politikalarının ve iklim 

değişikliğine yönelik çalışmaların sürdürülebilir kalkınma temelinde önemli 

olduğu vurgulanmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016: 108-113). Son olarak, 

 
10 Ek dışı grubu gelişmekte olan, iklim değişikliği etkilerine karşı savunmasız ülkelerden 

oluşmaktadır. Sözleşme bu ülkelere teknoloji transferi ve mali destek sağlama gibi yardımların 

sağlanmasını vurgulamakta ve bu ülkeler belirli bir sorumluluk altına alınmamaktadırlar 

(UNFCCC, 2020). 
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2018 yılında yayınlanan “Türkiye’nin Yedinci Ulusal Bildirimi’nde” ise, ilk 

bildirimden farklı olarak açık bir şekilde ulusal mevzuata, sektörel politikalara, 

strateji ve eylem planlarına dayanan iklim politikalarının olduğu ifade 

edilmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018a: 83).  

Sonuç olarak, Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası 

müzakerelere menfaatini düşündüğü çerçevede, tarihsel sorumluluk ve finansal 

destek söylemleri vurgusu ile etkin bir katılım göstermiştir. Bununla birlikte, 

uluslararası arenada Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının 

öncelikli hedefinin çevrenin sürdürülebilirliğinden ziyade daha çok ekonomik 

değerlere ve ekonomide belirli sektör ve kategorilerin geliştirilme hedefine 

dayanan sürdürülebilir kalkınma olduğu savunulabilir. Bir başka ifadeyle, AKP 

hükümetleri iklim değişikliğini bir güvenlik ve tehdit unsuru olarak sunmak 

yerine bu konuyu siyasallaştırma sürecine sokmuş, sektörel politikalar, plan ve 

projeler hazırlayarak ve konuyla ilgili sınırlı da olsa sorumluluk üstlenerek iklim 

değişikliği sorununu açık ve görünür olmasını sağlamış, fakat uluslararası 

arenada bu durumu ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma söylemleri ile temsil 

etmişlerdir. 

Uluslararası müzakerelerde gösterilen bu yaklaşım bu dönemde ulusal 

ölçekteki gelişmeleri de yansıtmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin iklim 

değişikliği sorununu tanımladığı ve bu konudaki politikalarını belirlediği üç 

temel belge önemli bir kaynak olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, 

2010 yılında yayınlanan İDES, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum 

konusunda “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesi temelinde kısa, 

orta ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri içermesi açısından ulusal ölçekte 

Türkiye’nin iklim değişikliği politikalarının temelini oluşturan bir belge 

niteliğindedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010: 1). İkinci olarak, 2011 yılında 

hazırlanan İDEP 2011-2023, İDES’te yer alan iklim değişikliğiyle mücadele ve 

uyuma yönelik hedef ve planlar için sektörler temelinde eylemleri planlı bir 

şekilde sunması açısından Türkiye’nin iklim değişikliği politikalarında bir diğer 

önemli belgedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011; Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2018a: 84). Son olarak, 2012 yılında hazırlanan “Türkiye İklim 

Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı” iklim değişikliğinin geçim 

kaynakları, ekonomi, insan sağlığı ve doğa üzerindeki olası zararlarının 

azaltılması için uyum kapasitesinin geliştirilmesinin önemli olduğunu 

vurgulayan bir belge niteliğindedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012: 1-2).  

Aslında bu üç temel belgede de Türkiye iklim değişikliğini çok yönlü ve 

karmaşık bir sorun olarak kabul ederek birçok açıdan ciddi bir “tehdit” olduğunu 

açıkça belirtmektedir. Örneğin, İDES iklim değişikliğini “çevresel, 



Sezen KAYA & Aslı ILGIT Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 175-207 
 

191 
 

sosyoekonomik ve ulusal güvenlik” açılarından bir tehdit olarak nitelerken bu 

konuda çalışmaların yürütülmesine ve önlemlerin alınması gerekliliğine vurgu 

yapmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010: 1). Benzer şekilde, İDEP 

“Türkiye’de iklim değişikliğinin; özellikle su kaynaklarının azalması, taşkınların 

artması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ve bunlara bağlı ekolojik 

bozulmalar gibi olumsuz etkilere neden olacağı öngörülmektedir” ifadesiyle, 

iklim değişikliğinin Türkiye ve kaynaklarına karşı potansiyel bir tehdit niteliğine 

sahip olduğunu vurgulamaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012: 5).  

Ancak, hükümet bu belgelerde iklim değişikliğini bir tehdit olarak 

nitelemesine rağmen, uluslararası müzakereler sürecindeki söylem ve 

stratejilerine benzer bir şekilde ulusal ölçekte de bu belgeler aracılığıyla iklim 

değişikliğini olağanüstü ve acil önlemler alınması gereken bir güvenlik sorunu 

olarak iç kamuoyuna yansıtmaktan ziyade sorunu siyasal düzlemde tutarak bir 

“sürdürülebilir kalkınma sorununa” indirgemektedir (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2012: 5). Dolayısıyla, her üç belgede ulusal ölçekte iklim değişikliği 

politikalarının “sürdürülebilir kalkınma” politikalarıyla uygun bir şekilde 

oluşturulacağının altı çizilmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010: 8). Bir 

başka ifadeyle, Türkiye’nin iklim değişikliği politikalarının temelini oluşturan bu 

üç belgede iklim değişikliğine yönelik plan ve politikaların gerekliliğinin 

belirtilmesi, kamusal harcamalar konusunda eylem ve planlarının vurgulanması, 

Türkiye’nin ulusal ölçekteki çalışmalarının gösterilmesi, konunun siyasallaşarak 

görünür kılınmasına ve farklı sorumlulukların oluşturulmasına sebep olmuş, 

fakat bu politikalar ağırlıklı olarak kalkınma politikaları temelinde 

değerlendirilmiştir. 

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının temelini oluşturan bu 

belgelerin yanı sıra, bu dönemde kabul edilen hükümet programlarında da iklim 

değişikliğinin nasıl değerlendirildiği önem kazanmaktadır. AKP’nin iktidarda 

olduğu 2002-2019 yılları arasında yayınlanan hükümet programlarında, iklim 

değişikliği konusunda zamanla gelişmelerin olduğu ve bu konuya son yayınlanan 

yıllık programda diğerlerine kıyasla daha geniş yer verildiği görülmektedir. 

Örneğin, 2002 ve 2003 yılında kabul edilen “58. ve 59. Hükümet 

Programları”nda, çevre sürdürülebilir kalkınma temelinde değerlendirilirken 

herhangi bir şekilde iklim değişikliği konusuna değinilmemiştir (Neziroğlu ve 

Yılmaz, 2013: 8000, 8110). 2007 yılında kabul edilen “60. Hükümet 

Programı”nda ise, iklim değişikliğinin etkilerinden birisi olan küresel ısınmaya 

karşı enerji, ulaşım, tarım ve sanayi gibi sektörel çalışmaların olduğu ifade 

edilerek, AKP döneminde hazırlanan bir hükümet programında ilk defa küresel 

ısınma konusundan bahsedilmiştir (Neziroğlu ve Yılmaz, 2013: 8242). 2011 

yılında kabul edilen “61. Hükümet Programı”nda ise, iklim değişikliği gibi çevre 
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sorunlarına karşı hazırlıklı olmanın gerekliliği vurgulanarak, AKP döneminde 

hazırlanan bir hükümet programında ilk defa iklim değişikliği kavramı doğrudan 

kullanılmıştır. Örneğin, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik elektrikli demir 

yollarının geliştirilmesi, eski araçların kullanımdan kaldırılması gibi ulaşım 

sektörü temelinde sera gazı emisyon azaltımı için çalışmaların yapılacağı 

belirtilmiştir (Resmi Gazete, 2011). 

2014-2018 yılları arasında kabul edilen “62., 64. ve 65. Hükümet 

Programı” ve “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda, bir önceki 

hükümet programlarında yer alan ifadelere benzer ifadeler kullanılmış ve iklim 

değişikliği konusunda uluslararası müzakerelere etkin katılımın devam etmesi ve 

sektörel açıdan sera gazı emisyon azaltımı gibi iklim değişikliğine yönelik 

çalışmaların geliştirilmesi belirtilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, 2018: 288; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 2014: 90-93, 2015: 

130-133, 2016: 112-114). 2019 yılında yayınlanan en son program olan “2020 

Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” ile hükümetin iklim değişikliği algısında 

ilerlemeler olduğu savunulabilir. Programda, önceki hükümet programlarında 

yer verilen iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sürecinde uygulanan politika 

ve projelerin yanı sıra, Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı iklim 

değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı da 

vurgulanmaktadır. Bu durumda, iklim değişikliğinin bu program kapsamında bir 

sorun olarak değerlendirildiği ve buna yönelik plan ve çalışmaların olduğu 

savunulabilir. Örneğin, tarım ürünlerinin uygun şartlarda yetiştirilebilmesi için 

günümüzdeki iklim koşulları ve gelecekteki iklim senaryolarının göz önünde 

bulundurularak yeni alanların belirlenmesine yönelik çalışmaların gerekliliğine 

vurgu yapılmıştır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019a: 

353-355).  

Bu kapsamda, hükümet programlarında zaman içerisinde iklim 

değişikliğine yönelik bilinçlenmenin oluştuğu, iklim değişikliğinin önemli bir 

siyasi konu olarak görünür kılındığı ve konu hakkında çalışmaların 

yürütülmesine yönelik gelişmelerin olduğu görülmektedir. İklim değişikliği 

konusunun bir sorun olarak algılanmasına ve bu konuya yönelik plan ve 

projelerin varlığından bahsedilmesine rağmen çevre sorunuyla ilgili politikaların 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde hazırlanmasının hükümet 

programlarında da geçerli olduğu görülmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı, 2019a: 354).  
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İklim değişikliğine yönelik ulusal ölçekteki gelişmeler incelenirken, AKP 

hükümetleri döneminde hazırlanan “Kalkınma Planları”11 da önemli belgeler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde hazırlanan “Dokuzuncu, Onuncu ve 

Onbirinci Kalkınma Planları”nın yanında, iklim değişikliğine ilk defa 2001-2005 

dönemindeki Sekizinci Kalkınma Planı’nda yer verildiği özellikle belirtilmelidir 

(Devlet Planlama Teşkilatı, 2000b: 189). 

AKP döneminde hazırlanan üç kalkınma planı incelendiğinde zamanla 

gelişmelerin olduğu ve iklim değişikliğine son kalkınma planında diğerlerine 

kıyasla daha detaylı bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Genel olarak, 

Kalkınma Planları’nda uluslararası ölçekte Türkiye’nin BMİDÇS’ye taraf olduğu 

ve iklim değişikliğine yönelik uluslararası müzakerelere “ortak fakat 

farklılaştırılmış sorumluluklar” ve “göreceli kabiliyet” ilkeleri temelinde aktif 

katılım gösterdiği belirtilmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2006: 73; Kalkınma 

Bakanlığı, 2013: 13; T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019b: 

169). Ulusal ve bölgesel ölçekte ise, iklim değişikliğine uyum ve mücadele 

temelinde çalışmaların yürütüldüğüne, sektörel alanlarda iklim değişikliği 

sorununun göz önünde tutularak çalışmalar hazırlandığına ve daha fazla plan ve 

projelerin hazırlanmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır (Devlet Planlama 

Teşkilatı, 2006: 74; Kalkınma Bakanlığı, 2013: 137; T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019b: 169). Örneğin, Onbirinci Kalkınma 

Planı’nda, şehirleşmede konut yapısı ve mekânsal yapılanmalarda iklim 

değişikliğinden “göz önünde bulundurulması gereken bir konu” olarak 

bahsedilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019b: 

157-159). Dolayısıyla, iklim değişikliğinin normal politika yapım sürecinde ve 

diğer sektörel kalkınma alanlarında değerlendirilmesi gereken bir alan olarak 

nitelenmesi konunun hükümet politikalarının bir parçası haline geldiğinin bir 

göstergesi sayılabilir. 

Bunun yanı sıra, Türkiye’nin iklim değişikliğinden etkilenme potansiyeline 

sahip olduğu, sel, ani yağış ve kuraklık gibi etkilerin gözlemlendiği kabul edilmiş, 

iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum temelinde ekonomik ve toplumsal açıdan 

iklim değişikliğinin etkilerine karşı bilinçlendirme çalışmalarının ve 

dayanıklılığın artırılacağı belirtilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, 2019b: 13, 169). Onbirinci Kalkınma Planı’nda iklim değişikliğinin 

neden olacağı olumsuz etkiler ve buna yönelik yapılan çalışmalar vurgulanırken, 

“Yüksek sera gazı emisyonlarının da etkisiyle hızlanan iklim değişikliğinin doğal 

 
11 Bu çalışmada incelenen Kalkınma Planları’na T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşılmıştır. Bkz. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı (2020). 
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afetlerin artmasına neden olduğu ve insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğu 

görülmektedir” ifadelerinin kullanılması iklim değişikliğinin bir tehdit olarak 

algılandığının göstergesi sayılabilir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, 2019b: 157). Fakat Kalkınma Planları da Hükümet Programları gibi 

iklim değişikliğini acil önlemlerin alınması gereken bir güvenlik sorunu olarak 

temsil etmekten ziyade iklim değişikliğinin etkileri, önemli bir sorun olduğu ve 

bu soruna karşı çalışmaların yürütüldüğü vurgusuyla, iklim değişikliği konusu 

belirginleştirerek siyasetin normal karar alma mekanizmaları çerçevesinde ele 

alındığını göstermektedir. 

Türkiye’nin hükümet seviyesinde iklim değişikliği algısını 

güvenlikleştirme/siyasallaştırma düzleminde değerlendirirken, iklim değişikliği 

politikalarını yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmalarının, 

söylemlerinin, idari ve bütçe yapılanmasının incelenmesi de önem arz 

etmektedir. Bu çerçevede, 2000’li yıllarda bakanlığa yönelik finansal aktarımda 

artış olduğu gözlenmektedir (Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018). Örneğin, 

Bakanlığın 2012 yılındaki bütçesi 929.814.000 Türk Lirası iken 2020 yılındaki 

bütçesi 2.827.733.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2019a: 13; Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2012). Bunun yanı sıra, 

Bakanlığın içerisine İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı gibi farklı 

birimleri içeren birimlerin dahil edilmesi, bu birimlerden Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’ne 2020 yılında ayrıca 258.528.000 Türk Lirası bütçe ayrılması ve 

iklim değişikliğine yönelik planlanmış projelerin olması, Bakanlık nezdinde de 

iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik kaynak aktarımının ve projelerin 

varlığını göstermektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019a: 77, 138-139).  

Çevre ve Şehircilik Bakanlık nezdinde gözlemlenen bu son idari, kurumsal 

ve finansal gelişmelerin Türkiye’de çevre ve iklim değişikliği konusunda bu 

zamana kadar yapılan diğer kurumsal ve idari yapılanmaların devamı niteliğinde 

olduğu söylenebilir. Örneğin, 1991 yılında kurulan Türkiye Çevre Bakanlığı’nın, 

2003 yılında Orman Bakanlığı ile birleşerek Çevre ve Orman Bakanlığı’na 

dönüştüğü, 2011 yılında ise Bakanlığın Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir (Wellmann, 2014: 37). 

İklim değişikliği politika, faaliyet ve önlemlerini belirlemek amacıyla 2001 

yılında kurulan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu da 2013 yılında Hava 

Yönetimi ve Koordinasyon Kurulu olarak yapılandırılmıştır (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2018a).  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra, çeşitli bakanlıklar da doğrudan 

ya da dolaylı biçimde iklim değişikliği uyum sürecine dahil olmaktadırlar. 

Örneğin, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde 
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İklim Değişikliği Çalışma Grubu ve MGM altında iklim analizi ve iklim 

değişikliği çalışmalarını yürüten Klimatoloji Şube Müdürlüğü bulunmaktadır 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016: 100). Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı gibi farklı bakanlıkların da iklim değişikliği çerçevesinde 

ulusal stratejiler ya da eylem planları hazırladıkları görülmektedir (bkz. Tablo 1) 

(Şahin, 2014: 33). Diğer yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapsamında da 

iklim değişikliğine yönelik çalışmalar ortaya çıkmıştır. Örneğin, 2008 yılında 

iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkileri ve önlemleri çerçevesinde Küresel 

Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Meclis 

Araştırması Komisyonu kurulmuştur (Şahin, 2014: 42). Görüldüğü üzere, iklim 

değişikliği konusunda hükümet çeşitli bakanlıklar aracılığıyla çalışmalar 

yürütmekte, kurumsallaşmaya yer vermekte ve bundan kaynaklı olarak farklı 

sorumlulukların ortaya çıkmasını sağlamakta, yani iklim değişikliğini normal 

siyasi alanda ve karar alma mekanizmalarında değerlendirmektedir. 

Son olarak, hükümet yetkililerin resmi söylemlerinde de iklim değişikliği 

ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında vurgulanmaktadır. 

Örneğin, 2014 yılındaki BM İklim Zirvesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 

Güllüce, iklim değişikliğine yönelik karbon yoğunluğunun azaltılması, atık 

yönetimi, yenilebilir enerji gibi farklı alanlarda yapılan çalışmaları Türkiye’nin 

son on yılda ortalama yüzde 5’lik ekonomik büyümesine oranla kıyaslayarak 

açıklamaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014). Aynı toplantıda Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadeleye yapacağı 

katkının çerçevesini, “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 

ülkelerin özel şartları, ekonomik ve sosyal kalkınmayla birlikte çevrenin 

korunması hedefleri, enerji talepleri, imkan ve kabiliyetlerinin farklılıklarının” 

çizeceğini söylemiştir (Hürriyet, 2014). 2019 yılında düzenlenen BM İklim 

Zirvesi’nde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle 

mücadele ve uyum sürecine yönelik gelecek projelerini ve yol haritalarını ifade 

ederken şehirleşmeye vurgu yaparak, iklim değişikliğinin sürdürülebilir 

kalkınmanın yanı sıra “sıfır karbon binalar”, “iklim dostu sürdürülebilir kentsel 

ulaşım” gibi girişimlerle şehirleşme çerçevesinde değerlendirmektedir (T.C. 

Cumhurbaşkanlığı, 2019). 

Son tahlilde, iklim değişikliğinin resmi söylemlerde zaman zaman bir 

“tehdit” olarak yansıtıldığı görülebilir. Özellikle son dönem Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum farklı platformlarda yaptığı konuşmalarda sık sık “ülkemiz 

de iklim değişikliği karşısında ciddi tehdit altında” ifadesini kullanmaktadır 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019b: 37). Bununla birlikte, Bakan Kurum da bu 

tehdit söylemlerini iklim değişikliğine yönelik ulusal ve yerel ölçekte plan ve 

projelerle siyaset alanındaki mekanizmalara çekmektedir. Örnek olarak, tüm iller 
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için İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri Genelgesi ve sel ve taşkınların yoğun 

yaşandığı Karadeniz Bölgesi için ise “Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem 

Planı’nın”12 hazırlanması gösterilebilir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019b: 38).  

Sonuç olarak, AKP hükümetlerinin 2002-2019 yılları arasında uluslararası 

ve ulusal düzeyde yaptığı çalışmalarda konuyu açık bir sorun olarak ifade ederek 

normal siyasi alana özellikle ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma 

söylemleriyle taşıdığı, sorunu idari, finansal ve kurumsal yapılandırmalarla siyasi 

karar alma mekanizmaları ve süreçleri içerisinde ele aldığı, sorundan 

kaynaklanan sınırlı da olsa bir sorumluluk oluşturduğu görülmektedir. Bir başka 

ifadeyle, Türkiye hükümet seviyesinde iklim değişikliğini bir yandan ağırlıklı 

olarak sürdürülebilir kalkınma ile ele almakta bir yandan da konuyu 

sorunsallaştırdığı süreçte normal bürokrasi içerisinde değerlendirip, 

siyasallaştırmaktadır.  

4. SONUÇ 

1960’lardan itibaren hem akademik çalışmalarda hem de uluslararası 

siyasette yer bulmaya başlayan çevre ve güvenlik arasındaki ilişki, 1980’li yıllara 

gelindiğinde güvenlik kavramının genişleyip derinleşmesiyle daha sistematik bir 

yaklaşımla ele alınmaya başlamıştır. Başta iklim değişikliği olmak üzere çeşitli 

çevre sorunlarının temelde çevrenin sürdürülebilirliğini etkilerken, insan 

yaşamına ve ekonomiye de tehdit oluşturması ulusal ve uluslararası siyasetin 

gündeminde de kendine yer bulmuştur. Bunun sonucunda 1990’lı yıllardan 

itibaren iklim değişikliği gibi ortak ve küresel bir soruna karşı uluslararası 

işbirliğini sağlamak amacıyla uluslararası diplomatik çalışmaların ivme 

kazandığı bir süreç başlamıştır. 

Ancak ekonomi, enerji, kalkınma, teknoloji gibi diğer birçok konuyla 

yakından bağlantılı olan iklim değişikliği sorunu, farklı siyasi aktörler tarafından 

çeşitli şekillerde algılanmakta ve yansıtılmaktadır. Benzer şekilde, iklim 

değişikliğinin etkileri farklı coğrafi bölgelerde farklı şekillerde yaşanmaktadır. Bu 

çerçevede, bu çalışma özellikle son 20 yıldır iklim değişikliğinin etkilerinin 

görüldüğü ve gelecekte de iklim değişikliğinden önemli derecede etkilenmesi 

beklenilen bir ülke olan Türkiye’nin, 2002-2019 yılları arasında iktidarda 

bulunan AKP hükümetlerinin yönetimi süresince iklim değişikliği algısının çevre 

ve güvenlik ilişkisi temelinde güvenlikleştirme ve siyasallaştırma bağlamında 

incelemektedir.  

 
12 Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2019c). 
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Waever’in de belirttiği üzere, bir sorunun açık ve görünür kılınması, bu 

soruna yönelik kararların verilmesi ve bundan kaynaklanan bir sorumluluğun 

ortaya çıkması bizi söz konusu sorunun siyasallaştırılması sonucuna 

götürmektedir (Waever, 2003: 12). Bu tanımdan yola çıkarak, Türkiye’nin 

hükümet seviyesinde iklim değişikliği algısına baktığımızda iklim değişikliğinin 

bir sorun olarak benimsendiği, uluslararası müzakerelere kendi menfaati 

çerçevesinde aktif katılım gösterdiği, Ulusal Bildirimlerle iklim değişikliğine 

yönelik çalışmalarını sunduğu, ulusal ölçekte bu soruna yönelik İDES, İDEP, 

Hükümet Programları ve Kalkınma Planları gibi belgelerle konu hakkında 

planlar yapılıp karar verilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü görülmektedir. 

Fakat tüm bu çalışmalarda, örneğin ada ülkelerinde olduğu gibi, iklim 

değişikliğinin birincil sorun olarak algılanmadığı ya da olağanüstü önlemler 

alınmasını gerektiren bir sorun olarak nitelenmediği görülmektedir. Daha açık 

ifade etmek gerekirse, örneğin Yeni Zelanda ve Avustralya iklim değişikliğini bir 

tehdit olarak nitelerken askeri kuvvetlerinin kullanımı ve savunma 

politikalarında dönüşüme giderek iklim değişikliğiyle mücadeleye yer vermekte, 

Tuvalu, Kiribati ve Fiji gibi ülkeler ise iklim değişikliğini ulusal güvenliklerine 

acil ve birincil öncelikli bir tehdit olarak nitelemektedir. Türkiye ise, iklim 

değişikliğini bir tehdit olarak nitelerken bu soruna yönelik söylemlerle, politika 

yapımı ve kaynak aktarımıyla belirgin kılmaktadır. Ancak çalışma kapsamında 

incelenen AKP hükümetleri temelinde Türkiye’nin iklim değişikliğini acil 

önlemlerin alınmasını gerektiren öncelikli güvenlik sorunu olarak görmek yerine 

sorunu siyasallaştırdığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu dönemde konunun 

siyasallaştırılmasının ağırlık kazanması başka dönemlerde veya farklı siyasi ve 

siyasi olmayan aktörler tarafından güvenlik konusu yapılmayacağı anlamına 

gelmemelidir. İkinci olarak, iklim değişikliği genel olarak ekonomik değerlerin ön 

planda tutulduğu sürdürülebilir kalkınma temelinde ve şehirleşme çerçevesinde 

ele alınmaktadır. Bu durum en açık şekilde çevre konusunun hükümet nezdinde 

idari yapılanması ve kurumsallaşmasında görülmekte, çevre konuları şehirleşme 

konularıyla birleştirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisine bırakılmaktadır.  

Öte yandan, Türkiye’nin enerji talebindeki artışı karşılayabilmek için sera 

gazı emisyonuna temel katkı sağlayan kömürle çalışan termik santralleri artırma 

girişimi ve 2000’li yıllarda sera gazı emisyonunda artış eğilimi içerisinde olması 

iklim değişikliğiyle mücadeledeki plan ve politikalarının uygulamaya geçirilmesi 

konusundaki tutarlılığının sorgulanmasına da neden olmaktadır. Örneğin, 

hükümetlerin iklim eylemlerini izleyen Climate Action Tracker’in13 son 

değerlendirmesinde, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirirken 

aynı zamanda enerji talebini karşılamak için sera gazı emisyonuna katkıda 

 
13 Climate Action Tracker ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Climate Action Tracker (2020).  
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bulunan termik santrallere de başvurduğunu, iklim değişikliği politikalarının 

uygulanmasında az ilerleme gösterdiğini ve Paris Anlaşması’nı hala 

onaylamadığını belirtmiş, “rol model” (role model) ve “kritik derecede yetersiz” 

(critically insufficent) arasında altı gruplandırmadan oluşan değerlendirmede 

Türkiye’yi 2019 yılı itibariyle, son sırada olan “kritik derecede yetersiz” 

kategorisinde değerlendirmiştir (Climate Action Tracker, 2019). Termik santral 

çalışmaları konusunda Eylül 2019’da Adana’da biyolojik koruma alanı olmasına 

rağmen Sugözü Kumsalı’nda Hunutlu Termik Santral14 inşasına başlanmasını 

örnek vererek, bu çalışmaların Türkiye’nin 2030 yılına kadar kömür kullanımını 

azaltma ihtiyacıyla çeliştiğini belirtmektedir (Climate Action Tracker, 2019). 

Türkiye’nin uluslararası müzakere süreçlerini geriden takip etmesi ve 

finansal konulara takılı kalmış olması, Paris Anlaşması’nı onaylamamakta 

ısrarcı olması ve iklim değişikliğini sürdürülebilir çevrenin sağlanmasından 

ziyade ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve şehirleşme 

ile ilişkilendirmesi iklim değişikliğiyle mücadelede önceliklerinin neler olduğunu 

sorgulamamıza neden olmaktadır. Bununla birlikte, son dönemde özellikle 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde iklim değişikliğinin artık bir “milli 

güvenlik” konusu olarak nitelendirilmeye başlanması, Türkiye’nin ilerleyen 

zamanlarda hükümet seviyesinde iklim değişikliğine yönelik politikalarında 

değişiklik gösterebileceğinin bir göstergesi de olabilir (Boztepe ve Aydın, 2019).  

Bu çalışma Türkiye’nin iklim değişikliğine olan yaklaşımını Kopenhag 

Okulu’nun siyasallaştırma ve güvenlikleştirme bağlamında ve temel siyasi aktör 

olan hükümetler nezdinde değerlendirmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmanın kapsamı 

dışında kalan bazı sorular, örneğin Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele 

konusunda ulusal ve uluslararası siyasi gelişmelerin pratikte ne kadar ve ne 

şekilde uygulandığı, hükümetin söylemlerinde bir değişiklik olup olmadığı 

ilerideki çalışmalar tarafından araştırılabilir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de 

hükümet dışında siyasi ve siyasi olmayan aktörlerin (asker, siyasi partiler, 

medya, sivil toplum örgütleri, vb.) çevre ve iklim değişikliğini güvenlikleştirip 

güvenlikleştirmediği gibi sorular da konunun Türkiye örneğinde daha kapsamlı 

ele alınmasını sağlayabilir.  

 

 

 

 
14 Sugözü Kumsalı’nda Hunutlu Termik Santrali ile ilgili detaylı bilgi için bkz. TEMA (2019).  
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YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI: TUTUMLAR, 

ALGILAR VE SİYASİ LİDER STİLİ TERCİHİ* 

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) OUTBREAK: 

ATTITUDES, PERCEPTIONS, AND PREFERENCES OF 

POLITICAL LEADERSHIP STYLE 

Gökçe ÖZKILIÇCI** & Nihal MAMATOĞLU*** 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı Türkiye örnekleminde yeni koronavirüse 

(COVID-19) ilişkin çeşitli tutum ve algıların yanında, 

kimliklenme, kaygı ve algılanan sosyal güvenin siyasi lider 

tercihleri üzerindeki yordayıcılığını incelemektir. Bu amaçla, 

283 kişiden oluşan bir örneklem (181 kadın, 102 erkek, Ort.yaş 

= 33.71, S = 11.05) ile nicel bir araştırma yürütülmüştür. 

Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcıların önemli bir 

çoğunluğunun şu anda bir seçim yapılsa görev odaklı liderlik 

stilini, karizmatik ve ilişki odaklı liderlik stillerine göre daha 

fazla tercih edeceğini göstermiştir. Ayrıca her bir liderlik stili 

için araştırma değişkenlerinin yordayıcılığını test etmek üzere 

geriye doğru eleme yöntemi kullanılarak regresyon analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Bulgular; katılımcıların makro kontrol 

algılarının olumlu ve kendine güven algılarının karizmatik 

lider stilini olumsuz; bulaşıcılık algısı ile durumluk kaygının 

görev odaklı liderlik stilini olumlu ve salgınla ilgili komplo ve 

inanç algılarının ilişki odaklı liderlik stilini olumlu ve anlamlı 
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olarak yordadığını göstermiştir. Araştırma sonucunda elde 

edilen bilgiler ilgili alanyazın ışığında kriz durumlarında lider 

tercihinin dinamiklerini anlamaya yönelik çıkarımlar 

çerçevesinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Koronavirüs Krizi, Liderlik Tercihi, 

Kimlik, Sosyal Güven, Kaygı Durumu. 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the predictor roles of identity, 

anxiety, and perceived social trust on preferences for political 

leaders, as well as various attitudes, and opinions about 

coronavirus in a Turkish sample in the context of the novel 

coronavirus (COVID-19) pandemic crisis. For this purpose, a 

quantitative study with a sample of 283 participants (181 

women, 102 men,  M.age = 33.71, SD = 11.05). The findings 

revealed that a majority of the participants preferred task-

oriented leadership style more than the charismatic and 

relationship-oriented leadership styles if there were an 

election. Regression analyses were further conducted using 

the backward elimination method to test the predictability of 

the research variables for each leadership style. The results 

revealed that participants’ sense of macro-control positively 

and self-confidence negatively predicted charismatic 

leadership style; perceived contagiousness and state anxiety  

positively predicted task-oriented leadership style; perception 

of conspiracy and beliefs related to the pandemic positively 

predicted relationship-oriented leadership style. The research 

findings were discussed in line with the relevant literature  

with implications for understanding the dynamics of 

leadership preferences during crisis. 

Keywords: Novel Coronavirus Crisis, Leadership Preference, 

Identity, Social Trust, Anxiety State. 

GİRİŞ 

2019 yılının Aralık ayının başında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 

yeni koronavirüs (COVID-19) olarak adlandırılan hayvansal kökenli (zoonotik) 

hastalığın 2020’nin başlarında dünya genelinde yayılması sonucu Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesiyle neredeyse tüm ülkelerde sıkı 

tedbirlerin alınmasına yol açmıştır (World Health Organization, 2020). 
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Ülkemizde ise Mart ayının başlarında ilk vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte 

siyasi otoritenin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun 

önerileri çerçevesinde salgınla mücadele adına önlemler alınmaya başlanmıştır. 

Bu tarz kriz ve felaket durumlarında geleneksel bürokratik yapıların başarılı bir 

şekilde baş etmelerinin zor olduğu ve krizi yönetebilen liderlerin becerilerinin 

daha fazla ön plana çıktığı bilinmektedir (Boin vd., 2013; de Bussy ve Paterson, 

2012; Lagadec, 2009; Light, 2008).  

COVID-19 salgınıyla yaşanan ortam kriz olarak nitelendirilebilir. Krizi, 

dinamik ve kaotik bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. İnsanlar krizleri, 

önemli bir tehdit, belirsizlik hissiyatı ve acil eylem gerektiren ciddi bir çıkmaz 

olarak deneyimlemektedirler. Bu tür durumlarda eyleme geçirecek, kendine 

güvenen ve her an ulaşılabilir liderleri aramak oldukça doğal bir eğilimdir (Boin 

ve Hart, 2003; Luecke, 2008; Rosenthal vd., 2001). Kriz yönetimi ise krizin 

etkisini en aza indirmeyi amaçlayan faaliyetlerin toplamı olarak 

tanımlanmaktadır. Söz konusu etki, insanların yaşadıkları zarar durumları, 

kamu kurumlarının ve altyapının yetersizliği ile ölçülmektedir. Etkili kriz 

yönetimi hayat kurtarır, altyapıyı korur ve kamu kurumlarına olan güveni geri 

kazandırır (Boin vd., 2013: 81).  

Günümüzde liderlik becerilerinin başında kaçınılmaz olan çatışmaları, 

kaotik durumları ve olası değişimlerin yaratacağı karmaşıklığı yönetme becerisi 

gelmektedir (Heifetz vd.,  2009: 5). Liderlerin kriz dönemlerinde gruplarının 

ihtiyaçlarını anlamak için onların korkularına, isteklerine ve özlemlerine 

odaklanmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra diğer çalışanların bağımsız 

kararlar vermesini ve yenilikçi fikirlerini paylaşmalarını sağlayan bilgi akış 

kanallarını arttırarak herkesi çözüm üretmek için harekete geçirmeleri 

gerekmektedir (Heifetz vd., 2009: 6). 

James ve Wooten (2005: 142), kriz yönetiminde iletişim ve halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin gerekli ancak; tek başlarına yetersiz olduğunu söylemektedirler. 

Krizi en iyi yöneten liderlerin sadece içinde bulundukları örgütler için değil, aynı 

zamanda örgütün dâhil olduğu sistemde de güven teşkil etmesi gerektiğini 

belirtmektedirler. Liderlerin etkin ve stratejik bir kriz yönetimi sergilemeleri için; 

sezgi kabiliyeti, koordinasyon/karar alma ve anlam yaratma görevlerini 

gerçekleştirmeleri gerektiğini belirten yazarlar bulunmaktadır (Boin ve 

arkadaşları, 2005: 474). Klann (2003: 20) ise liderlerin bir kriz durumunda üç 

temel motive edici beceriye odaklanmalarının gerekliliğinden bahsetmektedir. 

Bunlar; iletişim, vizyon ile değerlerin net olması ve diğerlerini önemsemektir.  

Rutin iletişim ile kriz iletişimi becerileri ve stratejileri arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır (Miller ve Goidel, 2009: 267). Alışılageldik iletişim 
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stratejilerinin kriz durumlarında işe yaramayabileceği göz önünde 

bulundurulmalı ve dilin kriz durumlarına uyarlanması gerekmektedir. Lider, 

sorumluluğunu daha geniş bir şekilde dağıtmalı, kuruluştaki insanların bağımsız 

kararlar almasını ve yenilikçi çabalardan öğrendikleri dersleri paylaşmalarını 

sağlayan bilgi akış kanallarını artırarak herkesi çözüm üretmek için harekete 

geçirmelidir (Boin vd., 2013: 81). Bu bağlamda liderlerin etkileşimleri temelinde 

ele alınabilen liderlik stillerinin böyle kriz durumlarında kamuoyu tarafından bir 

tercih nedeni olabileceği açıktır. COVID-19 salgını toplumun baş etmek 

durumunda kaldığı ve siyasi otoritenin koordineli bir şekilde yürütmesi gereken 

bir tür kriz olarak tanımlanabilir. Böylece bu bölümde değinilenlerin üstüne 

ilerleyen bölümde kriz durumları ve lider stili tercihlerine ilişkin önceki araştırma 

bulgularına yer verilecektir.  

Ülkemizde COVID-19 ile ilgili çalışmalara rastlanmakta ve bu çalışmaların 

ağırlıklı olarak kaygı ile ilgili olduğu görülmektedir (Çölgeçen ve Çölgeçen, 2020; 

Ekiz vd., 2020; Göksu ve Kumcağız, 2020). Bostan ve arkadaşlarının (2020) 

çalışmasında katılımcıların pandemiye karşı yüksek hassasiyete sahip olduğu, 

korunma için azami çaba sarf edildiği ve sosyal güvenin diğer boyutların 

gerisinde kalmasına rağmen ortalamanın üzerinde olduğu gösterilmiştir. Başka 

bir çalışmada ise, belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksek, dindar, sezgisel 

düşünen, sağ ideolojiye sahip ve bilişsel yansıma testinden düşük puan alanların 

komplo teorilerine daha yüksek bir inanç seviyesiyle ilişkilendiği ortaya 

konmuştur (Alper vd., 2020).   

Bu çalışmada COVID-19’a ilişkin algılar ve tutumlar; genel olarak salgına 

yönelik algılar, salgının nedenleri ve salgının kontrolü alt boyutlarında 

incelenecektir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı COVID-19 salgınının 

Türkiye’de ilan edildiği ilk günlerde; salgına ilişkin algı ve tutumların, bireyin 

toplumla kimliklenmesinin, durumluk ve sürekli kaygı durumunun ve sosyal 

güven düzeylerinin bu koşullarda bir seçim olsa tercih edilecek lider stili 

üzerindeki yordayıcılığı araştırılmıştır. 

1. SİYASİ LİDER STİLLERİ İLE KRİZ, KİMLİKLENME, KAYGI VE 

SOSYAL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Siyasi Lider Stilleri ve Kriz  

Lider stilleri, liderlerin çevresindeki kişilerin ilgisini çekme biçimidir ve 

diğerleriyle olan etkileşimleri nasıl yapılandırdıklarını, bu etkileşimleri 

yönlendirmek için kullandıkları normları, kuralları ve ilkeleri içermektedir 

(Hermann, 2005: 180). Liderlik stilleri, liderlerin kim olduklarını değil, ne 

yaptıklarını (davranışlarını) ele almaktadır. Liderlik stilleri çeşitli şekillerde 
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sınıflandırılmıştır ve farklı stillerin farklı durumlarda daha etkili olduğu 

gösterilmiştir (Bowers vd., 2017; Eagly vd., 2003; Kaarbo ve Hermann, 1998; 

Morrell ve Hartley, 2006). Bu sınıflandırmalardan biri, Burns (1978) tarafından 

ortaya atılan ve Bass tarafından revize edilen, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik 

stilleridir. Son yıllarda öne çıkan liderlik modellerinden olan dönüşümcü ve 

etkileşimci liderlik sınıflaması, görev ve ilişki odaklı liderlik boyutu ile ilişkilidir 

(Bass, 1990: 21).  

Bu çalışmada liderlik stilleri; karizmatik liderlik, görev odaklı liderlik ve 

ilişki odaklı liderlik stilleri ile tanımlanmıştır. Bu lider stillerinin tercih 

edilmesinin nedeni söz konusu stillerin kriz yönetimiyle yakından ilişkili 

olduğunu gösteren çalışmaların varlığıdır (de Bussy ve Paterson, 2012; James ve 

Wooten, 2004; Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009; Pillai, 1996; Pillai ve Meindl, 

1991). 

Karizmatik liderler takipçileri üzerinde önemli seviyede etki gücüne 

sahiplerdir. Karizmatik liderler, ilham verici bir vizyon yaratma, hitabet 

yetenekleri, kendilerinin ve görevlerinin olağanüstü olduğu izlenimini uyandıran 

davranış ve eylemleri ile diğer lider stillerinden ayrılmaktadırlar (Conger ve 

Kanungo, 1994). Bu liderler takipçilerine misyon duygusu sağlamakta ve vizyon 

oluşturmaktadırlar. Liderlerini karizmatik olarak algılayan takipçilerin 

kendilerine daha fazla inanmaları ve güvenmeleri muhtemeldir (Humphreys, 

2005: 1412). 

Görev odaklı liderler, grup üyelerinin rollerini tanımlamakta ve 

örgütlenmelerini sağlamakta; iyi tanımlanmış örgüt modelleri, haberleşme 

kanalları ve iş bitirme yollarını bulmak için çaba harcamaktadırlar (Bass ve 

Stogdill, 1990; Fey vd., 2001). Bu liderler, görevi yerine getirmek için grupta 

yüksek düzeyde bir moral ve motivasyon oluşturmaya gönüllüdürler ve problem 

çözme konusundaki ilgilerini paylaşan, alınan kararları uygulamak için çok 

çalışan takipçiler aramaktadırlar (Hermann, 2005: 180). Belirlenen hedeflere 

ulaşmayı öncelemekte ve görevlerin zamanında tamamlanması için açık ve net 

tarihler belirlemektedirler (Fey vd., 2001: 622).  

İlişki odaklı liderler ise, grup üyelerinin moralini ve grup ruhunu yüksek 

tutma arzusundadırlar. Bu liderler, genellikle ekip arkadaşlarının istedikleri ve 

ihtiyaç duydukları şeylere karşı oldukça duyarlıdırlar. Ekip arkadaşlarıyla 

kurdukları ilişkilerde sosyo-duygusal bir uzman olarak davranmaktadırlar (Bass 

ve Stogdill, 1990; Simonton, 1988). Bu tarzı benimsemiş liderlerin birincil 

öncelikleri, birlikte iş yaptıkları kişilerle kurdukları güvene ve iyi iletişime 

dayanan ilişkilerdir (Fey vd., 2001: 625; Hermann, 2005: 181). İlişki odaklı 

liderlik stilini benimseyen kişilerin, takım oluşturma ve liderliği paylaşma 
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olasılıklarının diğer lider stilini benimseyenlere kıyasla daha yüksek olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmacılar, ne tür bir liderlik stilinin krizle yüzleşme ve krizi çözme 

konusunda daha etkin olabileceği sorusuna yanıt aramışlardır (Arslan, 2009; 

Boin ve Hart, 2003; King, 2007). Kriz ve liderlik alanyazını incelendiğinde en 

belirgin liderlik stili olarak karizmatik liderlik ön plana çıkmaktadır (James ve 

Wooten, 2004; Pillai, 1996; Pillai ve Meindl, 1991). Kriz dönemlerinde 

insanlarda gerginliğin arttığı ve bu süreçlerde geniş kitlelerin liderlerin 

söylemlerine karşı daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Bass ve Stogdill (1990), 

insanların kriz dönemlerinde bir nevi “karizma açlığı” çektiğini söylemektedir. 

Bu durumun sebebini var olan değerlerin düşüşe geçmesine, artan korkuların, 

endişelerin ve kimlik krizlerinin su yüzüne çıkmasına bağlamaktadırlar. Conger 

ve Kanungo (1998: 230) ise karizmatik liderliğin kriz dönemlerinde yıkıcı 

sonuçlar yaratabileceğini öne sürmektedirler. Özellikle bazı karizmatik liderlerin 

narsisizmle ilişkili özelliklere sahip olduklarını ve bu durumun büyüklenmeci 

davranmaya ve somut gerçeklikten kopuk kararlar almalarına yol açabileceğini 

söylemektedirler. 

Kriz döneminde kişilerin hangi liderlere yöneldiğini ortaya koyan bazı 

çalışmalar karizmatik ve dönüştürücü olarak algılanan liderlerin daha fazla 

tercih edilebilir olduğunu doğrular niteliktedir. Örneğin; Humphreys (2005), 

dönüşümcü liderliğin çalkantılı zamanlarda daha etkili bir yaklaşım olduğu 

sonucuna varmıştır. Boehm ve arkadaşları (2010), 2006 Lübnan savaşında sınır 

hattında yaşayan katılımcılarla yürüttükleri çalışmada, katılımcıların dönüşümcü 

liderleri etkileşimci liderlere kıyasla daha fazla tercih ettiklerini ortaya 

koymuşlardır. Bir kriz durumunda katılımcılara lider tercihleri sorulduğunda 

dönüşümcü liderleri seçmeleri kriz durumlarında güçlü liderler görmek 

istedikleri şeklinde yorumlanabilir (de Bussy ve Paterson, 2012). Özellikle, 

dönüşümcü ve demokratik algılanan liderlerin, paydaşları tarafından kriz 

zamanlarında uyumlu/uzlaştırıcı iletişim stratejileri sergilemeleri beklenmektedir 

(Hwang ve Cameron, 2008: 72). 

Özdevecioğlu ve Kanıgür (2009) ise görev odaklı liderlerin, özellikle işin 

yapısının belirsiz olduğu durumlarda, acil düzenlemelerde ve kriz ortamlarında 

tercih edildiğini belirtmişlerdir. Bu durumu, odaklanılan amaç için gereken 

görevlerin yerine getirilmesinde; çalışanların iş tanımlarını yapıp, 

programlayacak ve performans standartlarını denetleyecek lidere ihtiyaç 

duyulması şeklinde açıklamaktadırlar.  



Gökçe ÖZKILIÇCI & Nihal MAMATOĞLU Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 208-246 
 

214 
 

Yukarıda ifade edildiği üzere Bass (1990), var olan değerlerin düşüşe 

geçmesi, artan korkular, endişeler ve kimlik krizleri nedeniyle insanların 

karizmatik liderlere yöneldiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, bireyin ait 

olduğu sosyal grupla kendini özdeş hissetmesi olarak tanımlanabilecek 

kimliklenme ile lider tercihleri arasında bir takım ilişkiler beklenebilir.  

Kimliklenme 

Sosyal Kimlik Yaklaşımı (Abrams ve Hogg, 1988; Haslam, 2001) 

temellerini Sosyal Kimlik Kuramı (SKK) (Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1979; 

Tajfel ve Turner, 1986; Turner, 1985) ve Sosyal Sınıflandırma Kuramı’ndan 

(SSK) (Turner vd., 1987) almaktadır. SKK’a göre, bireyin davranışları kendisi ile 

ilgili algısının yanında, özdeşim kurduğu ya da kendini ait hissettiği sosyal 

grubun davranış örüntüsünden ve eğilimlerinden de etkilenir. Ayrıca, SKK, 

bireyin birçok kimliği barındırdığını göz ardı etmez ve sosyal kimliğin bireyin 

sahip olduğu ve birbirlerinden çok uzaklaşmayan farklı kimliklerin bir tür 

koleksiyonu olduğunu vurgular (Christ vd., 2003; Lipponen vd., 2003; 

Mamatoğlu, 2008; Mamatoğlu, 2010; Pratt, 2001; Reade, 2001; van Dick, 2004; 

van Knippenberg ve van Schie, 2000). Bu bağlamda bu çalışmada bireyin iki tür 

kimliği; ideolojik kimliğin yanında ait olduğu toplumla kendini özdeşleştirmesi 

olarak tanımlanabilecek toplumsal kimliği ile lider tercihleri arasındaki ilişkiye 

bakılmıştır. Söz konusu iki kimliğin ele alınmasının araştırmanın amacına uygun 

olduğu ve bir kriz ortamı olarak nitelendirilen COVID-19 sürecindeki 

yansımalarının incelenmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. 

Kimliklenme üyelerin grubun çıkarları doğrultusunda davranmaları 

açısından motivasyon sağlamakta ve üyeler arası bağları güçlendirmektedir 

(Ruggieri ve Abbate, 2013: 1172). Örneğin lider davranışı algısı/liderlik stili ile 

örgütsel kimliklenme arasındaki ilişkilerin incelendiği bir çalışmada Mamatoğlu 

(2010), hiyerarşik ve işe odaklı lider davranışı ile takip ve kontrol eden lider 

davranışı algısının takım kimliklenmesiyle olumlu yönde ve anlamlı ilişkiler 

olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu çalışmada ifade edilen hiyerarşik ve işe 

odaklı lider bu çalışmada odaklanılan görev odaklı lider tanımlamasına, takip ve 

kontrol eden lider ise karizmatik lider tanımlamasına yakındır. Özellikle siyasi 

liderlerin önemli görevlerinden biri de takipçilerine ortak bir kimlik sağlamaktır. 

Çünkü takipçiler (seçmenler) ne düşünmeleri, nasıl davranmaları ve diğer 

gruplarla kuracakları etkileşimin nasıl olacağı konusunda liderlerinin 

davranışlarını takip etmektedirler (van Knippenberg vd., 2005: 496).  

Hohman ve arkadaşları (2010), belirsizlik arttığında ulusal kimliğin 

Cumhuriyetçiler arasında Demokratlardan daha güçlü olduğunu ortaya 
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koymuşlardır. Belirsizlikten bağımsız olarak Cumhuriyetçilerin partileriyle ve 

uluslarıyla daha güçlü bir şekilde özdeşleştikleri, oysa Demokratların belirsizlik 

arttığında uluslarıyla daha az özdeşleştikleri ve bunun yerine partileriyle daha 

fazla özdeşleştikleri gösterilmiştir. Araştırmacılar bu sonucu 

değerlendirdiklerinde, araştırmanın Cumhuriyetçi bir başkan olan Bush 

zamanında yürütülmüş olmasına ve dolayısıyla Demokratların liderle ve milletle 

değil kendi partileriyle özdeşleşerek belirsizliği çözmeye çalıştıklarını iddia 

etmişlerdir. Benzer bazı çalışmalarda, bireyin belli bir kimlikle özdeşleşmesi 

arttıkça; grup üyelerinin grup yönelimli olan ve üyeleriyle kişisel bağlarını 

arttırma eğilimi olan dönüşümcü liderleri, etkileşimsel liderlere göre daha fazla 

tercih ettiklerini ortaya koymaktadır (Ruggieri ve Abbate, 2013; van 

Knippenberg vd., 2005). 

Bu çalışmada, COVID-19 salgınının yarattığı kriz ortamı düşünüldüğünde, 

bireylerin yaşadığı farklı endişelerin neden olduğu kimlik krizleri karşısında; 

diğerlerini kendi etrafında toplayabilen ve grup kimliğini güçlendiren karizmatik 

liderlere yönelecekleri beklenmektedir. 

Kaygı 

Öte yandan salgınların yaşandığı zamanlarda yapılan bazı çalışmalar 

halkın ve özellikle de sağlık çalışanlarının kaygı seviyelerinin yükseldiğini ortaya 

koymuştur (Lau vd., 2005; Leung vd., 2005; Prince vd., 2007; Savaş ve 

Tanrıverdi, 2010; Taylor vd., 2008). Bulaşıcı hastalıkların ruh sağlığına olan 

olumsuz yansımaları önemli seviyelerdedir ve bu durum bazı ruhsal hastalıkların 

dünya çapında en yaygın görülen hastalıklar arasında yer almasına yol 

açmaktadır (Prince vd., 2007: 859). Bu hastalıkların başında depresyon, kaygı, 

travma sonrası stres ve duygu durum bozuklukları sayılabilir (Coughlin, 2012: 

2). Özellikle yakın tarihte dünyayı etkisi altına alan ağır akut solunum yolu 

yetersizliği sendromu (SARS, 2003); kuş gribi (H5N1, 2004); domuz gribi 

(H1N1, 2009) ve Orta Doğu solunum sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV, 

2012) salgınları başta olmak üzere, bu gibi salgınların insanların kaygılarını 

önemli ölçüde arttırdığı ve kaygı bozukluklarına yol açtığı bilinmektedir (Lau 

vd., 2005; Leung vd., 2005; Savaş ve Tanrıverdi, 2010; Taylor vd., 2008). Kaygı 

seviyesinin özellikle salgının devam ettiği günlerde daha yüksek düzeyde olduğu 

ve zaman içinde azaldığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Jones ve Salathé, 

2009). Dolayısıyla, bu çalışmada ele alındığı üzere, durumluk kaygı seviyesinin 

kişilerin olaylara bakış açısını etkileyebileceği ve bu durumun kişilerin siyasi lider 

tercihlerine etki edebileceği söylenebilir.  
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Cohen ve arkadaşları (2004), zor şartlarda ve ölüm kaygısının belirgin 

olduğu koşullarda kişilerin siyasi tercihlerinin rasyonel olamayacağını 

gerçekleştirdikleri deneysel bir çalışmayla ortaya koymuşlardır. Ölüm kaygısının 

belirgin olduğu koşulda sınav kaygısının belirgin olduğu koşula kıyasla 

karizmatik liderin daha fazla tercih edildiğini bulgulamışlardır. Aynı çalışmada 

görev odaklı lider tercihinin ise işi yapmanın pratik temellerine odaklandığı için 

ölüm kaygısının belirgin olmasından etkilenmediğini ortaya koymuşlardır. 

Becker ve Rank, ötekini tanrılaştırma dürtüsünün bazı seçkin kişileri (liderleri) 

yüceltmeyi, onların özel güçlere sahip olduğuna inanmayı ve onlarla 

özdeşleşerek ölüm kaygısını dizginlemeye hizmet eden bir mekanizma işlevi 

gördüğünü belirtmişlerdir (Becker, 2013; Rank, 1968). Bu bağlamda bu 

çalışmada, ölüm, gelecek, sağlık ve iyilik hali gibi çeşitli kaygıların yükseldiği 

COVID-19 salgını sırasında katılımcıların karizmatik liderlere/liderlik stiline 

yönelmeleri beklenebilir. Bir başka deyişle, kaygı düzeyi karizmatik liderliği 

yordayabilir. 

Sosyal Güven 

Bireyin güvendiği ve kendisini ait hissettiği kültürden, güvenli davranış ve 

tutumların gelişmesini destekleyen sosyal ve politik kurumlardan elde ettiği 

yararların, içinde bulunduğu topluma sağladığı katkılar ve aldığı payın sosyal 

güvenle ilişkisinin temel kişilik özelliklerinden daha fazla olduğunu düşünen 

yaklaşımlar bulunmaktadır (Mamatoğlu, 2019). Bu yaklaşımların en temel 

sorusu ise, "çevredeki insanlara çoğunlukla güvenilebilir mi; yoksa mutlaka temkinli ve 

dikkatli mi olunmalıdır?” şeklindedir (Newton, 2001; Putnam, 2000). Mamatoğlu 

(2019), güven kuramlarını bireysel kuramlar ve toplumsal kuramlar olarak iki 

başlıkta toplamıştır. Bireysel kuramlar sosyo-psikolojik kuramlar, sosyo-demografik 

kuramlar, yaşam deneyimleri kuramları ve ideolojik kuramlar başlıkları altında ele 

alınmıştır. Toplumsal kuramlar ise; ağ kuramları ve ülke düzeyi gösterge kuramları 

başlıkları altında ele alınmıştır. Mamatoğlu (2019), birey düzeyinden başlayarak 

toplumun tüm katmanlarında ortaya çıkan güven ya da güvensizliğin söz konusu 

tüm düzeyler arasında sosyal güven ya da güvensizlik geçiş ve etkileşimlerine 

işaret ettiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda sosyal güven birey, yakın çevresi, 

toplum, toplumsal kurumlar ve devlet arasında karşılıklı olarak ortaya çıkar. Bir 

başka deyişle güven ve güvensizlik karşılıklıdır. Bu bağlamda COVID-19 krizini 

yaşayan bireyin, içinde bulunduğu sosyal çevre ve kurumlara; onların verdiği 

güven kadar güvenebilir. Burada bireylerin kendilerine güven veren kurumların 

en tepesinde bulunan siyasi lideri tercih etmeleri beklenebilirdir.  

Fukuyama da (1995: 153) bir topluluğun ortak ahlaki değerleri paylaşma 

derecesinin yüksek düzeyde kolektif güvenin ortaya çıkma olasılığını 
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arttıracağını belirtmektedir. Bu bağlamda toplum değerlerinin bir prototipi olarak 

kendini sunabilen karizmatik liderlerin COVID-19 salgınının yarattığı kriz 

ortamında tercih edilmeleri olasıdır. 

Kişilerarası güven, sivil katılım ve devlet kurumlarına duyulan güvenin 

birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu iddia eden Brehm ve Rahn (1997), 

kişilerarası güvenin sivil katılım düzeylerinin yanı sıra insanların hükümet 

yetkililerine ve politikacılara ne derece güven duydukları açısından önemli 

sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuşlardır. Bir başka deyişle, başkalarına dair 

olumlu inançları olan kişilerin, başkana, kongreye ve mahkemelere güven 

duymaya daha meyilli olduğunu bulgulamışlardır (Brehm ve Rahn, 1997). 

Dolayısıyla, hükümete olan inancın azalması, toplum katılımının ve genel sosyal 

güvenin azalmasının olası bir göstergesi olarak okunabilir (Putnam, 1993; Welch 

vd., 2005).  

Travaglino ve Moon (2020), hükümetin eylemlerine duyulan güvenin üç 

farklı ülkede COVID-19 önlemleri kapsamında belirlenen kurallara uyma 

davranışını araştırmışlardır. İtalya ve Güney Kore’de hükümete daha çok 

güvenen katılımcıların, sosyal mesafe normlarına daha yüksek düzeyde uyum 

sağladığını bildirme olasılığı daha yüksekken, ABD’de söz konusu ilişki sıfıra 

yakın bulunmuştur. Hükümete bağlı ve yüksek güven duyan toplumlar, COVID-

19'un ciddiyeti hakkındaki yanlış bilgilendirmelere daha duyarlı olabilir (Elgar 

vd., 2020). İsviçre’de gerçekleştirilen boylamsal bir çalışma, insanların domuz 

gribi salgınının ilk günlerinde hükümete yüksek düzeyde güven duyduğunu 

ancak bu güvenin zamanla azaldığını ortaya koymuştur (Bangerter vd., 2012). 

Güven teşkil edilmesinin liderin etkinliği için önemli olabileceğini ve liderin de 

güven oluşturma çabalarının içinde bulunduğu yapının etkinliğini arttırmak için 

önemli olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Barney ve Hansen; 1994; 

Bass 1990; Dirks ve Skarlicki 2004). Özellikle dönüşümcü liderin takipçilerinin 

güvenini daha fazla arttırdığına yönelik çalışmalar mevcuttur ( Asgari vd., 2008; 

Cemaloğlu ve Kılınç, 2012; Hsu ve Mujtaba, 2007).  

Bu çalışmada, sosyal güvenin topluma mevcut krizin mutlaka aşılacağıyla 

ilgili umut aşılayan karizmatik liderliği ve uzmanlık alanında çalışan ve 

yapılması gerekenleri sırayla yapacağının güvenini veren görev odaklı liderlik 

stilini yordaması beklenmektedir. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu çalışmanın temel amacı COVID-19 salgınının Türkiye’de ilan edildiği 

ilk günlerde; salgına ilişkin algı ve tutumların, bireyin toplumla 

kimliklenmesinin, durumluk ve sürekli kaygı durumunun ve sosyal güven 
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düzeylerinin bu koşullarda bir seçim olsa tercih edilecek lider stili üzerindeki 

yordayıcılığını araştırmaktır. Bu araştırmanın temel amacı olmamakla birlikte 

lider stilleri tercihleri üzerinde bir dizi demografik değişkenin yordayıcılığı da 

incelenmiştir. 

3. YÖNTEM 

Örneklem 

Araştırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmış ve katılımcılara sosyal 

medya aracılığıyla (çevrimiçi) ulaşılmıştır. Örneklem 181 kadın (%64) ve 102 

erkek (%36)  olmak üzere toplam 283 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların 

yaş aralığı 18 ila 70 arasındadır (Ort. = 33.71, S = 11.05). Örneklem seçiminde, 

çalışmaya kaç kişinin dahil edilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla G*Power 

3.1 (Faul vd., 2009) programı kullanılarak güç analizi gerçekleştirilmiş ve bu 

işlemin sonunda %95 güven aralığında .05 anlamlılık düzeyinde %80 güce 

ulaşmak için 283 katılımcının yeterli olacağı belirlenmiştir. Ayrıca her bir 

bağımlı değişken için post-hoc güç analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre karizmatik lider .98; görev odaklı lider .99; ilişki odaklı lider 

için .99 gibi oldukça güçlü sonuçlar bulunmuştur (Bkz. Tablo 1).  

Tablo.1: Araştırma Örneklemini Oluşturan Katılımcıların Demografik 

Özellikleri  
 

 
 

Değişken Grup N % 

Cinsiyet 
Kadın 181 64 

Erkek 102 36 

Medeni Hal  
Evli 114 40.3 

Bekar 169 59.7 

Eğitim Durumu               

İlköğretim 1 .4 

Lise  22 7.8 

Üniversite  178 62.9 

Yüksek Lisans 60 21.2 

Doktora 22 7.8 

Çalışma Durumu 

Çalışmıyor 116 41 

İşe gidiyor  86 30.4 

Evden çalışıyor 81 28.6 

Ailenin  

Gelir Durumu 

Gelir Yok 64 22.6 

0.001-2.500 TL 31 11 

2.501-4.500 TL 52 18.4 

4.501-6.500 TL 59 20.8 

6.501-8.500 TL 33 11.7 

8.501 TL ve üzeri 44 15.5 

İdeolojik Kimlik 

Aşırı Sol 35 12.4 

Sol 58 20.5 

Merkez Sol 54 19.1 

Merkez 78 27.6 

Merkez Sağ  22 7.8 

Sağ 

Aşırı Sağ 

23 

13 

8.1 

4.6 
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Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmanın veri setine ve veri toplama araçlarına çevrimiçi olarak 

ulaşılabilir (https://osf.io/4s68k/?view_only=6fd81281399349ec8e4fd7f0f891ed77).  

Demografik Bilgi Formu: Demografik bilgi formunda katılımcılara yaş, 

cinsiyet, yaşadıkları şehir, medeni hal, eğitim durumu, meslek, çalışma durumu, 

gelir durumu soruları sorulmuştur. Ayrıca, katılımcıların ideolojik kimliklerini 

belirlemek için hangi ideolojiye (sol-sağ) yakın olduklarına dair bir soru 

sorulmuştur. 

Siyasi Lider Değerlendirme Ölçeği (SLDÖ): Katılımcıların lider tercihlerini 

belirlemek amacıyla, Ehrhart ve Klein (2001) tarafından iş ortamındaki 

yöneticilerin liderlik stillerini belirlemek için geliştirilen ve Cohen ve arkadaşları 

(2004) tarafından siyasi liderliğe uygun ifadeleri barındıracak şekilde uyarlanan 

Türkçeye ise Özkılıçcı ve Mamatoğlu (2020) tarafından uyarlanan SLDÖ 

kullanılmıştır. SLDÖ 3 farklı liderin (karizmatik lider, görev odaklı lider ve ilişki 

odaklı lider) seçim konuşmalarından oluşmaktadır. Bu konuşmalarda karizmatik 

lider, yüksek bir takipçi beklentisine sahip, riskli ancak hesaplanan davranışlarda 

bulunan ve grup kimliğini bir bütün olarak vurgulayan biri olarak tasvir 

edilmiştir. Görev odaklı lider, yüksek ancak ulaşılabilir hedefler belirleyen, 

belirlediği hedeflere ulaşmak adına kaynakları verimli bir şekilde tahsis eden ve 

sorumluluklarını devredebilen bir lider olarak karakterize edilmiştir. Son olarak 

ilişki odaklı lider ise takipçilerine karşı saygılı ve merhametli davranan, onlarla 

iletişim kurmanın ve güven duygusunun önemine vurgu yapan bir lider olarak 

betimlenmiştir. Her bir liderin seçim konuşmaları 5’li Likert ölçekle (1 = hiç 

katılmıyorum, 5 = tamamen katılıyorum) ve beş maddeden oluşan sorular (ör. 

“Bu aday ne derece ideal bir lider olurdu?” ve “Bu adaya ne derece 

hayransınız?”) çerçevesinde değerlendirilmekte ve olası bir seçimde hangi lidere 

oy vermek isteyeceklerini belirtmeleri istenen bir soruyla son bulmaktadır. 

Cohen ve arkadaşlarının çalışmasında (2004) iç tutarlılık katsayıları karizmatik 

lider .90; görev odaklı lider .91 ve ilişki odaklı lider .93 olarak hesaplanmıştır. Bu 

çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .95 .96 ve .97 olarak 

hesaplanmıştır. 

Kimliklenme: Katılımcıların kendilerini içinde yaşadıkları toplumla ne 

derece kimliklendirdiklerini ve bunun ne derece önemli olduğunu belirlemek 

amacıyla 2 soru sorulmuştur. Bu sorular “İçinde yaşadığım toplumun tipik bir 

üyesiyim” ve “İçinde yaşadığım toplumun kimliğini paylaşmak benim için 

önemlidir” şeklindedir. Cronbach Alpha güvenirlik analizi sonucunda iç 

tutarlılık katsayısı .65 olarak bulunmuştur. 

https://osf.io/4s68k/?view_only=6fd81281399349ec8e4fd7f0f891ed77
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Durumluk ve Sürekli Kaygı: Katılımcıların durumluk ve sürekli kaygı 

seviyelerini ayrı ayrı saptamak amacıyla Spielberger ve arkadaşları (1970) 

tarafından geliştirilen ve Türkçeye Öner ve Le Compte (1975) tarafından 

uyarlanan Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeğinden faydalanılarak üçer madde 

oluşturulmuş ve araştırma kapsamında katılımcıların durumluk ve sürekli kaygı 

algılarını belirlemek için kullanılmıştır. Durumluk kaygıyı belirlemek için “Şu 

anda sinirlerim gergin”, “Şu an başıma geleceklerden endişe ediyorum” ve  “Şu anda 

kaygılıyım”; sürekli kaygıyı belirlemek için ise “Genellikle her şeyi ciddiye alır ve 

endişelenirim”, “Genellikle sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçınırım” ve 

“Genellikle kafama takılan konular beni tedirgin eder” soruları kullanılmıştır. Orijinal 

çalışmada 4’lü Likert ölçeği üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır ancak bu 

çalışmada kullanılan altı soru, 5’li Likert ölçek üzerinden (1 = kesinlikle 

katılmıyorum, 5 = kesinlikle katılıyorum) değerlendirilmiştir. Bu araştırmada 

ilgili alt ölçekleriniç tutarlılık katsayıları Durumluk Kaygı Ölçeği için .91, Sürekli 

Kaygı Ölçeği için .70 olarak hesaplanmıştır. 

Yeni Koronavirüse İlişkin Algı ve Tutum Ölçekleri: Bu çalışmada 

Çırakoğlu’nun (2011) Türkiye örnekleminin domuz gribi (H1N1) salgınına 

yönelik algılarını belirlemek amacıyla daha önceki benzer çalışmalardan ve 

medyada yer alan haberlerden esinlenerek oluşturduğu maddelerden 

faydalanılmıştır. Ölçeğin kullanımı ile ilgili olarak Çırakoğlu’ndan gerekli izin 

alınmıştır. Çırakoğlu’nun belirlediği algı ve tutum sorularının önemli bir kısmı 

kullanılmış ve sorular mevcut COVID-19 salgınına uygun olacak şekilde 

ifadelendirilmiştir. Söz konusu yöntemin farklı sosyal ya da psikiyatrik olgularla 

ilgili algıların araştırılması amacıyla çeşitli araştırmalarda kullanıldığı 

görülmektedir (örn., depresyon [Çırakoğlu, Kökdemir ve Demirutku, 2003; 

Furnham ve Kuyken, 1991]; madde bağımlılığı [Çırakoğlu ve Işın, 2005]; suça 

ilişkin motivasyon [Taysi, 2007]). Bu çalışmada da araştırmacıların 

gözlemlerinden ve medyadaki bilgilerden yola çıkarak; Çırakoğlu’nun (2011) 

algılar ve tutumlar ölçeğine çeşitli sorular eklenmiştir (Akan vd., 2010; 

Çırakoğlu, 2011). Bulaşıcılık boyutuna “Koronavirüs köken farketmeksizin her insana 

bulaşabilir”; kaçınılamazlık boyutuna “Ne kadar tedbir alırsak alalım yaşlıları ve 

kronik rahatsızlığı olanları koronavirüse karşı koruyamayız” soruları eklenmiştir. 

Ayrıca orijinal çalışmada bulunmayan ve araştırmacılar tarafından COVID-19 

hastalığına dair gözlemlerinden yola çıkarak eklenmiş bazı maddeler de 

bulunmaktadır. Bunlar; hastalığın nedenleri ölçeğinde yer alan ve iki sorudan 

oluşan doğa boyutu (bkz. Ek Tablo 2) ile hastalığın kontrolü ölçeğinde yer alan ve 

dört maddeden oluşan diğerlerini kontrol boyutudur (bkz. Ek Tablo 3). 
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Araştırmada kullanılan algı ve tutum ölçekleri şunlardır: (1) COVID-19 

Algısı (A-COVID-19) 9 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden 4 tanesi ters 

olarak kodlanmıştır, (2) COVID-19’un Nedenleri Algısı (N-COVID-19) on bir 

maddeden oluşmaktadır, (3) COVID-19’un Kontrolü Algısı (K-COVID-19) on 

sekiz maddeden oluşmaktadır ve 5 madde ters kodlanmıştır. Tüm ölçekler 5’li 

Likert olarak hazırlanmış ve katılımcılardan her bir maddeye ne kadar 

katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle 

katılıyorum). Ölçeklerde yükselen puanlar katılımcının ilgili maddeye inancının 

yükseldiğine işaret etmektedir.  

Bu çalışmada COVID-19’a yönelik algıları ve tutumları belirlemeye 

yönelik kullanılan ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu algı ve tutum ölçeklerinin faktör yapısını tespit etmek amacıyla 

Temel Bileşenler Analizi (TBA) kullanılmıştır. Maddelerin faktör yükleri en az 

.30 olarak belirlenmiş ve Varimax döndürme yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin 

faktör analizi için uygunluğuna KMO (Kaiser Meyer Olkin) katsayısının .60’dan 

yüksek olması baz olarak alınmıştır. Faktör analizleri öncesinde ölçeklere 

güvenilirlik analizleri de yapılmıştır. 

Bu çalışma kapsamında COVID-19’a yönelik algı ve tutumları ölçmek 

üzere üç grup ölçüm için geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır. Bunlar; A-

COVID-19 soruları, COVID-19 salgınının diğer insanlar tarafından nasıl ifade 

edildiğinin yanı sıra kişinin hastalığı nasıl algıladığına yönelik sorulardan 

oluşmaktadır. Tehlikelilik olarak isimlendirilen ilk boyut hastalığın yarattığı 

tehlikeye ilişkin algıları ve inançları kapsamaktadır. Bulaşıcılık olarak 

isimlendirilen ikinci boyut ise hastalığın bulaşıcılığına ilişkin algılarla ilgili 

maddelerden oluşmaktadır. A-COVID-19 scree plot analizi ile incelendiğinde 

özdeğeri (eigenvalue) 2 faktör olduğu görülmektedir (bkz. Ek Tablo 1). Analizde 

elde edilen KMO (Kaiser Meyer Olkin) değeri .74 ölçeğin uygulandığı örneklem 

sayısının ilgili analizleri yapabilmek için yeterli olduğunu göstermiştir. A-

COVID-19 ölçeğindeki 2 boyutun açıkladığı toplam varyans %50.94 ve iç 

tutarlılık katsayısı .73 olarak bulunmuştur. 

 N-COVID-19 soruları, COVID-19 salgınının neden kaynaklandığına 

ilişkin algıları içeren sorulardan oluşmaktadır. Komplo, inanç ve doğa olarak 

isimlendirilen boyutları olan on bir maddelik bu ölçekte salgının nedenleri siyasi 

komplolarla, ilahi mesajlarla ve doğal yaşamın bir gerekliliği olan ifadeleri 

içermektedir. Söz konusu maddelere yapılan scree plot ile incelenmiş ve 3 

faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır (bkz. Ek Tablo 2). KMO değeri .84 olarak 

bulunmuştur. İlk boyut komplo olarak isimlendirilmiştir. Bu boyut hastalığın 

nedenlerine dair medyada sıklıkla dile getirilen komplo inançları ile ilgilidir. 
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İnanç olarak isimlendirilen ikinci boyuttaki maddeler COVID-19 salgınının 

nedeni olarak dini ve ruhsal açıklamalara ilişkin inançlar ile ilgilidir. Son boyut 

ise araştırmacılar tarafından eklenmiş ve doğa olarak isimlendirilmiştir. Bu 

boyutta salgının nedenleri doğa olayları ve evrimsel açıklamalara dayandırılan 

inançları kapsamaktadır. Ölçekteki 3 boyut toplam varyansın %77.91’ini 

açıklamaktadır. Tüm ölçek için iç tutarlılık katsayısı .84 olarak bulunmuştur. 

K-COVID-19 soruları ise salgının kontrol altına alınmasında bireysel, 

kurumsal ya da uluslararası boyutlarda yapılan ve yapılabilecek eylemlerin 

sonuçlarına ilişkin inançları belirtmektedir. Çırakoğlu (2001) tarafından domuz 

gribi salgınının yayılmasının bireysel, kurumsal ya da küresel düzeyde nasıl 

kontrol edilebileceğine ilişkin inançları belirlemek için kullanılan maddelere ek 

olarak risk grubundakileri (yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) korumak adına 

yapılacak eylemleri içeren bazı sorular sorulmuş ve bunun neticesinde dördüncü 

bir boyut ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen scree plot analizi sonucunda dört 

boyutlu bir yapının oluştuğu görülmüş ve KMO katsayısı .77 olarak 

hesaplanmıştır (bkz. Ek Tablo 3). İlk boyut makro kontrol olarak 

isimlendirilmiştir. Bu boyuta yüklenen maddeler katılımcıların kurumsal, ulusal 

ve küresel düzeyde alınan tedbirlerin etkililiğine ilişkin inançlarla ilgilidir. İkinci 

boyut olan kişisel kontrol hastalığa yakalanmamak için alınacak kişisel önlemlerin 

etkililiği ile ilgilidir. Kaçınılamazlık olarak adlandırılan üçüncü boyut hastalığa 

yakalanmakla ilgili inançları içermektedir. Araştırmacılar tarafından eklenen ve 

diğerlerini kontrol olarak isimlendirilen son boyuttaki maddeler ise risk 

grubundaki kişileri korumak adına alınacak önlemlerin etkililiği ile ilgilidir. K-

COVID-19 ölçeğindeki 4 boyutun açıkladığı toplam varyans %59.37’dir. Ölçeğin 

iç tutarlılık katsayısı ise .80 olarak bulunmuştur. 

Sosyal Güven Ölçeği (SGÖ): Katılımcıların COVID-19 salgınının gidişatıyla 

bağlantılı olarak çözüme dair umutlarını yani geleceğe güvenlerini, kendilerine 

ve diğerlerine duydukları güven seviyesini belirlemek amacıyla on maddelik 

Sosyal Güven Ölçeği hazırlanmıştır. Ölçek değerlendirmesi; 5 aralıklı Likert tipi 

bir ölçeklendirme (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle katılıyorum) ile 

yapılmıştır.  

Bu ölçeğe gerçekleştirilen scree plot analizi neticesinde 3 faktörlü bir yapı 

elde edilmiştir. Ölçeğin KMO katsayısı .77 olarak bulunmuştur. 3 maddeden 

oluşan ve geleceğe güven olarak isimlendirilen ilk boyut yakın gelecekte salgının 

son bulması için tedavi yöntemlerinin geliştirileceğine ilişkin inançları 

barındırmaktadır. İkinci boyut salgından kişisel önlemler alınarak çözüme katkı 

sunulacağını içeren ve 2 maddeden oluşan kişisel güven boyutudur. 5 maddeden 

oluşan son boyut ise diğerlerine güven olarak isimlendirilmiş ve hastalığın son 
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bulması için diğer kişilerin, kurumların ve küresel aktörlerin alacağı önlemlere 

duyulan güveni içeren sorulardan oluşmaktadır. Ölçekte yer alan 3 boyutun 

açıkladığı toplam varyans %72.72’dir. Ölçeğe ait toplam ölçek iç tutarlılık 

katsayısı .82 olarak bulunmuştur (bkz. Ek Tablo 4). 

İşlem 

Uygulama kapsamında ölçeklerin katılımcılara ulaştırılması salgının 

ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerde internet ortamına yüklenen soru 

formlarının linklerinin sosyal medya aracılığıyla iletilmesiyle sağlanmıştır. 

Ayrıca, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na 

istenilen evraklarla başvuru yapılmış ve 21.05.2020 tarihinde 21.05.2020/019 

karar numarası ile Etik Kurulu’ndan etik uygunluk raporu teslim alınmıştır.  

  COVID-19 salgınından ülkemizde ilk ölümün gerçekleşmesinden 5 gün 

sonra ve olası sıkı tedbirler (ulaşımın kısıtlanması, sokağa çıkma yasağı gibi) 

alınmadan önce katılımcıların COVID-19 salgınına yönelik algı ve tutumları 

ölçülmek istenmiştir. Katılımcılara araştırmanın amacı küçük bir yönerge ile 

verilmiştir. Yönergede çalışmanın gönüllülük esasına dayandığı, verilerin toplu 

bir şekilde değerlendirileceği ve elde edilen verilerin hiçbir şekilde üçüncü 

şahıslarla paylaşılmayacağı belirtilmiştir. Ölçeklerin doldurulma süresi 

katılımcının okuma ve anlama hızına göre on beş ila yirmi dakika arasında 

değişmektedir. Çevrimiçi ortamda yapılan bu uygulama katılımcıların tüm 

soruları doldurabilmeleri için eksik bırakılan sorularda uyarı verecek şekilde 

tasarlanmıştır. Böylece sistem sadece tüm soruları dolduran katılımcıları veri 

setine almıştır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilere yer verilecektir. 

Katılımcıların COVID-19 salgınının yol açtığı kriz durumunda bir seçim olsa 

hangi liderlik stilini tercih edeceklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı 

sıra bir dizi demografik değişken ile liderlik tercihlerinin nasıl ilişkilendiği ile 

bireyin içinde bulunduğu toplumla kimliklenme düzeyinin, COVID-19’a ilişkin 

algı ve tutumlarının, sürekli ve durumluk kaygı seviyesinin ve sosyal güveninin 

siyasi lider tercihleri üzerindeki yordayıcılığına ait analizlere yer verilmiştir. Bu 

çalışmada, analizlerden önce tüm araştırma değişkenleri arasındaki 

korelasyonlar incelenmiştir. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 2’de görülebilir. 
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Tablo.2: Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p < .05, **p < .01 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Yaş 1                  

2. Eğitim Durumu .14* 1                 

3. Gelir Durumu .52** .39** 1                

4. Politik Konum -.02 -.16** -.09 1               

5. Durumluk Kaygı -.12* -.08 -.10 -.20** 1              

6. Sürekli Kaygı -.02 -.08 -.08 .01 .56** 1             

7. Tehlikelilik .05 .04 .08 -.15** .25** .09 1            

8. Bulaşıcılık -.03 -.01 -.03 -.16** .09 -.03 .31** 1           

9. Komplo  -.04 -.12* -.09 .09 .08 .09 -.19** -.03 1          

10. İnanç -.13* -.12* -.20** .50** -.01 .15* -.14* -.20** .16** 1         

11. Doğa   .05 .10 .04 -.18** .08 .04 .01 .08 -.24** -.01 1        

12. Makro Kontrol -.01 -.05 -.04 .34** -.15* -.01 -.18** -.20** -.10 .34** .00 1       

13. Kişisel Kontrol -.13* -.02 -.11 .15* -.17** -.03 -.26** -.09 .09 .23** -.08 .33** 1      

14. Kaçınılamazlık -.12* -.02 -.08 .02 -.04 -.03 .08 .03 -.07 -.03 -.13* .05 .37** 1     

15. Diğerlerini Kontrol -.13* -.06 -.14* .05 .02 .02 .15** .28** -.11 .07 .09 .14* .24** .11 1    

16. Geleceğe Güven -.06 -.02 .04 .09 .07 .03 -.10 .08 .02 .12* .02 .22** .07 -.01 .28** 1   

17. Kendine Güven -.12* -.10 -.09 .05 -.16** -.15* -.11 .04 -.06 .05 -.04 .20** .54** .46** .37** .21** 1  

18. Diğerlerine Güven -.03 -.08 -.08 .26** -.19** .05 -.25** -.12* .01 .33** -.07 .67** .51** .22** .15** .24** .41** 1 
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Siyasi Lider Tercihi 

Bu çalışmada, katılımcılara 3 farklı liderin seçim konuşmaları verilmiş ve 

şu anda bir seçim yapılsa oy verecekleri liderlik stili sorulmuştur. Katılımcıların 

verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Tabloda da 

görüldüğü üzere katılımcılar tarafından görev odaklı liderlik stili yüksek oranda 

(%61.8) tercih edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar alanyazında kriz durumlarında 

karizmatik liderliğin daha fazla tercih edilebilir olduğu yönündeki bulgularla 

tutarlı değildir. Mevcut salgın durumunda ise salgının son bulması için daha 

yüksek ancak ulaşılabilir hedefler koyan, hedeflere ulaşmak için tüm kaynakları 

etkin şekilde kullanmayı taahhüt eden ve gerektiğinde bazı sorumlulukları ve 

alınması gereken kararları işin uzmanı olan sağlık çalışanlarına devredebilecek 

görev odaklı liderlerin daha fazla ilgi topladığı söylenebilir.  

Salgının Türkiye sınırları içinde yayılmaya başlamasından önceki süreçte 

ve izleyen süreçte kendisi de tıp doktoru olan Sağlık Bakanı’nın toplum önünde 

yürüttüğü çalışmaların görev odaklı liderlik tercihinde etkisi olduğu 

düşünülebilir. Bakan’ın sağlık alanındaki uzmanlığı, oluşturulan bilim kurulu ile 

süreci yönetirken işine odaklı, uzmanlık bilgisini kullanan, iş paylaşımını 

uzmanlıklar çerçevesinde yapan tarzı ile şu ana kadar salgının Türkiye’ye gelişi 

ve Türkiye içindeki seyrinde sağlanan kontrol katılımcıların tercihleri üzerinde 

etkili olmuştur denilebilir. Öte yandan karizmatik liderler; böyle kriz 

durumlarında takipçilerine oldukça yüksek beklentiler sunar, grup kimliğine –

burada ulus kimliği– yönelik söylemlerle krizi aşmaya çalışır, riskli eylemlere 

yönelirler. Karizmatik liderliğin çizdiği bu profil, küresel çapta bir sağlık sorunu 

karşısında takipçilerini etrafında tutabileceği söylenebilir ancak bu durum 

sorunun  çözüleceği anlamına gelmez. Böyle bir küresel sağlık sorunu tüm 

insanlığın sorunudur. Üretilen bilimsel bilginin alan uzmanlarınca paylaşılması 

ve her an hakkında yeni bilgiler edinilen virüse karşı alınacak tedbirler için görev 

odaklı liderlik bu işbirlikçi, işlerin uzmanlara delegasyonuyla ilerleyen 

yaklaşımıyla katılımcılarda karşılık bulmuştur denilebilir. Bu manada mevcut 

hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın yürütülen sürece doğru mesafeden ve 

uzmanlığa saygı gösteren yaklaşımının da iyi bir örnek oluşturduğu söylenebilir. 

Özetle, insanların öldürücü sonuçlar doğurabilecek salgının yönetiminde risk 

alacağını ve kendi eylemlerini ön plana çıkaran karizmatik liderden ziyade, daha 

az riskli ve ulaşılabilir hedefler belirleyen ve gerektiğinde danışmanları ile 

sorumluluğunu paylaşabileceğini belirten görev odaklı lideri tercih etmeleri 

beklenebilir. Dünya çapında krize yol açan ve bu krizin yönetilmesinde işin ehli 

olan insanlara (sağlık alanında çalışan uzmanlar gibi) görev paylaştırabilecek, 

onlarla işbirliği yapabilecek ve tüm süreci koordine edebilecek lider olarak görev 
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odaklı liderin söylemleri daha ikna edici gelmiş olabilir. Ayrıca, bu çalışmada 

beklendiği gibi karizmatik lider stilinin tercih edilmemiş olması; bu çalışmanın 

örneklemi ile açıklanabilir. Buna göre bu çalışmanın örneklemini yaklaşık %92 

oranında üniversite ve üzeri mezunlar oluşturmaktadır. Önceki çalışmalar eğitim 

seviyesi yükseldikçe popülist liderlere olan desteğin azaldığına işaret etmektedir 

(Altan, 2001; Çarkoğlu ve Toprak, 2006; KONDA, 2018; Swank ve Betz, 2003; 

Wardetzki, 2018). 

Tablo.3: “Olası Bir Seçimde Hangi Lideri Tercih Edersiniz?” Sorusuna 

Verilen Yanıtların Sıklık ve Yüzde Dağılımı (N = 283) 

Lider Tercihi Sıklık Yüzde 

Karizmatik Lider 69 24.4 

Görev Odaklı Lider 175 61.8 

İlişki Odaklı Lider 39 13.8 

Toplam 283 100 

Demografik Değişkenler ve Lider Tercihleri Arasındaki İlişkiler 

Bu başlık altında katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, eğitim 

durumu, gelir durumu, medeni durum ve çalışma durumları) temelinde, siyasi 

lider tercihlerinin frekans dağılımları ve yüzdelikleri analiz edilmiştir. Yüzde 

dağılımları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla ki-kare 

analizi kullanılmıştır. Cinsiyet, eğitim durumu, gelir durumu ve medeni durum 

değişkenleri ile lider tercihleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmamıştır (tüm p’ler 

> .05). Gerçekleştirilen analizler sonunda sadece katılımcıların şu anki çalışma 

durumu ile lider tercihi arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir [2
(4) = 

14.476, C’ V = .16, p  .05 ]. Bu kısımda sadece anlamlı çıkan analize ilişkin 

bulgulara Tablo 4’de yer verilmiştir. 

Tablo.4: Şu Anki Çalışma Durumlarının Siyasi Lider Tercihi Değişkeni İle 

İlişkisi Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare (Chi-Square) 

Testi Sonuçları 

Değişkenler   

          Siyasi Lider Tercihi 
2 p 

N Karizmatik Görev Odaklı İlişki Odaklı 

Çalışma durumu     

14.476 0.006 
Çalışmıyor 116 21 (%18.1) 83 (%71.6)    12 (%10.3) 

İşe gidiyor 86 18 (%20.9) 51 (%59.3)    17 (%19.8) 

Evden çalışıyor 81    30 (%37) 41 (%50.6)    10 (%12.3) 

Toplam 283 69 (%24.4)  175 (%61.8)    39 (%13.8) 
 

Katılımcıların mevcut çalışma durumları ile lider tercihlerine bakıldığında 

çok önemli bir kesimin görev odaklı liderden yana tercihlerini kullandıkları 

görülmektedir (%61.8). Hali hazırda çalışmayan (öğrenci veya işinden ayrılmak 

zorunda kalan) katılımcıların yaklaşık %72’lik bir kısmı görev odaklı liderden 
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yana tercihlerini kullanmışlardır. Aktif olarak çalışmayan kitlenin olağanüstü 

koşullarda kendisi adına görev ve sorumlulukları alan ve bunları gerek ekip 

arkadaşlarıyla gerek sürece dâhil olan herkesle birlikte aşılabileceğine dair 

söylemlerde bulunması yol açmış olabilir. Bu durum, salgın sırasında tek bir 

kişinin (liderin) tüm sorumluluğu ele alıp süreci yönetmesinden ziyade görev 

paylaşımı yapan ve tamamen aşılması gereken olağanüstü koşullara odaklanan 

liderlerin daha tercih edilebilir olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca 

çalışmayan kişilerin salgının gidişatına yönelik haberleri takip etme 

ihtimallerinin daha fazla olduğu göz önünde bulundurulursa, kontrolü daha iyi 

sağlayabilecek ve görev paylaşımını ideale yakın bir şekilde yapabilecek görev 

odaklı bir liderin bu işin altından kalkabileceğini düşünmüş olabilirler.  

Kimliklenme, COVID-19’a Yönelik Algı ve Tutumlar, Kaygı Durumu ve 

Sosyal Güven’in Lider Tercihleri Üzerindeki Yordayıcılığı  

 Kimliklenme, durumluk kaygı, sürekli kaygı, COVID-19’un algısı 

(tehlikelilik, bulaşıcılık), COVID-19’un nedenleri (komplo, inanç, doğa), 

COVID-19’un kontrolü (makro kontrol, kişisel kontrol, kaçınılamazlık, 

diğerlerini kontrol) ve sosyal güven (geleceğe güven, kişisel güven, diğerlerine 

güven) yordayıcılarının lider tercihini yordama güçlerini incelemek için çok 

değişkenli regresyon analizinde geriye doğru eleme (backward) yöntemi 

kullanılmıştır. Analizler gerçekleştirilmeden önce çoklu doğrusal bağlantı 

testinde Tolerance ve VIF değerlerine bakılmıştır. Yapılan analizler Tolerance 

değerinin 1’e yakın ve yüksek, VIF değerinin ise 10’dan küçük olduğunu 

göstermiştir.  

Tablo.5: Karizmatik Lider Tercihinin Araştırma Değişkenleri Tarafından 

Yordanma Düzeyine İlişkin Regresyon Analizi 
 

   Exp(B)           Sd     β        t             p 

   
 Sabit   5.88      4.26      1.38   .17 
 Toplumsal Kimlik -.163        .19  -.054     -.84   .40 
 Durumluk Kaygı  .167        .12   .099      1.33   .18 
 Sürekli Kaygı -.116        .16  -.053              -.729  .47 
 Tehlikelilik -.131        .12  -.075              -1.09  .28 
 Bulaşıcılık  .113        .13   .055     .835   .40 
 Komplo  -.071        .06  -.076    -1.15   .24 
 İnanç   .119        .12   .067     1.01   .32 

 Doğa  -.007        .17  -.002    -.039   .97 

 Makro Kontrol                .275              .13                 .173         2.11        .035 
 Kişisel Kontrol  .229        .13   .147     1.81   .07 
 Kaçınılamazlık  .091        .11   .059       .85   .39 
 Diğerlerini Kontrol  .151        .16   .064       .92   .36 

 Geleceğe Güven  .239        .17   .093     1.45   .15 

 Kişisel Güven                -.627        .28  -.184    -2.24  .026 

 Diğerlerine Güven  .088        .13   .061               .669 . 51 
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Tablo 5’de yer alan bulgular, sadece makro kontrol ve kişisel güven 

boyutlarının karizmatik lidere oy verme davranışını anlamlı düzeyde açıkladığını 

göstermektedir (R = .35; R2 =.12; F = 2.42; p  .05). Tabloda da görüldüğü üzere, 

makro kontrol algısı (β = .173) karizmatik lider tercihini olumlu yönlü ve 

anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Makro kontrol katılımcıların kurumsal, ulusal 

ya da küresel düzeyde alınan tedbirlerin etkililiğine ilişkin inançlarıyla ilgilidir. 

Hastalığın kontrol edilmesinde kurumsal anlamda alınan önlemlerin 

yeterliliğinin karizmatik liderin sahip olduğu kontrol ile ilişkili olduğu 

düşünülebilir. Bu durum, karizmatik liderin tarzını beğenenlerin onun 

oluşturduğu yapılara, aldığı tedbirlere itibar ettikleri ve güvendikleri şeklinde 

yorumlanabilir. Kriz sürecinde ve özellikle acil tepki vermenin önemli olduğu 

durumlarda karizmatik liderin buyurgan ve otoriter yaklaşımı daha tercih 

edilebilir olmaktadır (King, 2007). 

Araştırmanın bir başka değişkeni olan kişisel güven algısı (β = -.18) ise 

karizmatik lider tercihini olumsuz yönde ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır. 

Bir başka ifadeyle, hastalıktan korunmaya yönelik aldığı tedbirlere güvenmeyen 

kişiler karizmatik liderleri daha olumlu değerlendirmektedirler. Kendine 

güvensizlik temel kişilik özelliklerinden biri olan olumsuz değerlik ile 

ilişkilendirilebilir. Olumsuz değerlik puanları yüksek olan kişilerin öz 

saygılarının düşük, değersizlik ve başarısızlık hislerinin ise daha fazla olduğu 

bilinmektedir. Buradan yola çıkarak bu özelliğe sahip bireylerin, eyleme geçen 

kişiler olmak yerine izleyen konumda olmalarının karizmatik lider tercihleriyle 

yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Bir başka ifadeyle, olumsuz benlik atıflarını 

içeren olumsuz değerlik kişilik özelliğine sahip kişilerin de zayıflıklarını 

bastırmak ve kendilerinde bulamadıkları gücü karizmatik bir lider aracılığıyla 

hayata geçirmeleri beklendik bir durumdur (Özkılıçcı, 2020). Bir başka 

çalışmada ise kaçıngan bağlanan kişilerin mesafeli ve daha az duygusal ilişkiler 

kurdukları, esasen görev ve başarıya odaklı olmalarından dolayı karizmatik lider 

tercihinde bulundukları bulgulanmıştır (Shalit vd., 2009). Karizmatik liderler zor 

koşullarda mükemmel bir kurtarıcı olduklarını vurguladıkları ve kurtuluş 

vaadinde bulundukları için takipçileri tarafından her şeyi iyiye döndürme ve 

durumu düzeltme yeteneğine sahip oldukları atfında bulunulur. Karizmatik 

liderin takipçileri kendilerinin cesaret edemeyeceği şeyleri yaptığı ve durumu 

sadece o liderin düzeltebileceğine inandıkları için kendilerine duymadıkları 

güveni karizmatik lidere duymaktadırlar (Wardetzki, 2018).  
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Tablo.6: Görev Odaklı Lider Tercihinin Araştırma Değişkenleri Tarafından 

Yordanma Düzeyine İlişkin Regresyon Analizi 

 

   Exp(B)           Sd     β               t             p 

   
 Sabit  10.74      3.49      3.08                .002 
 Durumluk Kaygı  .206        .09   .132      2.11   .036 
 Tehlikelilik -.167        .11  -.103    -1.52   .131 
 Bulaşıcılık  .322        .12    .17     2.63   .009 

 Komplo   .028        .05   .033     .530   .59 
 Kişisel Kontrol -.088       .11  -.061    -.773  .44 

 Diğerlerini Kontrol  .105       .15   .048     .711   .48 

 Kişisel Güven  .166       .24   .053     .699   .46 

 Diğerlerine Güven  .065       .09   .049     .684   .50 

 

Görev odaklı lider tercihinin araştırma değişkenleri tarafından yordanma 

düzeyine ilişkin analiz sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Bulgular 

incelendiğinde, durumluk kaygının (β = .13) ve bulaşıcılık boyutunun (β = .17) 

görev odaklı lidere oy verme davranışını anlamlı düzeyde açıkladığı 

görülmektedir (R = .24; R2 = .056; F = 2.002; p  .05). Kişilerin durumluk 

kaygılarının yüksek seviyede olması, bu çalışma için veri toplandığı sırada salgın 

nedeniyle ölen kişilerin sayısının artmaya başlamasıyla açıklanabilir. Durumluk 

kaygı, tehlikeli ve istenmeyen bir durumla karşılaşıldığında gerilim ve korku 

duygularıyla kendini gösteren geçici duygusal bir durum olarak 

tanımlanmaktadır (Gökçe ve Dündar, 2008: 26). Belirsizliğin neden olduğu 

kaygı durumlarında görev odaklı ve dönüşümcü liderlerin daha fazla tercih edilir 

olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur (Boehm vd., 2010; de Bussy ve 

Paterson, 2012; Humphreys, 2005; Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009). Kriz 

durumlarında kontrolü ele alabilecek, olaylara soğukkanlı ve bilgece 

yaklaşabilecek uzman isimlerin daha etkin bir yönetim sergileyebilecek görev 

odaklı liderlik stilinin; bireyin yaşadığı durumluk kaygıyı dengeleyebileceği ve bu 

nedenle durumluk kaygı düzeyi arttıkça görev odaklı lider tercihinin de arttığı 

söylenebilir. 

 Bulaşıcılık algısı ile ilgili sorulara bakıldığında COVID-19’un 

önlenmesinde alınacak önlemlerin yetersiz olabileceğine ve kontrol edilemez bir 

salgın olduğuna yönelik ifadelere rastlanmaktadır. Bu durum, kişilerin 

nedenlerini ve bulaşma yollarını tam olarak bilemedikleri ve uzmanı olmadıkları 

bu konuyu kontrol edemeyeceklerine yönelik düşüncelere kapılmaları şeklinde 

okunabilir. Salgının bulaşıcı etkilerinin azalmasının ve olumsuz sonuçlarının 

önüne geçilmesinde bu konularda uzman olan kişilerin (Sağlık Bakanı, Bilim 

Kurulu üyeleri gibi) önderliğine ihtiyaç duyuluyor olabilir. Süreci iyi 

yönetebilecek ve uzmanlığı bu konularda olan görev odaklı liderin tercih ediliyor 

olması bu şekilde açıklanabilir. 
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Tablo.7: İlişki Odaklı Lider Tercihinin Araştırma Değişkenleri Tarafından 

Yordanma Düzeyine İlişkin Regresyon Analizi 

 

   Exp(B)           Sd     β               t             p 

   
 Sabit   3.45      4.53      .763   .45 
 Toplumsal Kimlik  .264        .21    .08     1.28   .20 
 Durumluk Kaygı  .142        .13   .077      1.06   .29 
 Sürekli Kaygı -.311        .17  -.131    -1.83   .07 
 Tehlikelilik -.006        .13  -.003    -.048   .96 
 Bulaşıcılık  .002        .14   .001     .014   .99 

 Komplo   .202        .06   .199     3.09   .002 
 İnanç   .377        .12   .196     2.98   .003 

 Doğa   .188        .18   .062     1.02   .31 

 Makro Kontrol                 -.053              .14              -.031             -.385        .70 
 Kişisel Kontrol -.061        .13  -.036    -.455   .65 

 Kaçınılamazlık  .032        .11   .019     .284   .77 
 Diğerlerini Kontrol -.084        .17  -.033    -.485  .63 

 Geleceğe Güven -.146        .17  -.052    -.836  .40 

 Kişisel Güven  .472        .29   .128     1.59   .11 

 Diğerlerine Güven  .251        .14   .161     1.79   .07 

 

Hastalığın nedenleriyle ilgili boyutlarından olan komplo ve inancın ilişki 

odaklı lidere oy verme davranışını anlamlı düzeyde açıkladığı görülmektedir (R 

= .39; R2 = .16; F = 3.26; p  .05). Tablo 7 incelendiğinde, komplo algısı (β = 

.199) ve inanç algısı (β = .196) ilişki odaklı lider tercihini olumlu yönlü ve 

anlamlı bir şekilde yordamaktadır. COVID-19 hastalığının küresel ölçekte 

salgına dönüşmesinin nedenlerini; virüsün laboratuvarda biyolojik silah olarak 

hazırlanması gibi komplo teorileri ile açıklayan komplo boyutundan yüksek 

puan alan bireylerin ilişki odaklı lidere yöneldiği görülmüştür. Komplo 

teorilerinin yarattığı paranoya ortamında bireylerin kendileriyle yakın kişilerarası 

ilişki kurmayı önceleyen ve buna değer veren ilişki odaklı lideri diğer liderlere 

göre daha fazla tercih ettiği söylenebilir. Bu bağlamda, ilişki ve iletişim kurmak 

istemenin temelinde kişilerin kendilerini rahatlatma ihtiyacının yattığı 

söylenebilir. Bir başka deyişle, kişiler kendilerini dinleyen ve fikirlerini geniş 

kitlelere iletme konusunda başrol oynayabilecek ilişki odaklı liderlere daha yakın 

durmaktadır denilebilir. Öte yandan salgını Allah’ın gazabı gibi kontrol edilemez 

nedenlerle açıklayan inanç boyutunda yüksek puanlar alan kişilerin konuşacak, 

iletişim kurabilecek ve böylece kendilerini rahatlatacak liderlere yöneldikleri 

düşünülebilir. 

6. SONUÇ  

Bu araştırma, DSÖ tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan 

edilmesine yol açan COVID-19 hastalığının Türkiye’de de görülmesi ve sıkı 

önlemlerin alınmaya başlandığı bir dönemde kişilerin lider tercihlerini 
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belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Krizin devam ettiği süreçte hangi 

liderlerin daha tercih edilebilir olduğunu ve her bir lider (karizmatik, görev 

odaklı ve ilişki odaklı) tercihinin hangi değişkenler tarafından yordandığı 

açıklanmaya çalışılmıştır. Şu anda bir seçim yapılması durumunda katılımcıların 

önemli bir kısmının görev odaklı lideri tercih ettikleri gösterilmiştir. 

Kriz durumlarında liderlerin yaklaşımları geniş kitleler üzerinde oldukça 

önemli etkiler yaratmaktadır. Özellikle kontrolün düşük olduğu ve hastalığın 

çözümüne yönelik çarelerin bulunamadığı durumlarda kişilerin liderlerin 

inisiyatif alıp süreci yönetmelerine yönelik beklentileri artmaktadır. Türkiye 

örneği düşünüldüğünde, sürecin başından beri Sağlık Bakanı basının karşısına 

çıkmakta gerek konvansiyonel gerek sosyal medya aracılığıyla önemli 

bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Bakan’ın hükümetin salgının etkisinin 

azalması adına alınan kararlarda sürekli bir biçimde Koronavirüs Bilim Kurulu 

üyelerine danışıldığını vurgulaması, tek bir karar merciinden ziyade 

uzmanlardan oluşan çoğulcu bir heyetin kararlara katıldığını ve sürecin 

uzmanların kontrolünde yürütüldüğüne işaret etmektedir. Sağlık Bakanı’nın 

performansı ve toplumla kurduğu iletişim onun görev odaklı bir lider olarak 

algılanmasına neden olmuş olabilir. Bu bulgunun salgın koşullarında ve özellikle 

salgının seviyesine bağlı olarak ideal algılanan liderlik stilinin değişiklik 

gösterdiği ve özellikle salgının ciddi bir seviyeye gelmesiyle birlikte görev ve 

sorumlulukları diğer paydaşlar (uzmanlar, yerel liderler, diğer siyasi grupların 

temsilcileri) ile paylaşan görev odaklı bir liderlik stiline yönlenildiğine işaret eden 

çalışmalarla  tutarlı olduğu söylenebilir (Baekkeskov ve  Rubin, 2014; Nyenswah 

vd., 2016). 

Öte yandan araştırma değişkenlerinin liderlik stili tercihini yordayıcılığına 

yönelik olarak yapılan analizler üç liderlik stilini en iyi yordayan değişkenlerin 

birbirinden farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Buna göre karizmatik liderlik 

bireyin salgın ile ilgili olarak algıladığı makro kontrol ve kişisel güven 

değişkenleri tarafından yordanmaktadır. Görev odaklı liderlik bireyin durumluk 

kaygısı ve bulaşıcılık algısı tarafından yordanmaktadır. Son olarak ilişki odaklı 

liderlik ise; bireyin salgının nedenini komplo teorilerinde ve Allah’ın gazabı gibi 

inançlarda araması tarafından yordanmaktadır. Elde edilen sonuçlara bir bütün 

olarak bakıldığında liderlik tercihlerinin bireyin çeşitli ihtiyaçlarından temel 

alınarak yapıldığı söylenebilir. Buna göre, karizmatik lider tercihinin bireyin 

kişisel olarak güven ve olaylar üzerinde makro kontrol ihtiyaçlarına karşılık 

geldiği söylenebilir. Bir başka deyişle, karizmatik liderin yarattığı her şey kontrol 

altında, hep birlikte bu sorunu aşacağız, geleceğe güvenle bakın, gereken her şey 

sizin düşünmenize gerek kalmadan tarafımızca yapılıyor mesajlarından kişilerin 

güvenlik ve makro kontrol ihtiyaçlarının karşılandığı söylenebilir. Benzer şekilde 
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bireyin yaşadığı durumluk kaygıdaki ve salgına ilişkin bulaşıcılık algısındaki 

artış, bulaşıcılık gibi sağlıkla ilgili bir konuda ütopik söylemler yerine somut 

uzmanlık gereken adımlara ihtiyacın görev odaklı liderler tarafından 

karşılanacağını düşündürtmüş olabilir. Ayrıca burada durumluk kaygı algısı, 

klinik bir kaygı değil salgın krizinin hemen başında anlık olarak ölçüm 

alındığından dolayı bireyin hissettiği anlık kaygıdır. Bunun anlamı geçici durum 

ve şartlar düzeldiği ölçüde hızla iyileşebilecek bir kaygı algısıdır. Bu noktada 

görev odaklı liderliğin uzman, sorumlu ve somut adımları; kaygının azalması 

ihtiyacını karşılayabilecektir. Son olarak COVID-19 salgınının nedenlerinin 

komplo teorilerinde ve gizemli dini inanışlarda aranması, salgını bu seviyede 

konuşma anlatma ve anlama ihtiyacına işaret etmektedir. Bu manada ilişki 

odaklı liderlerin bu konuda katılımcıların ihtiyaçlarına karşılık verdikleri 

söylenebilir. 

Yukarıda özetlenen ve yorumlanmaya çalışılan bulgular ışığında; lider 

tercihlerinin kişilerin tatmin edilmesi ya da karşılanması gereken ihtiyaçları 

bağlamında yapılabildiği söylenebilir. Bu bağlamda en tepedeki yöneticilerin 

farklı kriz durumlarında halkın farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaklaşımları 

benimsemesinin, kriz yönetiminde; özellikle halkın kendini güvende hissetmesi, 

sorunu kontrol altında görmesi, huzurla kendi üzerine düşenleri yapma 

konusunda motive olmasını sağlayabileceği düşünülebilir. Bu manada şu ana 

kadar (22 Nisan 2020) hükümet yöneticilerinin farklı liderleri, özellikle konunun 

uzmanı Sağlık Bakanı ve değişen sorumlulukta milli eğitim, dışişleri, içişleri, 

hazine ve maliye bakanları gibi ön plana çıkarması konuya farklı açılardan en 

uygun yollarla yaklaşıldığı algısını yaratması, açık iletişim, her soruya cevap 

verme çabası gibi şeffaf olunmaya çalışılmasının kriz yönetiminde karşılık 

bulduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın yordayıcı değişkenleri olan COVID-19’a yönelik tutum ve 

algılar, sosyal güven ve kaygı ile liderlik stilleri arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. Ancak yine bu araştırmada yordayıcı olarak değerlendirilen 

toplumsal ve ideolojik kimlik ile tanımlanan kimliklenmenin lider tercihlerini 

yordamadığı görülmüştür. İlgili alanyazınla tutarsız olan bu bulgu şu şekilde 

yorumlanabilir. Bu çalışmada araştırma değişkenleri geriye doğru eleme yöntemi 

ile regresyona alınmıştır. Bunun anlamı liderlik stillerini en iyi yordayan 

değişkenlerin regresyon eşitliğinde kalması ve modelde yer almayan 

değişkenlerin elenmesidir. Bu manada, mevcut COVID-19 salgın krizi 

ortamında; aslında liderlik tercihleri için güçlü bir yordayıcı olan kimliğin ve 

kimliklenmenin daha hayati sorunların yaşandığı bir noktada önemini yitirdiği 

düşünülebilir. Söz gelimi, herhangi bir insan ayrımı yapmaksızın her dinden ve 

milletten insana bulaşan COVID-19 için; tüm dünyanın birlikte mücadele etmek 
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zorunluluğunda olması; bulunacak aşı ve tedavi gibi çözümlerin tüm insanlığın 

ortak yararına açılacağı beklentisi mevcut şartlarda kimliği ve kimlik siyasetini 

geri plana atmış olabilir. Ayrıca toplumla kimliklenme düzeyini ölçme amacıyla 

sorulan sorular için yapılan güvenirlik analizinde iç tutarlılık katsayısının düşük 

çıktığı görülmüştür (.65). Bu durum bulguların yorumlanmasında göz önünde 

bulundurulmalıdır. İlerleyen çalışmalarda toplumla kimliklenme düzeyi ile ilgili 

sorulacak daha kapsamlı sorularla ölçümler tekrarlanabilir. 

Öte yandan, araştırma sonunda karizmatik liderlik stilinin en çok tercih 

edilen liderlik olarak çıkmaması ve kimliklenmenin lider tercihleriyle ilişkili 

bulunmamasına ortak bir açıklama getirilebilir. Bu çalışmanın örnekleminin 

önemli bir kısmı eğitim seviyesi yüksek (üniversite ve üstü oranı %92) kişilerden 

oluşmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu kendilerini sol ideolojik kimlikle 

(sol: %52; merkez: %20; sağ: %28) tanımlamaktadır. Bu bağlamda karizmatik 

liderlerin daha çok kimlik siyaseti yaptıkları ve popülizm bağlantılı sağ 

seçmenden daha çok oy aldığı bilinmektedir. Böylece, örneklemin sola kayan 

yapısının karizmatik liderlik ve kimlik siyaseti yapan liderleri tercih etmeyen bir 

profil çizmelerinin bu sonuçlara etki ettiği düşünülebilir. Veri toplama 

aşamasında herhangi bir teşvik aracı (kredi, para veya hediye çeki) 

kullanılmaması ve yazarların bağlantılı olduğu kişilerin örneklemin önemli bir 

kısmını oluşturması araştırmanın bir diğer sınırlılığıdır. 

Gelecek çalışmaların; krizi farklı yönleriyle bireyin gündelik yaşantısında, 

işinde, aile yaşantısında ortaya çıkan değişiklik ve değişimlerle ele alınması 

yerinde olacaktır. Mevcut kriz gündelik yaşamı tamamen değiştirmiş, ev–iş 

döngüsünü sekteye uğratmıştır. Özellikle bahsi geçen konuların yönetiminde 

liderlerin bu konularda alacakları rollere yönelmek gelecekte karşılaşılacak kriz 

durumları için pratik faydalar sağlayabilir. 
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EK: TABLOLAR  

 

Tablo.1: COVID-19 Algısı (A-COVID-19) için Özdeğerler, İç Tutarlılık 

Katsayıları ve Boyutlarının Açıkladığı Varyanslar (N = 283) 

  

A-COVID-19 Maddeleri 

  Boyut  

Ort. S     1 2 

 

  

Medya koronavirüs salgınını abartıyor* 3.97 1.01 22.83  
 

Koronavirüs hastalığı söylendiği kadar tehlikeli değil* 4.07 1.06 22.82   

Sağlık çalışanları koronavirüs salgınını abartıyor* 4.31 .82 22.72   

Koronavirüs ölümcül bir hastalıktır 3.71 .91 22.40   

Koronavirüs tedavisi olan bir hastalıktır* 2.98 .96 22.38   

      

 

Koronavirüs köken farketmeksizin her insana 

bulaşabilir 4.41 .77 22 .79 

 

Koronavirüs kolay bulaşan bir hastalıktır 4.33 .82 22 .77  

Koronavirüs herkese bulaşabilir 4.33 .82 22 .76  

Koronavirüsün kadınlara ve erkeklere bulaşma olasılığı 

eşittir 3.87 1.1  .69 
 

Özdeğer      23.01 2     1.57  

Varyans (%)      33.47 17.46  

İç tutarlılık   22 .66 22.74  

*Ters kodlanan maddeler      

Not. 1 = Tehlikelilik, 2 = Bulaşıcılık      

 

 

 

 

 

 

 

 



Gökçe ÖZKILIÇCI & Nihal MAMATOĞLU  Alternatif Politika, 2021, 13 (1): 208-246 

244 
 

Tablo.2: COVID-19 Nedenleri (N-COVID-19) için Özdeğerler, İç Tutarlılık 

Katsayıları ve Boyutlarının Açıkladığı Varyanslar (N = 283) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-COVID-19 Maddeleri 

   Boyut 

   

   Ort.   S           1         2          3 

 

  

 

Koronavirüs biyolojik silah olarak üretildi          

Bu hastalık koronavirüs ile ilgili büyük bir deneyin parçasıdır  

Bu hastalık gelişmiş ülkelerin ortaya koyduğu politik bir 

oyundur 

Bu salgının nedeni gelişmiş ülkelerin ilaç ve aşı satma 

çabasıdır 

Bu virüs ekonomik sisteme katkı sağlamak için bilinçli olarak 

yayıldı 

Bu hastalığın nedeni ekonomik krizdir 
 

2.88 

2.88 

2.86 

2.73 

2.72 

2.52 

 

  

1.09 

 

1.09 

1.14 

1.07 

1.12 

1.09 

 

2.91 

.90 

.90 

.90 

.89 

.72 

  

 

 

Bu salgın toplumsal bozulmaya karşı Allah'ın bir gazabıdır  2 

  

1.18       .88 
 

Bu tür salgınlar toplumun dinden uzaklaşmasına karşı 

Allah'ın verdiği bir cezadır 

Bu salgın kaderimizde var 

 

1.9 

2.1 

 

  

1.15 

1.14 

  

     .87 

     .78 

 

 

Bu tür salgınlar doğanın denge kurma çabasıdır                           

Bu salgın evrimin bir parçasıdır  

 

3.06 

2.97 

1.12  

1.19  

                      

 

.84                     

.74 

 

Özdeğer   24.97 22.25        1.35 
 

Varyans (%)   45.22 20.42      12.26  

İç tutarlılık   2.94 .86          .63  

Not. 1 = Komplo, 2 = İnanç,  3 = Doğa 
 
     

 

           



AP Gökçe ÖZKILIÇCI & Nihal MAMATOĞLU 

245 
 

Tablo.3: COVID-19 Kontrol (K-COVID-19) için Özdeğerler, İç Tutarlılık 

Katsayıları ve Boyutlarının Açıkladığı Varyanslar (N = 283) 

 

 

 

K-COVID-19 Maddeleri 

 

 

 

 

             

                   

 

            Boyut 

 

Ort.   S     1 2        3        4 

 

  

Hastalığın yayılmasını durdurmak için yapılanlar yeterlidir 

Hastalıkla mücadele için sağlık kurumlarının yaptığı 

çalışmalar yeterlidir 

Türkiye’deki önleyici çalışmalar yeterlidir 

Dünyadaki önleyici çalışmalar yeterlidir  

2.14 

 

2.72 

2.45 

2.24 

1.03 

 

1.14 

1.11 

.92 

2.87 

    

  .87 

  .82 

  .69  

 

      

Beslenmeme dikkat edersem bu hastalık beni etkilemez 

Kişisel temizliğime dikkat edersem koronavirüs bana 

bulaşmaz 

Koronavirüsten kişisel tedbirler alarak korunmak 

mümkündür  

Salgını durdurmak için herkesin ellerini sıkça yıkaması yeterli 

olur 

Bu hastalığa yakalanmamak için aldığım kişisel tedbirler 

yeterlidir 

2.89 

2.94 

 

3.33 

 

2.38 

 

3.09 

 

.95 

.95 

 

.98 

 

.92 

 

.95 

   

.85 

.76 

 

.66 

 

.64 

 

.49 

 

 

Görmediğin bir virüsten kaçınmak mümkün değildir* 

Hastalığa yakalanmak kişinin kendi elinde değildir* 

Ne kadar önlem alınırsa alınsın hastalığın bulaşmasını 

engellemeyebiliriz* 

Ne kadar tedbir alırsak alalım yaşlıları ve kronik rahatsızlığı 

olanları koronavirüse karşı koruyamayız*                          

Alacağım kişisel tedbirler hastalıktan korunmam için yetersiz 

kalır*   

3.24 

2.83 

2.76 

 

3.07 

 

3.81 

 

1.13 

1.02 

1.07 

 

.96 

 

.84 

  

.83 

.72 

.71 

 

.59 

 

.57 

            

 

Sosyal mesafemi korursam yaşlıları ve kronik rahatsızlığı 

olanları koronavirüse karşı koruyabilirim 

Zorunlu olmadıkça evden çıkmazsam yaşlıları ve kronik 

rahatsızlığı olanları koronavirüse karşı koruyabilirim  

İçinde yaşadığım toplumun sağlığı için önerilen kurallara (14 

Altın kural) uymak benim için önemlidir 

Kişisel temizliğime dikkat edersem yaşlıları ve kronik 

rahatsızlığı olanları koronavirüse karşı koruyabilirim 

 

4.02 

 

 

4.03 

 

 

4.3 

 

3.61 

 

.74 

 

.78 

 

 

.74 

 

.86 

  

 

.85 

 

.85 

 

.67 

 

.34 

 

 

Özdeğer     4.41     2.55 2.19      1.54 
 

Varyans (%)   24.5   14.15 12.15      8.57  

İç tutarlılık                            .83        .79 .75         .73  

*Ters kodlanan maddeler      

Not.1= Makro K., 2= Kişisel K., 3=Kaçınılamazlık, 4=Diğerlerini K.     
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Tablo.4: Sosyal Güven Ölçeği için Özdeğerler, İç Tutarlılık Katsayıları ve 

Boyutlarının Açıkladığı Varyanslar (N = 283) 

 

 

 Sosyal Güven Maddeleri 

 

 

 

 

Boyut 
 

Ort. S            1         2         3 

 

  

 

Yakın gelecekte koronavirüs için etkili tedavi yöntemlerinin 

bulunacağına inanıyorum 

   3.97 

 

.69 

 

22.93 

  

 

Yakın gelecekte koronavirüs aşısının bulunacağına 

inanıyorum 

Yakın gelecekte koronavirüsün etkili bir şekilde kontrol altına 

alınacağına inanıyorum 

   3.88 

 

   3.83 

.86 

 

.79 

22.92 

 

.84                          

 

         

Koronavirüsten korunmak için aldığım kişisel tedbirlere 

güveniyorum 

Koronavirüsten korunmak için kendime güveniyorum                        
 

   3.52 

   3.48  
         

 

.83 

.87 
  

.92 

.92 
 

 

Koronavirüsten korunmak için devletin aldığı tedbirlere 

güveniyorum 

Koronavirüsten korunmak için içinde yaşadığım toplumun 

aldığı tedbirlere güveniyorum 

Koronavirüsten korunmak için uluslararası toplumun aldığı 

tedbirlere güveniyorum 

Koronavirüsten korunmak için komşularımın aldığı tedbirlere 

güveniyorum 

Koronavirüsten korunmak için iş yerimde alınan tedbirlere 

güveniyorum 

 

  2.7 

 

  2.22 

 

  2.57 

  

  2.46 

 

  2.79 

 

1.13 

 

.99 

 

.96 

 

.89 

 

1.03 

  

                   

 

.84 

                  

.82 

                  

.74 

                  

.66 

                  

.66 

 

 

Özdeğer 

Varyans (%)     

  3.88  

38.86 

  2.02    1.36 

20.27   13.59 
 

İç tutarlılık       .88                   .88      .81  

*Ters kodlanan maddeler      

Not. 1 = Geleceğe Güven, 2 = Kişisel Güven, 3= Diğerlerine Güven     
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BİLİM VE SİYASET İKİLEMİNDE MAX WEBER: 

POLİTİK-FELSEFİ BİR İNCELEME1 

MAX WEBER’S DILEMMA ON SCIENCE AND 

POLITICS: A PHILOSOPHICO-POLITICAL ANALYSIS 

Sezai ZEYBEKOĞLU* & Yavuz Selim ALKAN** 

ÖZ 

Max Weber, sosyal bilimlerin birçok disiplininde eserler 

vermiş ve verimli bir yazın hayatı geçirmiş bir bilim insanıdır. 

Weber’in metodik temellere sahip ve pozitivist veya metafizik 

olmayan bir sosyal bilimi meşrulaştırma çabalarının ürünü 

olan “değer yargısından bağımsız (werturteilsfrei) bilim 

anlayışı”, onun tüm bilimsel çalışmalarında uygulamaya 

çalıştığı bir aksiyom olmuştur. Fakat Weber, aynı zamanda 

yaşadığı dönemin siyasi ve ekonomik konularında fikir beyan 

etmiş ve aktif siyaset hayatına katılmış bir siyasetçidir de. 

Bilim insanı Weber değer yargısından bağımsızlık aksiyomuna 

uygun davranırken, siyasetçi Weber değer yargısından 

bağımsız değildir. Çünkü ona göre siyasetçi, kendi 

sorumluluğunda karar alan, değer yargısından bağımsızlık bir 

tarafa, değer yükleyen, taraf olan ve kitlelerin desteğini almak 

için çaba gösteren kişidir. Bu çalışmanın amacı, özellikle 

Weber’in Almanca yazdığı kendi orijinal eserlerini 
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inceleyerek, bilim insanı Weber ve siyasetçi Weber arasındaki 

karşıtlığa dikkat çekmek ve bu karşıtlığın sebeplerini 

tartışmaktır. Ayrıca bu çalışmanın ikincil bir amacı da 

Weber’in değer yargısından bağımsız bilim anlayışı üzerine bir 

çerçeve sunarak, genelde bilim felsefesi özelde ise siyaset 

bilimindeki/felsefesindeki, siyasetin incelenmesiyle ilgili 

pozitivist/ampirik ve normatif/postmodern gelenek 

arasındaki tartışmaya kaynaklık eden bir soruya yönelik bir 

katkı sunmaktır: bir (siyaset) bilim(ci) insanı; devlet, adalet, 

özgürlük ve eşitlik gibi konular üzerine normatif ve değer 

yüklü ahlaki, metafizik, etik vb. perspektifleri benimseyemez, 

bunlarla ilgili sorular soramaz, araştırma yapamaz ve değer 

yüklü sonuçlara ulaşıp önerilerde bulunamaz mı? Metodolojik 

olarak ise bu çalışma, teorik ve analitik (siyaset) felsefe(si) 

odaklı, nitel bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Max Weber, Bilim, Siyaset, Pozitivizm, 

Değer Yargısından Bağımsızlık. 

ABSTRACT 

Max Weber was a productive philosopher/scientist who wrote 

a great number of academical works in relation to divergent 

disciplines in social sciences. Weber embraced his own 

perspective of “freedom from value judgments”in the social 

sciences in his own works. An ideal referred by him as “value-

freedom (Werturteilsfreiheit)” has methodical foundations 

and is the result of his attempt to justify social sciences which 

should not be positivist or metaphysical. Weber, however, was 

also an active politician who expressed his ideas on political 

and economic matters in his time. Whereas the “scientist” 

Weber acted in accordance with his “value freedom” axiom, 

the “politician” Weber was not free from value judgments. 

This was because a politician, according to Weber, is a person 

who takes decisions responsibly, attributes values instead of 

becoming free from value judgments, becomes a party of a 

view, and strives to gain support of the masses. In this context, 

the aim of this study is to point to, examine and discuss the 

reasons for the contradiction between the “scientist” Weber 

and the “politician” Weber by analysing his own original 

works in German. In addition to this, the secondary aim of this 

study is to contribute to the scholarly debate on a question 
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between positivist/empirical and normative/postmodern 

traditions in philosophy of science, in general, and in political 

science/philosophy, in particular, on the examination of 

politics by offering a general framework of Weber’s ideal of 

value-freedom: cannot a (political) scientist embrace 

normative and value-ridden moral, metaphysical or ethical 

perspectives in relation to the issues of state, justice, liberty 

and equality; ask questions about and do research on them or 

offer value-ridden conclusions and recommendations? 

Methodologically, this is a qualitative study in theoretical and 

analytical (political) philosophy. 

Keywords: Max Weber, Science, Politics, Positivism, 

Freedom from Value Judgments. 

GİRİŞ 

Felsefi, ampirik (deneyimci) ve bilimsel gelenek şeklinde çok farklı 

sınıflandırmalar da mevcut olmakla beraber (bkz. Leftwich, 1984; Marsh ve 

Stoker, 2002; Heywood, 2014: 32-38), siyasetin incelenmesi konusundaki bilimsel 

çalışmalarda iki temel görüş bulunduğu söylenebilir. Siyaset bilimcilerin bir kısmı, 

bu disiplini doğa bilimleri anlayışıyla çalışma eğilimindedir ve bu yönüyle 

sosyolojiye yakın durmaktadır. Bir kısım siyaset bilimci ise felsefenin yöntemlerini 

kullanmakta ve yine bu açıdan ruh bilimlerine yaklaşmaktadır (Nohlen, 2002: 

384). Bu çerçevede siyaset bilimi çalışmalarında üç karakteristik eğilim ortaya 

çıkmıştır. Bu eğilimler, normatif-ontolojik, ampirik-analitik ve eleştirel-diyalektik 

siyaset bilimi olarak sıralanmaktadır (Mols, 2001: 48-49).  

Normatif-ontolojik siyaset bilimi yaklaşımının kökenleri, Platon ve 

Aristo’ya kadar götürülebilir. En eski eğilimdir ve objektif bir hakikatin, yani 

“olması gerekenin” varlığından hareket eder. Burada “iyi düzen” ve “iyi yönetim” 

arayışı ön plandadır. Diğer taraftan Karl Popper öncülüğünde gelişen ve eleştirel 

rasyonalizm olarak da anılan ampirik-analitik siyaset bilimi ise, siyasi gerçekliğin 

analizinde, “olan” ve “olması gerekenin” katı bir ayrımına dayanır ve normatif-

ontolojik anlayışın tam karşısındadır. Bu eğilimlerin üçüncüsü olan eleştirel-

diyalektik siyaset bilimi ise ilk iki anlayışın ideolojik bir örtünün arkasına 

saklandığını ileri sürer. Max Horkheimer ve Theodor Adorno gibi yazarların 

temsil ettiği Frankfurt okulunun öncülüğünde gelişen bu Neomarksist görüş, 

mevcut düzenlerin değişmesini amaçlar (von Alleman ve Forndran, 1994: 46). 

Bu kısa ve taslak sınıflandırma içerisinde yer alan görüşlerden ikincisinin bir 

temsilcisi olarak niteleyebileceğimiz Max Weber, henüz akademik kariyerinin 
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başındayken normatif-ontolojik siyaset bilimi anlayışına muhalefet etmiştir. 

Weber’in normatif-ontolojik anlayışa muhalefetinin sebebi, onun normatif yüklü 

kavramları reddetmesine dayanmakta ve değer yargısından bağımsız bilim 

anlayışında görülmektedir. Weber’e göre değerler ve ideolojiler, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirilemeyen kişisel algılara dayanır (Weber, 1968b: 160). 

Kişisel algılar hakkındaki tartışmalar ise üniversite dışında, yani siyasette 

gerçekleşmelidir. Yani Weber’deki bilim ve siyaset ikiliğinin kaynağı, değer 

yargısından bağımsız bilim anlayışıdır. 

Bu çalışmanın amacı, bilim insanı Weber ve siyasetçi Weber arasındaki 

karşıtlığa dikkat çekmek ve bu karşıtlığın sebeplerini tartışmaktır. Bunu yaparken 

ikincil bir amaç da genel açıdan bilim felsefesinde özelde ise siyaset 

bilimindeki/felsefesindeki, siyasetin incelenmesiyle ilgili yukarıda kısaca 

bahsedilen pozitivist/ampirik ve normatif/postmodern gelenek arasındaki bir 

tartışmaya katkı sunmaktır. Bu çerçevede, çalışmaya öncelikle Weber’in değer 

yargısından bağımsız bilim anlayışı ve onun sosyal fenomenleri açıklamada araç 

olarak kullandığı anlayıcı sosyolojisi incelenerek başlanacaktır. Daha sonra ikinci 

kısımda ele alacağımız Weber’in siyasi terminolojisi, onun devlet kavramını değer 

yargısından bağımsız olarak nasıl açıkladığının anlaşılmasına yöneliktir. Devletin 

amacının ne olacağı sorusu ortaya atıldığındaysa, bilim insanı Weber, değer 

yargısından bağımsızlık gereği susmakta ve sözü siyasetçi Weber’e bırakmaktadır. 

Bu sebeple çalışmanın üçüncü bölümünde siyasetçi Weber üzerine bir analiz 

sunulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise hem bilim insanı ve 

siyasetçi Weber zıtlığına ve bunun nedenlerine yönelik hem de Weber’in değer 

yargısından bağımsız bilim anlayışına karşı özellikle normatif/postmodern 

eleştirel gelenek içerisinden gelebilecek potansiyel eleştiriler ışığında kısa bir genel 

değerlendirme sunulmaya çalışılacaktır. 

1. BİLİM İNSANI WEBER 

Max Weber, modern sosyal bilimin klasiklerinin neredeyse hiçbirinin sahip 

olmadığı tartışmasız bir konuma sahiptir (Kocka, 1976: 281). Sosyoloji biliminin 

kurucularından sayılan Weber’in oluşturduğu kategoriler, sosyal bilim 

araştırmaları için hala belirli kriterler sunmaktadır. Weber’in teorisini yoğun bir 

şekilde inceleyen bazı bilim insanları ise Weber’den uzaklaşmaktadır. Wilhelm 

Hennis, Weber’den bu tür uzaklaşmaları, Weber’in, otoritesi haline geldiği 

“sosyal-teknolojik ve ampirik yönelimli” sosyal bilimlerin reddi anlamına 

geldiğini ifade etmektedir (Hennis, 1987: 3-4).  

Bununla, Weber’in siyasi düşüncesine bağlı olan ve Weber’e katılan veya 

onu reddeden görüşleri önemli ölçüde belirleyen bir probleme temas edilmektedir. 
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Weber’in düşünme şeklinin reddedilmesi, büyük ölçüde onun toplumu ve siyaseti 

incelemesinde esas aldığı “sosyal bilimsel değer yargısından bağımsızlık” 

(sozialwissenschaftliche Werturteilsfreiheit) hakkındaki metodolojik 

yaklaşımından kaynaklanmaktadır (Hübinger vd., 1990: 187). Bu yaklaşım, 

betimleyici (deskriptif) araştırma pratiğini, araştırmacının ahlaki-normatif 

menfaatlerinden ve pozisyonundan katı bir şekilde ayırmayı, bilimselliğin temeli 

haline getirmiştir.  

Değer Yargısından Bağımsızlık 

Weber’e göre sosyal bilim, klasik siyaset felsefesi için alışılmış olan toplum 

teorisi tartışmalarını ve onların buradan doğan ahlaki nitelikleri hakkındaki 

normatif hükümlerini reddederek objektiflik kazanacaktır. Böylece eylem 

şekillerinin, kurumların ve toplumların gelişim eğilimlerinin yapısının 

incelenmesi, sosyal bilimlerin alanına girecektir. Adalet, toplumsal düzenin iyiliği 

veya kötülüğü ve bir toplumun kültürel gelişimi gibi konular hakkında fikir beyan 

etme ise siyasi aktörlere bırakılmalıdır. Betimleyici (değerden bağımsız) ve 

normatif (değer içeren) ifadelerin geleneksel olarak birleşik görülmesinden dolayı, 

Weber’in bunlar arasında yaptığı ayrım, toplum teorisi ve siyaset teorisi için çığır 

açan bir öneme sahiptir (Fitzi, 2004: 16). Sosyal bilimsel düşüncedeki bu temel 

görüş ayrılığı, değer yargısından bağımsız sosyal bilim aksiyomunun kabul veya 

reddedilmesine ve toplumsal ve siyasi konular hakkındaki normatif tartışmaların 

sosyal bilimlerin bir parçası olarak görülmesine veya bunun reddedilmesine 

dayanmaktadır (Hübinger vd., 1990: 87). 

Sosyoloji ve Ekonomi Bilimlerinde Değer Yargısından Bağımsızlığın Anlamı 

(Weber, 1968a) başlıklı makalesinde Weber, sosyal bilimsel değer yargısından 

bağımsızlık aksiyomunun kapsamlı bir tanımını sunmaktadır. Weber’e göre sosyal 

bilimde, ahlaki ve siyasi tüm pozisyonlar araştırmadan uzak tutulmalıdır ve 

araştırmacı, elde ettiği sonuçları herhangi bir dünya görüşünün temellendirilmesi 

amacıyla kullanmamalıdır (Kocka, 1976: 283). Weber, özellikle bir üniversite 

hocasının öğrencilerine kendi ahlaki-siyasi görüşlerini aşılamak için dersini 

kullanması anlamında betimlediği “profesör peygamberliğini” 

(Professorenprophetie) kesinlikle reddetmektedir (Weber, 1968a: 492-493). Buna 

göre, üniversite kürsüsünde konuşan kişi, kendisini konuştuğu şey hakkındaki 

bilgiyle sınırlandırmalıdır. Weber’e göre bunun anlamı, “konuyla ilgili ve 

rasyonel” argümanlar ileri sürmek ve siyasi görüşleri, bir üniversite hocası için 

kamuoyunda sıkça doğan başka ortamlara bırakmaktır (Assel, 1969: 202). 

Öğrencilere verilmesi gerekenler, mesleki bilgilerle sınırlı olmalı ve bir dünya 

görüşü aşılama amacını gütmemelidir. Weber’in profesör peygamberliğinin en 

sert eleştirdiği yönü ise kendi değerlendirmelerini ayrıca belirtmeyip, onların 
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bilimsel argümanlarla örtülerek verilmesidir. Buna göre, değer yargısından 

bağımsız bilimin araştırma pratiği açısından anlamı, bir konudaki farklı 

pozisyonların değerlendirilmesi anlamındaki klasik ahlak metodunun 

reddedilmesidir (Weber, 1968a: 499).  

Weber’e göre değer yargısından bağımsızlık, düşünceleri açıklamak ve bu 

düşüncelere bağlı olan olgularla meşgul olmaktır. Böylece değer yargıları elbette 

bilimsel olarak incelenebilir; fakat bu, onları olgularla ilişkisinde açıklayarak 

yeniden ortaya koymak için yapılmalıdır. Bu kapsamda araştırmacı, aktörlerin 

değer yargılarını ifade edip kendi değer yargılarını ayrı tutar. Araştırmacı, 

hedeflenen amaca ulaşmak için gerekli araçlar hakkında bir tartışma yürütecektir. 

Yani değer yargısından bağımsız bilim, eylemlerin amaçlarını verili kabul edip, bu 

amaçlara ulaşmak için gerekli araçların uygun kullanılma yollarını ve onların 

kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçları inceler. Weber’e göre bu 

sınırlandırmanın sebebi, ampirik araştırmaların değer yargıları hakkında bir bilgi 

üretemeyeceğidir. Ona göre, ahlaki amaçlar, ampirik olarak sadece “anlayıcı 

olarak açıklanabilir” ki bu yöntemle normatif ahlak üretilemez; fakat mevcut 

değer yargıları ampirik uygulanabilirlikleri ve buna bağlı sonuçları açısından 

incelenebilir. Weber’e göre buradaki bilimsellik kazanımı, değer yargılarının 

“değer yargısından bağımsız bir yöntemle” incelenebilmesidir (bkz. Weber, 

1968a: 503; Röhrich, 2013: 103): 

Bilgi ağacının (meyvelerinden) yemişi olan kültür çağının kaderi, 

(…) dünya görüşlerinin hiçbir zaman artan tecrübe bilgisinin 

ürünü olamayacağını ve bizi etkileyen en yüksek ideallerin her 

zaman başkaları için aynı şekilde kutsal olan diğer ideallerle 

mücadelesinde etki doğurduğunu bilmek zorunda olmaktır. 

(Weber, 1968b: 154). 

Weber’in rasyonel bir ahlak hakkındaki tereddüdü, değer yargılarıyla bir 

uzlaşma değil, sadece bir kavganın üretilebileceği düşüncesine dayanmaktadır. 

Bilim ve ahlak iki ayrı değer alanına ait olduğundan, “doğru ve yanlış”, “iyi ve 

kötü” ayrımları hakkında, “olan” (Sein) alanından “olması gereken” (Sollen) 

alanına bir sıçrama yapmaksızın bilimsel bir hüküm elde edilemez. Ampirik 

disiplinler, hangi araçların ve yan etkilerinin düşünülebileceğini gösterebilir 

(Weber, 1968a: 508). Felsefi disiplinler, “değer yargılarının anlamlarını” 

belirleyebilir; fakat hiçbir değer yargısı çatışması, bilimsel yöntemlerle ortadan 

kaldırılamaz. Weber’e göre hangi adımı atacağına, sadece bireyin kendisi karar 

verebilir. Böyle bir kararı reddetmek için, “kilise dogması tarafından açıkça 

emredilen değerler sıralaması dışında” mantıki bir dayanak yoktur (Weber, 1968a: 

509). Eğer neyin doğru veya yanlış olduğu, hangi siyasi kararın iyi veya kötü 

olduğu bilimsel analizlerin sonucu olarak elde edilebilseydi, fikir ayrılıklarına, 
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muhalefete, rekabete ve uzlaşmaya meşru bir alan kalmazdı ve belirli şartlar 

altında genel refahın nerede olduğuna yetkin bilim insanları karar verebilirdi ki 

bunun siyasi süreçlerin altını oyması veya onları ikame etmesi kaçınılmaz olurdu 

(Kocka, 1976: 284). 

Weber’i destekleyenler veya reddedenler, değer yargısından bağımsız sosyal 

bilimi kabul veya reddetmelerine ve buna bağlı olarak bilim ve siyaset ayrımına 

karşı tutumlarına göre ayrılmaktadır. Siyasi düşünürler, Weber’in 

kategorilerinden sıkça faydalanmaktadırlar. Bu kategoriler, özellikle modern 

zamanın siyasi süreçlerini incelemek için faydalı araçlar sunmaktadır. Fakat siyasi 

konulardaki betimleyici-bilimsel ve normatif-ahlaki düşüncelerin katı ayrımı, bazı 

yerlerde dirençle karşılaşmaktadır. Bu bağlamda aşağıda Weber’in kategoriler 

oluşturma anlamındaki terminolojisinin anlaşılabilmesine yönelik olarak anlayıcı 

sosyoloji olarak ifade edilen Weber metodolojisi ele alınacaktır. 

Anlayıcı Sosyoloji  

Weber’in metodolojisi, kapsamlı araştırmalara konu olabilecek genişlikte bir 

konu olup burada genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca “anlayıcı 

sosyoloji” (verstehende Soziologie) metodu, Weber araştırmalarında çok sayıda 

tartışmanın da konusudur ki burada sadece ikincil literatüre atıf yapılmakla 

yetinilmektedir (bkz. Prewo, 1979; von Scheltings, 1934; Schluchter, 1991; 

Tenbruck, 1999). Aşağıdaki açıklamalar, Weber metodolojisinin, Weber’in siyasi 

terminolojinin anlaşılabilmesi için gerekli olan temel varsayımlarıyla sınırlı 

tutulmaktadır. 

Önceki bölümde incelenen değer yargısından bağımsızlık, Weber 

terminolojisinin gelişiminin hareket noktasını oluşturmaktadır. Sosyal bilim, 

sosyal ve siyasi fenomenlerin incelenmesinde araştırmacının bir kişi olarak sahip 

olduğu dünya görüşüne mesafe bırakmasını şart koşar. Bunun Weber için anlamı, 

sosyal bilimin, eylem sahibinin fikirleri, değerleri ve siyasi tasavvurlarıyla 

ilgilenmemesi değildir. Çünkü özellikle sosyal eylemin yapısını ve bu yapının 

değer yargılarına göre gerçekleşmesini açıklamak, sosyal bilimin en temel 

görevlerindendir. Eylemlerin motivasyonlarından araçlarına ve amaçlarına giden 

nedensellik ilişkisinin tasarlanmasıyla, Weber için, bir sosyal eylemin siyasi, dini 

ve diğer değer ilişkilerinin açıklanması imkânı doğar. Ancak bu açıklama yöntemi, 

bir dizi metodolojik adımdan oluşur ki Weber bu adımları, hem Bilim Teorisi 

Yazılarında (Weber, 1968), hem de Ekonomi ve Toplum (Weber, 1922) başlıklı 

eserinde incelemiştir.  

Sosyal-Bilimsel ve Sosyal-Politik Objektiflik (Weber, 1968b) isimli makalesinde 

Weber, objektiflik problemini ele almıştır. Burada Weber, kültür bilimlerinde 
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objektif geçerli bilimin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap aramıştır. Ona 

göre, değer yargısından bağımsız çalışması ve uygulamaya yönelik reçetelerin 

türetilebileceği normlar ve idealler üretmemesi şartıyla sosyal bilim, objektif 

bilgiye ulaşabilir. Objektif bir sosyal bilim; idealler ve değer yargılarının eleştirel 

olarak incelenmesi, eylemin kendi değer yargısı bağlamında açıklanması ve araç 

ve amaç nedensel zinciri olarak tasarlanması halinde mümkün hale gelir. Böylece 

eylemde bulunan kişinin kullandığı aracın hedeflenen amaca uygun olup olmadığı 

söylenebilir, zira verili amaçlara ulaşma yolunda araç seçiminde hangi 

alternatiflerin mümkün olduğu objektif olarak gösterilebilir. 

Weber’e göre sosyal-ekonomi alanındaki bir araştırma, hiçbir zaman ön 

şartsız değildir, aksine araştırmacının bilgiye yönelik ilgisine (Erkenntnisinteresse) 

bağlıdır (Weber, 1968b: 161). Yani sosyal fenomenlerin araştırma objesi olarak 

seçildiği belirli bir bakış açısında sabit kalmaksızın sosyal bilimsel bir araştırma 

mümkün değildir. Her araştırmacının araştırmasının merkezine koyduğu olgular 

ve seçtiği kavram sistemi kendi dünya görüşünü yansıtmaktadır. Mesela Weber’in 

liberal bireyselci bakış açısı, seçilen araştırma objelerine yansımaktadır ki bu 

durum, bazı düşünürleri idealtiplerin2 aslında değer yargısından tamamen 

bağımsız olmadığı düşüncesine götürmektedir (Mommsen, 1974b: 305-306). 

Ancak araştırmanın sonucunun objektif bir karakter elde edebilmesi için, bilgiye 

yönelik ilginin açıklanması ve incelenen eylemin değer ilişkisinin (Wertbezug) bir 

değer yargısı yüklenmeksizin tasvir edilmesi gerekir. Böylece sosyal bilim, mesela 

bir sosyal eylemin siyasi ideallere göre belirlenmiş olduğunu açıklar; fakat bu 

idealleri değerlendiremez, çünkü böyle bir değerlendirme sosyal bilimin objektiflik 

iddiasına gölge düşürür. Metodolojik olarak bakıldığı zaman sosyal bilim, amaç 

ve araç zincirini ve eylemi ortaya çıkaran değer ilişkisini (Wertbezug) kapsamak 

için, eylemin anlayıcı bir yorumuna dayanır. Bu açıklama yönteminin bilgi teorisi 

açısından özelliği, doğa bilimlerinin yöntemlerini kullanamamasıdır. Çünkü doğa 

bilimlerinin yöntemleri, münferit fenomenleri genel kanunlar altında birleştirir. 

Buna karşılık kültür bilimleri ve sosyal bilimler, anlayarak açıklanması gereken 

“tarihi, toplumsal ve bireysel fenomenlerle” ilgilidir (Weber, 1968b: 179-180). 

Buna göre, sosyal fenomenleri incelemek, onların anlamlarını kavramak 

demektir. Ancak bu, Weber’e göre, bireylerin eylemleriyle ilişkilendirdikleri 

“sübjektif olarak kastedilen anlamın” (sübjektif gemeinter Sinn) metodolojik olarak 

incelenebilir hale getirilmesi şartıyla mümkündür. Bu sebeple anlayıcı sosyoloji, 

 
2 İdealtip (ideal tip) kavramı daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Fakat bu kavramdaki 

“ideal” kelimesinin sıfat olarak algılandığı ve ulaşılması arzulanan bir tip olarak kullanıldığı 

durumlara akademik literatürde sık sık rastlanmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada “idealtip” 

şeklinde birleşik yazılarak özel bir anlam yüklenmiş bir kavram olduğunun vurgulanması uygun 

görülmüştür. 
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karmaşık sosyal yapıyı bireylerin eylemine dayandırır, çünkü sosyal yapı, bireysel 

eylemlerin bir demetinden oluşmaktadır ve bu bireysel eylemler, sübjektif olarak 

kastettikleri anlamlarıyla anlaşılarak açıklanabilir. Weber’in, “metodolojik 

bireyselcilik” olarak adlandırdığı, sosyal fenomenlere bu bakışı, anlayıcı 

sosyolojinin neden bir eylem teorisi3 üzerine kurulduğunu göstermektedir (Weber, 

1922: 22). 

Bu yaklaşım, Weber’in Ekonomi ve Toplum isimli eserinin sosyolojinin temel 

kavramları bölümünde de görülmektedir, çünkü Weber, bireylerin eyleminden 

başlayarak bu temelde daha karmaşık ilişkileri ve yapıları geliştirmektedir. 

Sübjektif kastedilen anlam yaklaşımına uygun olarak Weber, anlayıcı sosyolojiyi 

sosyal eylemi “yorumlayarak anlamak” (deutend verstehen) ve onu “gelişiminde ve 

etkilerinde nedensel olarak açıklamak” (ursaechlich erklaeren) isteyen bir bilim 

olarak tanımlamaktadır (Weber, 1922: 16). 

“Sosyal eylem”, aşağıdaki sınırlı anlamda sosyolojinin esas 

araştırma konusunu teşkil eder: “Eylem”, eylemi gerçekleştiren 

kişinin ona sübjektif bir anlam yüklemesi halinde ve yüklemesi 

ölçüsünde, (içsel veya dışsal; bir şeyi yapmak veya yapmamak ya 

da ona katlanmak şeklinde) beşeri bir davranıştır. “Sosyal 

eylem” ise eylemde bulunanın, kastettiği anlamı başkalarının 

davranışlarıyla ilişkili olan ve seyrinde onlara yönelimli olan 

eylemidir (Weber, 1922: 16).  

Bu tanımı örneklendirerek anlaşılır kılmak faydalı olacaktır. Mesela bir 

öğrencinin derste saatine bakması, sübjektif kastedilen bir anlam içermemekle 

beşeri bir davranıştır, zira bu davranış, sadece saatin kaç olduğunu öğrenmeye 

yöneliktir ve bu anlamda anlayıcı sosyolojinin konusu değildir. Fakat öğrencinin 

saatine bakma davranışını göstererek yapması ve bu sayede dersten sıkıldığını 

bildirmek istemesi ölçüsünde bu davranış bir “eylem”dir, çünkü davranışa, 

kastedilen sübjektif bir anlam yüklenmiştir. Öğrencinin bu davranışı hocasına 

göstererek sıkça tekrarlayarak yapması ise hocanın derse ara vermesine yönelik 

sübjektif bir anlam içermesi ölçüsünde bir “sosyal eylem”dir. 

Anlayıcı sosyolojinin görevi, ampirik eylemi anlayarak açıklamak için, 

sosyal eylemin yorumuna yönelik modeller kurmaktır. Bu bağlamda eylemin 

seyrinin “kavramsal olarak tasarlanan yalın tipini” ampirik eylemin yorum modeli 

olarak geliştiren sosyal bilimcinin, eylemde teorik olarak varsaydığı anlam 

 
3 Weber’e göre sosyolojinin inceleme konusu; kurumlar, süreklilikler ve sosyal yapılar değil, sosyal 

eylemdir. Weber’in çağdaşı ve sosyoloji biliminin kurucularından olan Emile Durkheim inceleme 

alanının merkezine sosyal kurumları koyarken, Weber sosyal gerçekliğin sübjektif algısını 

koymuştur. 
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belirleyicidir (Weber, 1922: 16). Eylemin bu yöntemle kazanılan tipleri (idealtip), 

anlayıcı sosyolojinin temel kategorilerindendir. 

İdealtip, anlayıcı sosyoloji için bir eylemin ne olması gerektiği konusunda 

normatif bir ideal oluşturmaz. Hukuk bilimlerinde olduğu gibi doğruyu belirten 

bir tip değil, aksine bir sosyal eylemin karakteristik niteliklerini vurgulayan ve 

tecrübeye göre onun normal seyrine işaret eden analitik bir kategoridir. Bu şekilde 

kazanılan idealtip, gözlemlenen eylemi, eylemin normal seyri açısından veya 

bundan sapmalar açısından değerlendirmek için bir kriter görevi görür (Fitzi, 

2004: 49). Bu kriter, gerçek fenomenlerle idealtipler arasındaki mesafenin 

ölçülmesi ve onların idealtiplere ne kadar yakın veya uzak olduğunun anlaşılması 

görevini görür ve araştırmacıyı kavramlarla düşünmeye davet eder (Kocka, 1989: 

118; Chazel, 2010: 6; Assel, 1969: 204).  

Metodolojik olarak burada söz konusu olan, sosyolojik idealtiplerin nasıl 

kurulacağı ve hangi anlama kavramının bununla ilişkili olduğudur. Sosyal 

eylemin bilimsel yorumu, apaçıklığı (Evidenz) amaçlar ki bunun için iki anlama 

yöntemi bulunmaktadır. Bu apaçıklık, ya rasyonel ya da hissedilebilir ve 

yaşanabilir karakterde olabilir. Weber’e göre eylem alanında rasyonel apaçıklık 

(rational evident), belirli bir eylemin seyrinin “entelektüel olarak anlaşılmasıdır”. 

Weber, mesela 2 x 2 = 4 önermesini ve Pisagor teoremini, entelektüel olarak 

anlaşılabilecek örnekler olarak verir. (Weber, 1922: 16). Bu, sosyal bilimcinin 

gözlemlediği eylemi rasyonel olarak anlayabilmesini ifade eder. Çünkü eylemde 

bulunan kişi, verili amaçları ve bilinen tecrübelerden açıkça doğan sonuçları araç 

seçimine dâhil etmiştir. “Bu tür rasyonel yönelimli ve amaca yönelik eylem 

(Zweckhandeln) — araçların anlaşılması için — apaçıklığın en üst seviyesine 

sahiptir” (Weber, 1922: 16). Bu sebeple Weber’in kategorileri, önce rasyonalite 

tiplerini tanımlamaktadır, çünkü bunlar, ampirik eylemin en kolay bir şekilde 

anlaşabilen rasyonalite vakasına uygun olup olmadığının test edilmesine imkân 

sağlamaktadır. Rasyonalite tiplerinden hareketle, daha az apaçık olan eylem 

tipleri, rasyonalite tipinden sapmalar olarak sınıflandırılmak suretiyle 

yorumlanarak açıklanabilir (Assel, 1969: 204). “Tip oluşturucu bilimsel düşünce 

için, davranışların irrasyonel, duygulara bağlı ve eylemi etkileyen anlam 

bağlamları, o eylemlerin tasarlanmış yalın amaç-rasyonel (zweckrational) bir 

seyrinden en gözden kaçabilir sapmalar olarak araştırılıp tasvir edilir” (Weber, 

1922: 16). Böylece teorik eylem modellerinin bir skalası geliştirilir ve bu skala, 

gözlemlenen eylemlerin anlayarak açıklanması için kullanılır.  

Eylemin rasyonalite tiplerinin sosyal eylemin yorum skalası için önemini 

vurguladıktan sonra Weber, idealtip yönteminin tanımına geçer: “(...) katı amaç-

rasyonel bir eylemin tasarımı, (…) her türlü irasyonaliteden (duygular, hatalar) 
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etkilenen reel eylemi, yalın rasyonel davranışta beklenen seyrinden sapma olarak 

anlamak üzere, sosyolojiye bir tip (idealtip) olarak hizmet eder” (Weber, 1922: 

17). Anlayıcı sosyoloji, sadece bu anlamda ve araştırma konusunun amaca 

uygunluğuyla “rasyonalisttir” ki rasyonel idealtipte, rasyonalist bir ön yargı değil, 

analitik bir araç görülmelidir (Fitzi, 2004: 50).  

Analitik idealtipler sadece sosyolojide değil, aynı zamanda ekonomide de 

kullanılmakta ve eğer eylem hatalardan ve duygulardan etkilenmeden katı amaç-

rasyonel yönelimli olmuş olsaydı eylemin gerçekleşebilecek olan seyrini 

açıklamaktadır.4 Aslında Weber’in idealtipleri, kültür fenomenlerinin değer 

yargılarına kapılmaksızın açıklanmasına imkân tanır (Mommsen, 1974b: 305). 

Ampirik olarak sosyal eylem, nadiren idealtip olarak tasarlanan eylem modeline 

göre gerçekleşir. Ancak rasyonel idealtipin önemi, ampirik eylemlerin incelenmesi 

için nedensel hipotez olarak kullanılmasında yatmaktadır (Weber, 1922: 18). Bu 

tür eylem hipotezlerinin ampirik olarak ispatlanabildiği yerde Weber, sosyal 

eylemin aynı zamanda nedensel ve anlama uygun anlayıcı açıklamasından 

bahseder (Weber, 1922: 19). 

Weber’in metodolojisi genel hatlarıyla açıklandıktan sonra aşağıdaki 

bölümde onun siyasi terminolojisi yine temel hatlarıyla aktarılmaya çalışılacaktır. 

Bir siyaset bilimci olarak Weber, siyasi fenomenleri değer yargısından bağımsız 

bir yöntemle incelemiştir. Bu bölümde Weber,’in sosyal eylemden başlayarak 

modern devlete kadar uzanan sosyal ve siyasi fenomenler yelpazesini değer 

yargısından bağımsız olarak nasıl anladığını ve nedensel olarak nasıl 

açıklanmasını ele alacağız.  

Weber’in Siyasi Terminolojisi 

Weber terminolojisinin temelinde, eylem (Handeln) ve sosyal eylem (soziales 

Handeln) kavramlarının yattığını yukarıda ifade etmiştik. Buna göre anlayıcı 

sosyolojisinin konusu, kastedilen sübjektif bir anlam içeren ve başkalarının 

davranışlarına yönelik olan beşeri davranıştır, yani sosyal eylemdir. Objelere karşı 

davranışlar ve başka bireylerle ilişkisi olmayan dini veya ekonomik eylemlerin 

belirli şekilleri mutlaka sosyal eylem olarak görülmez. Weber, iki bisiklet 

sürücüsünün çarpışmasını buna örnek göstermiştir (Weber, 1922: 25) İki bisiklet 

sürücüsünün çarpışması, gayri ihtiyari gerçekleşen ve kastedilen sübjektif bir 

anlam içermeyen bir davranış olarak bir eylem değildir ve Weber’e göre 

 
4 Marksist tarih ve toplum analizinde geliştirilen sınıf mücadelesi durumu, ideal tip olarak oldukça 

faydalıdır. Fakat Weber’e göre buradaki problem, Marksist kategorilerin “gerçeğin bunlarla 

kıyaslanması için değil”, aksine “ampirik olarak geçerli olan veya hatta reel (hakikatte metafizik) 

etki eden ‘güçler’ ve ‘eğilimler’ olarak tasavvur edilmesiyle” başlamaktadır (Weber, 1968b: 205; 

Kocka, 1973: 56). 



AP Sezai ZEYBEKOĞLU & Yavuz Selim ALKAN 

258 
 

sosyolojinin konusu olamaz. Fakat bisiklet sürücülerinden birinin mesela hedefe 

daha önce varmak amacıyla diğer sürücüyü iterek düşürmesi, kastedilen bir anlam 

içerdiği ölçüde bir eylem olabilir.  

Peki, sosyal eylemi belirleyen sebepler nelerdir? Weber, sosyal eylemi 

belirleyen sebepleri aşağıdaki eylem tipolojisi yardımıyla açıklamıştır. Buna göre 

sosyal eylem şu şekillerde olabilir (Weber, 1922: 27): 

i. Dış dünyanın nesnelerinin ve diğer insanların davranışlarına 

ilişkin beklentiler aracılığıyla ve bu beklentilerin şartlar veya 

araçlar olarak dikkate alınmasıyla iyice düşünülüp taşınılmış 
amaçlar anlamında amaç-rasyonel (zweckrational);5  

ii. Ahlaki, estetik, dini veya başka bir şekilde anlamlandırılabilecek 

belirli bir davranışın mutlak öz değerine bilinçli inanç aracılığıyla, 

sonuçtan bağımsız yalın bir amaç anlamında değer-rasyonel 

(wertrational);6  

iii. Duygusal etkiler ve duygu durumlarıyla duygusal (affektuell) ve  

iv. Yaşanan alışkanlıklarla geleneksel (traditional). 

Weber’in dörde ayırdığı bu tipoloji, iki grupta ele alınabilir. İlk grupta tasnif 

edebileceğimiz amaç-rasyonel ve değer-rasyonel eylemler, bilinçli ve rasyonel 

gerçekleştirilen eylemlerdir ve bunlardan amaç-rasyonel eylem, amaca ve başarıya 

yönelik bir rasyonellik; değer-rasyonel eylem ise eylemin kendinde bir rasyonellik 

içermektedir. İkinci gruptaki duygusal ve geleneksel eylem tipleri ise 

rasyonellikten yoksun olup ilki duygu durumuna, ikincisi ise geleneğe göre 

belirlenmektedir. İkinci gruptaki geleneksel eylem alışılmış olanın sürdürülmesini 

ifade ederken, duygusal eylem ise güncel duygu durumundan dolayı alışılmış 

olandan bir kopuşu ifade etmektedir. 

 
5 Amaç-rasyonel (zweckrational) kavramı, Ö. Ozankaya tarafından “amaç bakımından ussal” 

(Weber, 2014: 46), L. Boyacı tarafından “gereç-ussal” (Weber, 2012: 132) ve M. Beyaztaş 
tarafından “gaye bilinciyle davranış” (Weber, 2007: 45) şeklinde çevrilmiştir. Ayrıca akademik 

literatürde “amaç yönelimli rasyonel eylem”, “amaçla ilişkili rasyonel davranış” ve “rasyonel 

olarak amaçlı” gibi çok farklı kullanımlar bulunmaktadır. Weber ile özdeşleşmiş bir kavram olan 

(zweckrational) sıfatı, kavramsal karmaşaya yeni bir ekleme daha yapma pahasına olsa da daha 

anlaşılır ve akılda kalıcı olduğu düşüncesiyle bu çalışmada amaç-rasyonel şeklinde 

kullanılmaktadır. Weber’e göre “kim eylemini amaç, araç ve yan etkilere göre belirlerse ve bu 

arada hem araçları amaçlara ve amaçları araçlara ve hem de amaçları yan etkilere ve nihayet 

muhtemel farklı amaçları birbirine karşı rasyonel bir şekilde ölçüp tartarsa, yani ne duygusal ne de 

geleneksel davranırsa, amaç-rasyonel davranmış olur” (Weber, 1922: 27). 

6 Değer-rasyonel (wertrational) kavramının çevirisinde de benzer bir karmaşa mevcuttur. Değer-

ussal (Weber, 2012: 132), “değer bakımından ussal” (Weber, 2014: 46), değerle ilişkili akılcı 

(Sunar, 2010: 176) ve daha çok farklı şekillerde kullanılmaktadır. “Wertrational” kavramı, bu 

çalışmada değer-rasyonel şeklinde kullanılmaktadır ve değerlerde bir rasyonellik ifade etmektedir. 
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Sosyal eylem tipleri, genel olarak Weber literatürünün ve özel olarak onun 

siyasi düşüncelerinin anlaşılmasında önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple bu 

tiplerin bir örnekle anlaşılır kılınması faydalı olacaktır. Mesela hayvan beslemek 

gibi bir davranış, kastedilen bir anlam içermesi halinde (eylem), bu dört sosyal 

eylem türünün her birinden kaynaklanıyor olabilir: Buna göre mesela 

lokantasında kedi besleyen bir işyeri sahibinin kedi besleme eylemi; i) 

müşterilerine hayvan sever bir insan olduğunu göstermek ve bu sayede daha fazla 

müşteri çekmek niyetiyle veya kedinin mekânda bulunması muhtemel olan 

fareleri yakalaması ümidiyle yapılması halinde amaç-rasyonel; ii) inancın, dünya 

görüşünün veya vicdanın emri olarak yapılması halinde değer-rasyonel; iii) sırf 

kedi sevgisinden dolayı yapılması halinde duygusal ve nihayet iv) bizim her 

zaman kedimiz vardı gibi bir düşünceyle hep böyle olageldiği için alışkanlık olarak 

yapılması halinde geleneksel olabilir. 

Değer-rasyonel eylem; inanca, dünya görüşüne, ideolojiye göre ve eylemin 

sonuçları dikkate alınmadan gerçekleştirilen eylemdir; yani emirlere göre yapılan 

eylemdir. Sonuçları düşünüp hesaplanarak yapılan eylem ise amaç-rasyoneldir. 

Bu hesaplamada duygular, gelenek ve inançlar dikkate alınmadan bilinçli 

davranılır. Weber’in her bir idealtip tasnifinin arkasından yaptığı gibi, eylem 

tipolojisinde de bu idealtiplerin ampirik olarak nadiren yalın bir şekilde 

bulunabileceğini ve aralarında geçişken olduklarını sıkça belirttiği göz ardı 

edilmemelidir (Weber, 1922: 24).7  

Eylemde bulunan kişiler arasındaki anlam yüklü ilişkinin karşılıklı olması 

halinde Weber, “sosyal ilişki”den (soziale Beziehung) bahseder. Sosyal ilişki, sadece 

eylemde bulunanların eylemlerinin başkalarına yönelik olmasını değil, eylemde 

bulunan birçok kişinin aynı anda birbirlerine karşı anlam yüklü ilişkisini şart 

koşar. “Sosyal ilişki, eylemde bulunan birçok kişinin anlam içeriğine göre karşılıklı 

belirledikleri ve buna yönelik davranıştır” (Weber, 1922: 29). Derste sıkılan 

öğrenci hakkında yukarıda verdiğimiz örnekten hareket edersek, birden fazla 

öğrencinin sıkıldıklarını ifade eden davranışları üzerine hocanın derse ara vermesi, 

birçok kişinin aynı anda karşılıklı anlam yüklü ilişkisi olması ölçüsünde bir “sosyal 

ilişki” olarak düşünülebilir.  

Weber’in sosyal ilişki kavramı, eylemde bulunanların birbirlerine karşı 

pozitif bir tutumunu gerektirmez, zira sosyal kavramının anlamı, eylemde 

 
7 Schluchter ve Habermas gibi bazı yorumcular, Weber’in eylem tiplerini bir gelişim şemasına 

tasnif etmeye çalışmakta ve geleneksel eylem tipinden, duygusala ve buradan değer-rasyonel ve en 

yüksek gelişim aşaması olarak amaç-rasyonel eyleme giden bir evrim sürecine oturtmaya 

çalışmaktadırlar. Fakat bazı görüşlere göre bu yorum, Weber’in tarih felsefesine ve bilim teorisine 

ilişkin açıklamalarına uygun değildir (bkz. Bayer ve Mordt, 2008: 81; Hennis, 1987: 205). 
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bulunan kişinin diğerleriyle anlamlı ilişkisidir ve anlamın içeriği hakkında bir 

sınırlama yoktur. Yani sosyal ilişki, değer yargısından bağımsız olarak 

anlaşılmalıdır. (Fitzi, 2004: 93). Ferdinand Tönnies’in karşılıklı olumlamaya 

dayanan sosyal ilişki (soziale Verbindung) kavramına karşılık (Tönnies, 1922: 3)8 

Weber’in sosyal ilişki kavramı; sevgi, dostluk ve iş birliği gibi karşılıklı olumlama 

gerektiren ilişkiler yanında, savaş, mücadele, düşmanlık ve rekabet gibi ilişkileri 

de açıklar (Bayer ve Mordt, 2008: 89). Değer yargısından bağımsız metodoloji 

gereği, burada Weber için önemli olan içerik değil şekildir. 

Weber, bir sosyal ilişkide kurallarla (Maxime) sabit olan eylemin yönelimli 

olduğu anlam içeriğini düzen (Ordnung) olarak adlandırır (Weber, 1922: 33). Bir 

düzenin geçerliliği, eylemlerin o düzenin kurallarına göre belirlenmesinin 

bağlayıcı görülmesine bağlıdır. Eylem kurallarının geçerliliğinin, alışkanlıklara 

(gelenek), o anki duygu durumuna (duygusal) ve menfaatlere (amaç-rasyonel) 

dayanması yeterli değildir. Bunların yanında bir düzenin geçerliliğini ve 

meşruiyetini sağlayan içsel saikler de (değer-rasyonel) gereklidir. Ona göre bir 

düzen, katılımcıların önemli bir bölümünün düzenin geçerli olması gerektiğini 

(geltendsollend) düşünmesi halinde daha sağlam olacaktır. Bu saiklerin içerikleri 

(ahlaki, dini, siyasi), değer yargısından bağımsızlık gereği belirleyici değildir ve 

önemli olan, eylemin sebeplerinin sübjektif olarak bağlayıcı olarak görülmesidir. 

Aynı şekilde düzenin meşruiyeti de adalet, eşitlik gibi herhangi bir değer 

gerektirmez. Eylemin sebepleri, içsel veya dışsal olabilir. Buna göre Weber, bir 

düzenin sübjektif olarak hissedilen bağlayıcılıklarını, meşruiyet inancı 

(Legitimitaetsglaube) olarak adlandırır. Meşruiyet inancı, geleneksel eylemden 

değer-rasyonel eyleme kadar tüm eylem sebeplerine dayanabilir. Burada 

vurgulanması gereken, bir düzenin geçerliliğinin, o düzenin geçerli olması 

gerektiği inancını şart koşmasıdır (Weber, 1922: 33). 

Hukuki düzen kavramından farklı olarak sosyolojik düzen kavramı, eylemin 

belirli kurallarının, eylemde bulunanlar tarafından geçerli ve bağlayıcı olarak 

 
8 Weber, Ferdinand Tönnies ile özdeşleşmiş olan “cemaat” (topluluk-Gemeinschaft) ve “cemiyet” 

(toplum-Gesellschaft) kavramlarına da farklı anlamlar yüklemiştir. Tönnies’de bu kavramlar 

birbirini takip eden spesifik gelişim aşamalarıdır. Cemaat, modern öncesinin sosyal formudur ve 

modernleşme sürecinde cemiyet haline dönüşür. Weber ise bu kavram çiftini idealtip olarak 

kullanarak dinamikleştirmiştir. Weber’in kullandığı anlamda “cemaat” (Vergemeinschaftung) ve 

“cemiyet” (Vergesellschaftung) yalın bir şekilde bulunmak zorunda olmayıp, birbirine geçmiş şekilde 

de bulunabilir. Cemaatsel ve cemiyetsel süreçler, Weber için statik durumlardan ziyade dinamik 

süreçlerdir. Weber, sosyal ilişkiyi, geleneksel veya duygusal saiklere dayalı olması halinde cemaat; 

değer-rasyonel veya amaç-rasyonel saiklerden kaynaklı olması halinde cemiyet olarak adlandırır 

(Bayer ve Mordt, 2008: 90). Fakat Weber her ne kadar Tönnies’in kavramlarına farklı anlamlar 

yüklemiş olsa da özellikle rasyonelleşme bağlamında Tönnies’in Weber üzerindeki yoğun etkisi 

inkâr edilemez (Breuer, 1994: 7-9). Hatta Hennis, Weber’i Tönnies’in bakış açısının 

radikalleştirilmesi ve evrenselleştirilmesi şeklinde yorumlamayı teklif etmiştir (Hennis, 1987: 108). 
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hissedilmesi anlamındadır. Weber, burada konvansiyon (bir toplumun davranış 

kuralları olarak geçerli olan gelenek, görenek, örf ve adet) ve hukuk arasında 

sistematik bir ayrım yapmıştır. Konvansiyon ve hukukun ortak tarafı, bunların 

sadece gelenek ve menfaate dayanmayıp aynı zamanda belirli bir müeyyideye 

sahip olmasıdır. Bir düzenin meşruiyeti, hissedilen duygusal, değer rasyonel veya 

dini bağlayıcılıkla içsel veya belirli sonuçların beklenmesiyle dışsal olarak garanti 

edilmiş olabilir (Glaser, 2013: 24). Weber, bu ayrımı yukarıda açıkladığımız sosyal 

eylemin sebepleri tipolojisi yardımıyla açıklar. Buna göre bir düzen, duygusal 

sebeplerle (kurallara veya kuralı koyana duygusal bağlılık) içsel olarak garanti 

edilmiş olabilir veya o düzenin mutlak geçerliliğine inançla değer-rasyonel garanti 

edilmiş olabilir (Weber, 1922: 35). Konvansiyon ve hukuk arasındaki farkı ise 

Weber, bunların müeyyidelerinin farklılığıyla açıklar. Buna göre geçerliliği dışsal 

olarak garanti edilmiş olan ve bir sosyal çevrede kurallardan sapma halinde 

ayıplama/kınama (Missbilligung) ile karşılaşan düzen, konvansiyon olarak 

adlandırılır. Kurallardan sapmanın önlenmesi veya sapanların cezalandırılması 

için, insanlardan oluşan bir aygıt vasıtasıyla fiziki veya psikolojik şiddet 

uygulanabilen bir düzen ise hukuk olarak adlandırılır. Hukukun ayırıcı özelliği, 

düzenin korunması için şiddet uygulayabilecek organize bir aygıtın hayata 

geçirilmesidir. Konvansiyonda ise böyle bir sapma, kınama müeyyidesiyle 

karşılaşır (Weber, 1922: 35).  

Weber, buradan hareketle sosyal eylemin sebepleri probleminden, 

egemenliğin meşruiyet sebepleri problemine geçer. Eylemde bulunan bireyler, bir 

düzene dört sebepten dolayı meşruiyet atfedebilirler. Bu sebepler, yine sosyal 

eylemin sebepleri tipolojisine uygun bir şekilde sınıflandırılmıştır. Böylece Weber, 

sosyal eylemin yatay düzlemi ile egemenlik ilişkilerinin dikey düzlemi arasında 

bir köprü kurmaktadır. Çünkü yeni bir düzenin pozitif yasa koymasını ve 

yasallığını, hayata geçirdiği siyasi mercilerin meşruiyetine bağlamaktadır (Fitzi, 

2004: 102). 

Weber (1922: 37)’in meşru bir düzenin geçerlilik sebepleri tipolojisine göre 

bir düzen şu sebeplerle meşru olarak geçerli olabilir:  

i. Gelenek, yani hep var olanın geçerliliği sayesinde;  

ii. Duygusal inanç, yani vahyedilenin veya örnek olanın geçerliliği 

sayesinde;  

iii. Değer-rasyonel inanç, yani mutlak geçerli görülenin geçerliliği 

sayesinde veya,  
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iv. Meşruiyetine inanılan pozitif kanun9 sayesinde. 

Bir düzenin yasallığı, ya o düzenin katılımcılar arasında kararlaştırılmış 

olmasından ya da insanların insanlar üzerinde meşru olarak geçerli olan 

egemenliği tarafından empoze edilmiş olmasından kaynaklanabilir. Böylece 

yasallığın gerekçesi meşruiyet inancına döner ki bu, Weber için tüm yasallık 

tasarımının dayanağı haline gelir (Fitzi, 2004: 103). 

Düzenlerin geçerlilik formlarının en eski şekli geleneğin kutsal sayılmasıdır. 

Buna göre yeni bir düzenin kurulması, neredeyse tamamen dine dayanır. 

Düzenlerin değer-rasyonel geçerliliğinin en yalın şeklini doğal hukuk oluşturur. 

Düzenlerin modern meşruiyet şekli ise yasallık inancıdır (Legalitaetsglaube). 

Weber’e göre yasallık inancı, şekli olarak doğru ve alışıldığı üzere (mesela 

parlamenter demokrasilerde olduğu gibi) konulan yasalara tabi olmaktır. Weber, 

kanunların, katılımcılar tarafından kararlaştırılmış olması veya onlara empoze 

edilmiş olması durumlarını ayırt etmekle birlikte önemli görmez. Çünkü ona göre, 

kararlaştırılmış olmakla birlikte her kanun, oybirliğiyle kararlaştırılmadığı sürece 

azınlık için empoze edilmiş demektir (Weber, 1922: 37). 

Weber’in karmaşık sosyal yapıların ayakta kalabilmesinin şartlarını 

inceleyen bir sonraki aşaması, örgüt (Verband) kavramıdır. Örgüt, dışarıya doğru 

düzenleyici olarak sınırlı veya kapalı olan ve belirli bireylerin örgüt kurallarının 

uygulanmasını sağladığı sosyal ilişkidir. Bu bireyler, örgütün yöneticisi veya idari 

aygıtı olabilirler (Weber, 1922: 45). Buna göre örgüt, geçerli kuralları olan ve 

yöneticisi veya idari aygıtıyla bu kurallara uyulmasını sağlayan sınırlı veya kapalı 

bir sosyal ilişkidir. (Weber, 1922: 45). 

Empoze etmek (Oktroyierung) kavramıyla Weber, örgütün bazı yönlerini 

açıklamak ister. Ona göre “katılımcıların tamamının kişisel özgür anlaşmalarıyla 

meydana gelmeyen” her düzen empoze edilmiş olarak tanımlanmalıdır. Yani 

modern parlamenter demokrasilerde çoğunluk kararıyla kurulan ve azınlığın tabi 

olmak zorunda olduğu düzenler, Weber’e göre empoze edilmiş düzenlerdir 

(Weber, 1922: 47). 

Weber, konulan düzenin açıkça belirlenmiş bir etki alanında başarıyla 

empoze edilen birliğini kurum (Anstalt) olarak adlandırır. Dernek (Verein) ve 

kurum, rasyonel kurulmuş düzenlerdir. Modern devlet ve rasyonelleşmiş olması 

 
9 Yukarıda meşru düzenin meşruiyet sebepleri tipolojisinin sosyal eylemin sebepleri tipolojisine 

uygun olduğu söylenmişti; fakat 4. tipte amaç-rasyonel eylem yerine pozitif yasa bulunmaktadır. 

Pozitif yasanın Weber tarafından amaç-rasyonel olarak görülmemesinin sebebi, pozitif hukukun 

anlaşmaya dayanabileceği gibi empoze edilerek ve katılımcıların tabi olmasına da 

dayanabileceğidir. Bu durum iki tipoloji arasında kısmi bir sapma olarak da görülebilir (Fitzi, 2004: 

102). 
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halinde kilise, kurum idealtipine uygundur. Kurumun düzeni, katılımcıların 

kuruma katılmalarından veya yasalarının hazırlanmasına katkıda bulunmuş 

olmalarından bağımsız olarak, belirli kriterlere uyan (bir bölgede doğum, köken, 

ikamet gibi) herkes için geçerli olma iddiasındadır (Weber, 1922: 49; Weichlein, 

2007: 105). 

Örgütü ve kurumu tanımladıktan sonra Weber, güç (Macht) ve egemenlik 

(Herrschaft) kavramlarını inceler. Güç, bir sosyal ilişki içinde kendi iradesini 

başkalarının direncine rağmen uygulayabilme imkânı olarak anlaşılmalıdır 

(Weber, 1922: 50). Egemenlik ise belirli içerikte bir emir için belirli kişilerde itaat 

bulma imkânıdır (Weber, 1922: 50). Buna göre egemenlik, dikey ve asimetrik bir 

sosyal ilişkidir. Egemenlik ilişkisinde bir taraf emreden aktif taraf, diğer taraf ise 

itaat eden pasif taraftır. Weber, güç kavramının sosyolojik olarak şekilsiz (amorph) 

bir kavram olduğunu, çünkü muhtemel tüm niteliklerin belirli insanların 

iradelerini başkalarının direncine karşı da uygulanmasına katkıda 

bulunabileceğini ve güç uygulayabileceğini belirtir. Bu sebeple Weber, güç yerine 

emir ve itaatin buluşmasıyla meydana gelen bir sosyal ilişki anlamında egemenlik 

kavramını kullanmıştır (Weber, 1922: 50). 

Sosyal bir fonksiyon olarak egemenlik, emir verenin ve itaat edenin 

mevcudiyetini talep eder; fakat egemenlik, ne bir idari aygıtın ne de bir örgütün 

varlığını gerektirir. Ancak ampirik olarak bunlardan en az birinin var olduğu 

görülür. Üyeleri belirli bir egemenlik ilişkisine tabi olan bir birlik, egemenlik 

örgütüdür ki bir idari aygıtın varlığı sebebiyle her örgüt belirli derecede bir 

egemenlik örgütüdür. Bu ifadeyle Weber, egemenliğe, örgütün devamlılığı için 

gerekli olan sosyal bir fonksiyon yüklemektedir (Weber, 1922: 50). 

Weber, farklı egemenlik türlerinin sınıflandırılmasında egemenliği 

uygulamak için kullanılabilecek araçlarla sınırlı kalmıştır. Ona göre her 

egemenlik, düzenini verimli bir şekilde korumak için bir idari aygıta muhtaçtır; 

fakat bu amaç için farklı araçları kullanabilir (Weber, 1922: 653). Kullanılan 

egemenlik araçları açısından iki örgüt türü vardır: siyasi örgüt ve dini (hierokratisch) 

örgüt. “Siyasi örgüt, belirli bir coğrafi bölgede (bir kent, bir ülke ya da bir millet 

olsun) düzeninin varlığını idari aygıtı aracılığıyla fiziki güç kullanma ve kullanma 

tehdidiyle garanti altına alan bir egemenlik örgütüdür” (Weber, 1922: 51). Bu 

tanım, sadece modern devlet için değil, aynı zamanda bir Rönesans kenti 

hanedanlığı gibi her siyasi örgüt için de geçerlidir. Buna karşılık devlet kavramını 

ise Weber, “idari aygıtı aracılığıyla belirli bir coğrafi bölge üzerinde meşru fiziki 

şiddet tekelini başarılı bir şekilde uygulayabilen siyasi kurum” olarak tanımlar 

(Weber, 1922: 51). Siyasi örgüt ve devlet tanımları arasındaki fark, güç kullanma 

tekelinin var olup olmamasıdır. Bir bölgede birden fazla siyasi örgüt var 
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olabilirken, sadece bir tek devlet mevcut olabilecektir. Dini egemenlik örgütünü 

ise Weber, “düzenini garanti altına almak için, uhrevi kurtuluş araçlarını dağıtarak 

veya esirgeyerek daha ziyade psikolojik şiddet uygulayan örgüt” olarak tanımlar. 

Şiddet, siyasi örgütlerin ne tek ne de alışılmış olan idari aracıdır; fakat şiddet 

uygulama ve tehdidi onların spesifik aracıdır (Weber, 1922: 51). 

Bunun dışında siyasi örgüt, belirli bir coğrafi bölgede egemenlik 

uygulamakla karakterize edilir. Weber’e göre siyasi örgüt ve devlet, spesifik 

amaçlarıyla tanımlanamaz. Zaten değer yargısından bağımsız sosyal bilim 

çerçevesinde devletin amacı hakkında normatif bir tartışma olamaz. Ona göre 

siyasi örgütler, tarihte neredeyse her amaca hizmet etmiştir; fakat tüm siyasi 

örgütlerin ortak tarafı, şiddet uygulamayı ve tehdidini araç olarak kullanmış 

olmalarıdır (Weber, 1922: 51). 

Weber, egemenliğin önemini vurguladıktan sonra klasik siyasi egemenlik 

teorisinden bir adım daha ileri giderek siyasi yapıların meşruiyeti sorununu 

egemenlik teorisinin merkezine yerleştirmiştir. Weber’e göre meşru siyasi düzen, 

geçerliliği halk tarafından kabul edilen düzendir (Glaser, 2013: 23). Bu anlamda 

hem egemenliğin sosyal gerekliliğini hem de egemen olunanlar tarafından 

meşrulaştırılmasını dikkate almıştır ki bununla egemenlik kavramının liberal 

eleştirisini de teorisine dâhil etmiştir. Ancak egemenlik yapılarının meşruiyetini, 

değer yargısından bağımsız olarak onların gerekçelendirilmelerine göre kurmakta 

ve normatif bir inceleme yapmamaktadır. Bir egemenliğin meşru olmasının 

herhangi bir kriteri yoktur. Weber, meşruiyet inancına odaklanmakla siyasi 

düzenin kendisini dışlamaktadır (Glaser, 2013: 24). Yani Weber, egemenlik 

formlarının hukuk devleti ve adalet gibi belirli kriterlere göre meşrulaştırılan 

niteliklerini değil, aksine bir egemenliği mümkün kılan meşruiyet inancını 

incelemektedir (Fitzi, 2004: 123).  

Bir siyaset bilimci olarak Weber’in sosyal eylemden başlayarak devlet 

kavramına kadar siyasi ve sosyal fenomenleri incelemesini ele aldığımız bu 

bölümden sonra aşağıdaki bölümde onun devletin ve en güncel haliyle modern 

kurumsal devletin ortaya çıkma sürecini değer yargısından bağımsız bir şekilde 

incelemesi ele alınacaktır. 

Weber’in Devlet Anlayışı 

Siyasi eylemler, gerçekleştirildiği alanlara ve o alanlarda geçerli olan 

kurallara göre belirlenir. Weber, çalışmalarında ele aldığı siyasi konuları, modern 

kurumsal devlet (moderner Anstalltbetrieb) temelinde incelemektedir. Weber’in 

devlet tanımına daha önce kısaca değinmiştik. Weber, devlet kavramını, ne 

devletin yerine getirebileceği muhtemel fonksiyonlarıyla ne de siyasi bir kurumun 
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uyması gereken belirli kriterler ışığında geliştirmiştir. Weber, devleti daha ziyade 

sadece kendine ait olan spesifik bir güç aracı üzerinden, yani fiziki şiddet tekelini 

elinde bulundurması ile tanımlamıştır. Devlet, “idari aygıtı aracılığıyla belirli bir 

coğrafi bölge üzerinde meşru fiziki şiddet tekelini başarılı bir şekilde uygulayabilen 

siyasi kurumdur” (Weber, 1922: 51).  

Buna göre spesifik bir egemenlik birliği olarak devletin ortaya çıkmasını, 

Weber şu şekilde açıklamaktadır. Başlangıçta siyasi bir cemaat (politische 

Gemeinschaft) vardır. Siyasi cemaatler, üç özelliğe göre belirlenir: i) sınırları tam 

belirli olmasa da bir şekilde belirli bir bölgeyi ilgili cemiyet eylemi için güven altına 

alır; ii) bu bölgenin kontrolünü sağlamak için fiziki şiddet uygulamaya hazırdır; 

iii) cemaat eylemi, sadece müşterek ihtiyaç karşılamaya yönelik bir ortak 

işletmeden ibaret değildir ve herhangi bir formda, ekonomik saiklerin belirlediği 

eylemin dışına çıkar (Weber, 1922: 658). Bu tanım, farklı cemaat formlarını 

kapsayabilmek için bilinçli olarak açık tutulmuştur. 

Fakat şiddet araçları, rekabet ve savaşlar sonucunda belirli bir grubun, 

zümrenin, kastın veya egemenlik aygıtının elinde yoğunlaşır. Şiddet tekelinin 

oluşumu süreci, siyasi cemaatler ve diğer cemaat tipleri (siyasi, dini, ekonomik 

cemaatler) arasında farklılaşmaya yol açar ve nihayetinde siyasi cemaati, belirli 

kişilerin belirli bir düzen sağladığı siyasi birlik haline dönüştürür. Eğer güç 

sahipleri fiziki şiddetin tekelleşmesini ve bu tekelin meşru görülmesini 

sağlayabilirlerse, yani egemenlik birliği egemen olunanlar tarafından da kabul 

edilirse, siyasi örgüt devlet haline gelir. 

Weber’in siyasi alanı diğer eylem alanlarından ayırmada kullandığı spesifik 

araç, bu alanda çatışma anında fiziki şiddetin meşru bir araç olması durumudur. 

Yani günümüzde bir devletin temel fonksiyonları olarak görme eğiliminde 

olduğumuz çalışan bir yasama, bir yargı sitemi ve bürokrasi ve polis tarafından 

kamu düzeninin korunması gibi fonksiyonlar, Weber’e göre devletin gerekli 

alametleri değildir. “Siyasi örgütler tarafından üstlenilmemiş olabilecek hiçbir 

görev yoktur. Diğer taraftan sadece siyasi örgütlerin sorumluluk alanına girmiş 

olabilecek bir görev de yoktur”. Ona göre devlet, yaptıklarına göre değil, elindeki 

spesifik araçla tanımlanabilir ki bu araç, meşru fiziki şiddet tekelidir (Weber, 

1988b: 506). 

Bu kısa tanımdan sonra10 şimdi de devletin bir diğer türü olan modern 

kurumsal devleti ele alalım. Devletler her devirde ve her kültürde yaşamıştır. 

Modern kurumsal devlet ise aynı kapitalizm gibi Batının rasyonelleşme süreciyle 

birlikte ortaya çıkmıştır. Weber, modern devletin gelişmesinin prenslerin siyasi 

 
10 Weber’in devlet anlayışı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Breuer, 1994: 5-35. 
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egemenlik için rakiplerinin ellerindeki kaynakları almaya başlamalarıyla –şiddet 

tekelinin ortaya çıkma süreci– başladığını tespit ederken, modern devlet ve 

kapitalizm arasındaki paralelliğe işaret etmiştir. “Bütün süreç, bağımsız 

üreticilerin yavaş yavaş mülksüzleştirilmesi sayesinde kapitalist işletmenin 

gelişmesine tamamen paraleldir” (Weber, 1988b: 510). Bu siyasi sürecin sonucu 

da ekonomik sürecin sonucuna şaşılacak derecede paraleldir: bu sürecin 

sonucunda, yani modern devletteki tüm siyasi araçlar üzerindeki tasarruf, tek bir 

egemenlikte toplanır. İdari personel, polis ve asker de işçinin üretim araçlarından 

ayrılması gibi idari araçlardan ayrılmıştır. 

Ortaya çıkan modern devletlerin aldığı somut formlar, prenslerin şiddet 

araçlarına el koyarlarken (Expropriation) dayandıkları insan grubuna göre 

şekillenmiştir. (Weber, 1988b: 512). Prenslerin rakiplerinin ellerindeki kaynaklara 

el koymada destek aldıkları gruplar, kendilerine rakip olmayacağını düşündükleri 

gruplardır. Weber, bu bağlamda ilk sırada ruhban sınıfını sayar. Bu sınıf, 

prenslerin idari görevlerini görmede en önemli araç olan okuma yazma yeteneğine 

sahip olan bir sınıftır. Ayrıca ruhban sınıfında genellikle uygulanan evlenme 

yasağı, onların kendi nesillerine miras bırakma arzusuna da ket vurmaktaydı. 

Ruhban sınıfına dayanan bir egemenlik aygıtının varlığı, Hindistan’da, Çin’de ve 

Hristiyan Orta Çağı’nda görülmüştür (Weber, 1988b: 521). Bu fonksiyonu 

üstlenebilecek diğer bir grup ise hümanist eğitim almış entelektüeller grubuydu. 

Bu grup Avrupa’dan ziyade Mandarin ile Çin’de önemli bir rol oynamıştır. Weber 

(1988b: 522)’e göre, “Antik Çin’de oluşan gelenekleriyle bu grup, Çin’in bütün 

kaderini belirlemiştir ve vaktiyle entelektüeller bizde de aynı başarıya sahip olmak 

için en ufak bir şansa sahip olmuş olsalardı, bizim de benzer bir kaderimiz 

olurdu”. 

Prenslerin rakiplerini devre dışı bırakırken destek aldıkları üçüncü grup ise 

saray soylularıydı. Aslında soylu sınıfı, şiddet tekelini ele geçirme mücadelesinde 

prenslere rakip olabilecek bir gruptu. Fakat prensler, bu sınıfın bağımsız gücünü 

kırıp kendi saraylarına alabildikleri ölçüde –mesela mutlakiyetçi Fransa’da olduğu 

gibi– onları siyasi ve diplomatik hizmetlerinde kullanmışlardır. İngiltere’de kral, 

baronların gücünü kırmak için “küçük soylu ve kentli rantiye sınıfını içeren 

gentry” zümresine başvurmuştur (Weber, 1988b: 522). Gentry sınıfı ise yerel 

yönetim makamlarında tekeli ele geçirmeyi başarmıştır ki Weber’e göre bu 

başarının etkisi, “(…) İngiltere’nin bütün kıta Avrupası’nın kaderi olan 

bürokratikleşmeden korunmuş olmasıydı” (Weber, 1988b: 522). Bu örneklerden 

de anlaşılacağı üzere modern devletin oluşumu, belirli bir mantığa göre 

gerçekleşen bir süreç değil, aksine ilgili gelişmede kendisine dayanılan taşıyıcı 

katmanlara göre belirlenen bir süreçti. Çin’in bütün kaderi, mandarin sınıfının 

siyasi hiyerarşide merkezi bir rol kazanıp bu rolünü uzun süre muhafaza etmesiyle 
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belirlenmişti. İngiltere’de ise gentry, kıta Avrupası’nda durdurulamaz ilerleyişini 

sürdüren bürokratikleşmeyi frenlemişti. 

Kıta Avrupa’sında ortaya çıkan rasyonel modern devletin hususi alametinin, 

prenslerin şiddet tekelini ele geçirme mücadelesinde soylu ve ruhban olmayan 

sınıflara dayanması olarak görülebilir (Bayer ve Mordt, 2008: 147). Gerçekten 

burada üniversite eğitimi almış hukukçular önemli bir rol oynamıştır. Bu 

hukukçular, “siyaset işletmesinin her yerde rasyonel devlete doğru gelişme 

anlamında devrim yaşamasını” sağlamışlardır (Weber, 1988b: 522). Bu grubun 

eğitimi, yine bürokratik bir yönetime sahip olan geç Roma döneminde gelişmiş 

olan Roma Hukukunun etkisi altındaydı. Roma’nın hukuk anlayışı, başka 

medeniyetlerde de gelişmiş olan rasyonel hukuk anlayışından farklı olarak, 

teolojik düşünme şekline göre gelişmemişti. Roma hukuku İtalyan hukukçular 

tarafından tekrar canlandırılarak bütün Avrupa’ya yayılmış ve mutlakiyetçi 

devletin en önemli dayanaklarından biri olmuştur.  

Weber’e göre modern devletin alameti, bürokratik yönetim şekline ve 

rasyonel hukuka dayanmasıdır ve modern devlet, modern kapitalizmin 

gelişebileceği tek devlet şeklidir (Bayer ve Mordt, 2008: 147). Modern devletin 

temeli hesaplanabilirliktir (Kalkulierbarkeit) ve aynı sabit normlara göre rasyonel 

uygulanan ve hesaplanabilir olan bir idare eylemine muhtaçtır. Modern devletin 

özel konumu, onu taşıyan kurumların maddi-rasyonel değil şekli-rasyonel11 bir 

tasarımda olmasına bağlıdır. Bunun anlamı, bu kurumların esas olarak maddi 

değerlere bağlı olmamasıdır. Weber’e göre kapitalizm, ortaya çıkma aşamasında 

bireylerin eylemlerine yön veren bir ruhla (Protestan ahlakı) yüklüydü. Fakat bu 

ruh, zamanla yok olmuştur.12 Modern bürokrasi de kendisine yöneltilen talepleri 

en verimli şekilde yerine getirmeye yöneliktir; verili araçları kendisine verilen 

amaçlar için kullanma söz konusu olduğu zaman teknik olarak (şekli rasyonel) en 

başarılı yönetim şeklidir. Şekli-rasyonel hukuk da buna benzemektedir. Hukukun 

rasyonel olmasının sebebi, hukuk kurallarının katı sistematik bir yapıdan oluşması 

ve geliştirilmesi ve değiştirilmesine yönelik kuralların olmasıdır. Fakat mutlaka 

 
11 Weber’in burada bahsettiği şekli-rasyonellik, verili amaçlara ulaşmak için eldeki araçların 

optimum kullanılması anlamındadır. Şekli-rasyonellik, amaçların içeriği hakkında bir rasyonellik 

(maddi rasyonellik) içermez, yani amaçların eşitlik, adalet vs. içerdiğini ifade etmemektedir. 

Weber terminolojisinde amaçlar hakkındaki rasyonellik “maddi rasyonellik” (materielle 

Rationalität) kavramıyla ifade edilir (Bayer ve Mordt, 2008: 111).  

12 Weber; çileci disiplin, planlılık, ahlaki temelli meslek düşüncesi, gelenek karşıtı tutum, dur durak 

bilmeden çalışmak ve sermaye yatırımlarıyla modern kar elde etme çabası gibi bazı modern 

davranışları, kapitalist ruhun önemli şartları olarak görmüştür. Fakat kısmen Püritanizm etkisinde 

modern dünyayı yaratan bu özellikler, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte çok geçmeden düşünsel 

temellerinden bağımsızlaşmış ve uzaklaşmıştır. Yani kapitalizm bu düşünsel temeller olmadan da 

yaşayabilir hale gelmiştir (Weber, 1921: 203-204; Peukert, 1989: 31). 
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maddi rasyonel değildir, yani kapsamlı bir ölçüde adalet, özgürlük veya eşitlik 

sağlamaya yönelik değildir (Fitzi, 2004: 148). 

Şimdiye kadar sosyal eylemden başlayarak modern devlete kadar sosyal ve 

siyasi fenomenlerin değer yargısından bağımsız bir yöntemle yorumlanarak 

anlaşılmasını ve nedensel olarak açıklanmasını inceledik. Aşağıdaki bölümde 

“devlet eyleminin amacının ne olacağı” sorusunu sorduğumuz zaman “olan” 

alanından “olması gereken” alanına bir sıçrama ve normatif bir açıklama 

gerekmektedir ki burada siyasetçi Weber sahneye çıkmaktadır. 

2. SİYASETÇİ WEBER 

Bir bilim insanı olarak Max Weber, bilimsel yazılarında değer yargısından 

bağımsızlık aksiyomunu benimsemiş ve uygulamıştır. Değer yargısından 

bağımsızlık ilkesini uygulamadığı siyasi yazıları ise bilim alanına dâhil 

edilemeyeceği düşüncesiyle akademik literatürde genellikle göz ardı edilmekte ve 

Weber, sadece “bilimsel” eserleriyle anılmaktadır. Ancak siyasetçi olarak Weber 

hakkındaki görüşler ise siyasi yazılarının ve aktif siyasi faaliyetlerinin Weber’in 

teorik eserlerinin anlaşılması için belirleyici olduğunu iddia etmektedir 

(Mommsen, 1974b: 304). 

Weber’in eserlerinin onun siyasi tutumunun ifadesi olarak incelenmesi, 

Wolfgang J. Mommsen’in araştırmalarına dayanmaktadır. Mommsen, Weber ve 

Alman Siyaseti isimli eserinde, Weber’in siyasi dünya görüşünün onun düşünce 

şekline etkilerini incelemiştir (Mommsen, 1974a).13 Ona göre Weber, gençliğinden 

beri bilim ve siyaset arasında kararsızlık yaşamıştır. 1895 yılında Freiburg 

Üniversitesine ekonomi ve maliye profesörü olarak atanması, onun siyasete veda 

etmesi anlamına gelmemiştir (Mommsen, 1974a: 38). Mommsen’in ifadesine göre 

Weber, Freiburg Konuşmasında siyasi programını geliştirmiş ve millet kavramı 

dışında tüm değer ideallerini terk etmiştir, çünkü millet kavramını nihai mutlak 

değer olarak görmüştür (Mommsen, 1974a: 38). Değer yargısından bağımsız bilim 

anlayışından bu sapma, Mommsen’in ifadesiyle Nietzsche’nin Weber üzerindeki 

etkisine dayanmaktadır (Mommsen, 1974a: 39). Weber’e göre, siyaset ahlaki bir 

temele sahip olamayacağından, onun değer yargısından bağımsız bilim öğretisi, 

milli devlet idealini nasyonal ekonominin tek ölçüsü haline getirme çabasına 

dayanmaktadır. Her ne kadar Weber Freiburg konuşmasını gençlik eseri olarak 

yaftalamış olsa da bu konuşmanın temelindeki prensibe daima sadık kalmıştır 

(Mommsen, 1974a: 51-52). 

 
13 Bu kitabın ilk baskısı 1959 yılında yayımlanmıştır (Mommsen, 1959). 
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Bilim insanının geliştirdiği teoriyi kendi özel hayatında uygulamamış olması 

onun teorisini elbette geçersiz kılmaz (Kocka, 1976: 288). Weber, Kayser 

İmparatorluğu’nun 1918 yılında çökmesinden sonra ortaya çıkacak olan 

demokratik devleti güçlendirmek istemiştir. Weber’e göre demokratik devletin 

güçlendirilmesi, Mommsen’in ifadesiyle, Almanya’nın millet olarak geleceğini 

garanti altına almanın tek yoludur. Bu bağlamda parlamentonun güçlendirilmesi, 

anayasal düzenin kuvvetlendirilmesinin ön şartıydı. Weber, bu görüşünü 1918 

yılında Frankfurter Zeitung isimli gazetede yazdığı makaleleriyle yaymaya 

çalışmış ve Anayasa görüşmelerine önemli etkiler yapmıştır (Mommsen, 1974a: 

357-358; Weber, 1988c: 448-483).  

Milletvekili adaylığının parti bürokrasisine eleştirel bakışı sebebiyle 

başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, Weber’in anayasa konusundaki 

görüşlerinde bir değişiklik olmuştur. O zamandan sonra Weber, 

cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini desteklemiştir. Ona göre 

halk tarafından doğrudan seçilmiş cumhurbaşkanı, milletin birliğini temsil edecek 

(Senigaglia, 1992: 171) ve doğrudan seçim, parti bürokrasisinin egemenliğine bir 

denge unsuru olabilecek olan lider kişiliklerin seleksiyonunu mümkün kılacaktır 

(Mommsen, 1974a: 396-397). 

Yaptığı bu çıkarsamayla Mommsen, Weber’in son dönemlerindeki siyasi ve 

teorik pozisyonuna yönelik eleştirel bir tez ortaya atmış ve bu tez günümüzde de 

hala tartışılmaktadır. Mommsen’e göre Weber’in halk tarafından doğrudan 

seçilecek siyasi lider talebi, sadece Weimar Cumhuriyeti’nin anayasal 

kurumlarının tasarlanmasında etkili olmamış, bunun dışında daha sonraki 

nasyonal sosyalizmi hazırlayan anayasa tartışmalarında da önemli bir etkiye sahip 

olmuştur (Mommsen, 1974a: 407). Ayrıca başkanlık hükümeti uygulamalarına da 

teorik meşrulaştırma kaynağı olmuştur. Mommsen’e göre özellikle Carl Schmitt, 

Weber’in halk tarafından doğrudan seçilecek siyasi lider konseptini alıp 

geliştirmiştir (Mommsen, 1974a: 408). Sonuç olarak bilim insanı Weber’in 

bilimsel çalışmalarında değer yargısından bağımsız bilim anlayışına sadık 

kalırken, değer yargılarını ve ideallerini siyasetçi Weber’e bıraktığı ve milli devlet 

anlayışını en üst ideal olarak gördüğü belirtilmelidir.  

Bu kısa girizgahtan sonra “siyasetçi Weber”i, “bilim insanı” Weber’den 

ayıran unsurlar üzerine bir incelemeye geçebiliriz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 

bilimsel çalışmalarında değer yargısından bağımsızlık aksiyomuna bağlı kalmaya 

özen gösteren bilim insanı Weber’e karşılık siyasetçi Weber, değer yargısından 

bağımsız değildir. Weber, milletin güç menfaatlerinin korunmasını en üst ideal 

olarak belirlemiş ve bu ideali tüm siyasi yazılarında ve faaliyetlerinde daima göz 

önünde bulundurmuştur. Ona göre, milletin uluslararası arenada etkili olabilmesi 
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için hükümeti oluşturanların, milletin menfaatlerini kendi sınıf menfaatlerinin 

üstünde tutmalarını sağlayacak bir siyasi olgunluğa sahip olmaları gerekir. 

Weber’in demokrasiye bakışı da milli güç menfaatlerine ulaşmak için ülke içindeki 

ön şartların sağlanmasının en iyi yolu olarak araçsal bir nitelik içermektedir. 

Weber’e göre güçlü bir devlet, güçlü bir yönetime sahip olmak zorundadır. Bir 

siyasetçi olarak Weber’in tüm çabası, devletin bütünlüğünü koruyacak karizmatik 

siyasi liderlerin yetişebilmeleri ve devlet yönetimini üstlenebilmelerine imkân 

tanımaya yöneliktir.  

Weber’in devletin kendine özgü spesifik bir araç üzerinden tanımladığını ve 

modern devleti dayandığı yönetim katmanları üzerinden incelediğini yukarıda 

inceledik. Devletin amacının neye göre belirleneceği sorusu ise Weber’e göre 

bilimsel yöntemlerle cevaplanabilecek bir soru değildir. İşte burada siyasetçi 

Weber sahneye çıkmaktadır. Siyasetçi Weber’e göre devlet eyleminin amacı, 

devletin varlığından hareketle belirlenemez. Aksine devletin amacının 

belirlenmesinde milletin ekonomik ve siyasi güç menfaati belirleyici olmalıdır. 

Demokrasiyi teknik bir araç olarak gören ve sadece belirli şartlar altında 

desteklenmesi gerektiğini düşünen Weber’in demokrasiyi egemenlik teorisi içinde 

konumlandırdığı yer, genel tahminlerin tamamen dışındadır ve mutlaka başka 

çalışmaların konusu olmalıdır.  

Weber’de Millet, Milli Menfaat ve Güç Politikası  

Weber’e göre, modern devletin şekli-rasyonel kurumlarının egemenliği 

hususu çerçevesinde bir problem bulunmaktadır ki bu problem, devletin amacının 

ne olacağına yöneliktir. Weber sosyolojisinin bir eylem sosyolojisi olduğunu 

birinci bölümde belirtmiştik. Yani Weber, sosyolojik gerçekliği açıklarken 

bireylere ve onların eylemlerine dayanmaktadır. Weber’in kavramları da kolektif 

değil bireysel kavramlardır (Kaesler, 2014: 180). Aslında bir kolektif kavram olan 

devlet, Weber tarafından kullanılmakla birlikte ona kolektif bir anlam 

yüklenmemektedir. Yani sanki devlet adında kolektif bir aktör varmış ve bir kişi 

gibi hedef koyup, menfaati peşinde koşup, gelecek tasavvurları oluşturuyormuş 

gibi anlaşılamaz (Bayer ve Mordt, 2008: 96; Weichlein, 2007: 107; Eisermann, 

1994: 78). Weber’e dayanarak modern devletin varlık sebebinin ne olduğu 

sorusunu sorduğumuz zaman söz konusu olan, egemen olunanların bu devletin 

egemenlik talebiyle hangi anlamı birleştirdiği, devletin aktörlerinin sunduğu hangi 

anlamları kabul ettikleri ve hangi amaçların onları motive ettiğidir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi devleti şiddet araçları üzerindeki tasarruf 

tekeli üzerinden tanımlayan Weber, siyaseti ise “güç elde etme ve güç dağılımını 

etkileme çabası” (Weber, 1988b: 506) olarak tanımlamıştır. Bu araçların veya 

gücün ne için kullanılacağı veya uygulanacağı, Weber’e göre teorik olarak 
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belirlenebilecek bir konu değildir. Gerçi bu problemin sadece modern devletle ilgili 

olmadığı söylenebilir. Fakat geleneksel ve karizmatik egemenlik modern devlette 

olduğu gibi yasal-rasyonel egemenlik lehine geri çekildikçe, bu problemin önemi 

daha da artmaktadır. Çünkü karizmatik egemenlikte egemen kişi, kendi egemenlik 

anlayışına göre bir amaç belirleyebilir ve ona tabi olan kitle, onun egemenliğini 

kabul etmekle onun koyduğu amaçları da kabul etmiş olacaktır. Geleneksel 

egemenlikte ise amaçlar zaten geleneğin içinde mevcuttur ve egemen kişi, bu 

amaçları mümkün oldukça değiştirmeden takip etmelidir. Buna karşılık yasal-

rasyonel egemenlik, konulmuş kuralları uygulamakla meşrudur ve bu kurallar her 

zaman değiştirilebilir. Bu durumda devletin eylemi, yani devletin siyasi idaresinin, 

polisinin veya askerinin eylemi, bir modern devlette hangi amaçlara yönelik 

olması gerektiği sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Weber, 1895 tarihli Freiburg konuşmasında bu sorunun cevabını açıkça 

vermiştir (Weber, 1988a: 1-25). Ona göre, devletin eyleminin odağında milli 

menfaatler olmalıdır ki bu, değer yüklü bir ifadedir. Weber’in siyaset kavramı, 

içeride güçlü bir ekonomik gelişmeye dayanarak dışarıda emperyalist bir dünya 

siyaseti uygulayan bir milli Alman güç devleti tasavvuruna yöneliktir (Schluchter, 

1980: 109). Weber, bunu o dönemde güncel olan Doğu Prusya’daki Polonyalı ve 

Alman nüfusu oranlarındaki değişim probleminde anlatmaktadır. Doğu 

Prusya’da Almanlar batıya göçerek azalmakta, Polonyalılar ise Doğu Prusya’ya 

göçlerle çoğalmaktadır. Bunun siyasi bir cevap gerektiren bir problem olarak 

görülmesini Weber, Alman İmparatorluğunun bir milli devlet olması ve bu devlet 

şeklinin milli sorunlara özel ilgi göstermesi gerektiği şeklinde açıklar. Burada 

Weber’i asıl ilgilendiren konu, iktisat biliminin bu konuda ne söylemesi 

gerektiğidir.14  

Weber’in bu soruya cevabı iki kısımda ele alınabilir. İlk olarak Weber, hiçbir 

bilim dalının devlet eyleminin amacını, devletin varlığından hareketle 

belirleyemeyeceğini belirtmiştir. Ona göre devletin eylemini felsefi olarak 

gerekçelendirmeye çalışan birçok teşebbüs, geçmişe dayanarak gelecek hakkında 

eylem tavsiyeleri üretebilme yeteneğini kendinde gören 19. yüzyıl tarihselciliği gibi 

 
14 Weber, önceki ekonomik düzenin tersine, kapitalist ekonomi düzeninin fiziki ve ruhsal olarak 

daha üstün olan halk gruplarına daha iyi fırsatlar tanımadığı kanaatindedir. Kapitalizm şartları 

altında Polonyalı göçmen işçiler, Alman halkına oranla daha düşük olan yaşam standartları 

sebebiyle Alman halkının göç etmesine sebep olmakta ve Doğu Prusya’nın nüfus yapısını 

değiştirmektedir. Çünkü yerleşik Alman halkının, birkaç aylığına gelip çadırlarda veya ilkel 

kulübelerde yaşayan Polonyalı göçmen işçilerle rekabet etme şansı yoktur (Kötü para iyi parayı 

kovar). Weber'e göre burada iktisat politikasına önemli bir görev düşmektedir. Bu görev; 

verimlilik, refah veya insanların mutluluğu gibi sözde evrensel ekonomik kriterlere göre hareket 

etmek değil, kendi milletinin muhafazası ve gelişmesini en üst ideal olarak kabul ederek politika 

üretmek olmalıdır (Weber, 1988a: 9-18). 
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başarısız olmuştur. Weber’e göre ekonomi bilimi de bir kılavuz bilim dalı 

(Leitwissenschaft) olarak tarihselciliğin peşinden gitmektedir. İkinci olarak ise 

Weber’e göre, “ekonomik kriterler, gittikçe hayatın tüm alanlarına yayılmakta ve 

birçok kişide, politik ekonominin fenomenleri değerlendirmemizdeki ölçüyü 

değiştirdiği ve sanki politik ekonominin bu tür idealleri kendi içinden türetebilir” 

olduğu gibi bir intiba bırakmaktadır (Weber, 1988a: 16). Fakat siyasi ve sosyal 

eylemi yönlendirecek esansiyel iktisadi ideallerin mevcut olduğu tasavvuru, 

Weber’e göre “optik bir yanılgıdan” ibarettir (Weber, 1988a: 16). Ona göre, 

“iktisatçıların da sıkça ortaya attığı değer yargıları, üretilmiş bilimsel bilgiyle 

gerekçelendirilemez, aksine bu idealler de bilim dalımıza dâhil ettiğimiz beşerî 

ideallerin eski genel tipleridir” (die alten allgemeinen Typen menschlicher Ideale) 

(Weber, 1988a: 16). Buradan çıkış yolu, değer yargılarını muhafaza etmek değil, 

daha ziyade kendi hükmümüzün nihai sübjektif özü ve bilgiye yönelik ilgimizin 

ve hükmümüzün temelindeki idealler hakkında açıklık kazanmak ve bütün 

hüküm verme sürecini bilinçli bir öz kontrole tabi tutmaktır (Weber, 1988a: 16). 

Weber’e göre buradaki ölçü, “milletin ekonomik ve siyasi güç menfaatinin” 

teşvik edilmesidir. (Weber, 1988a: 18). Weber, kendisini ekonomik 

milliyetçilerden sayar (Weber, 1988a: 18). Onun için siyaset arenası, milli devlet 

alanında da hiçbir devletin kaçamayacağı sürekli bir mücadele alanıdır (Assel, 

1969: 213).15 Bu sebeple Weber, barış içinde birlikte yaşamaya yönelik siyasi veya 

bilimsel tutumların hayali (ütopik) olduğunu belirtmiştir: “sonraki nesillere 

bırakacağımız, barış ve insan mutluluğu değil, milli türümüzün muhafazası ve 

geliştirilmesi konusundaki ebedi mücadeledir” (Weber, 1888a: 14). Bu tür ifadeler, 

Weber’in pozisyonunu eleştirmek ve hatta onu faşist ideolojilerin öncüsü olarak 

lanse etmek için sıkça kullanılmaktadır. Wolfgang Mommsen, Weber'in bu 

pozisyonunu hayatının sonuna kadar sürdürdüğünü ve milli devletin güç 

menfaatini üstün görmesini ve plebisiter lider demokrasisini kitle demokrasisinin 

çıkmazından bir çıkış yolu olarak sunmasının, Carl Schmitt gibi yazarlara ilham 

kaynağı olduğunu ve nihayetinde Nasyonal Sosyalizme giden yolu hazırladığını 

ifade etmektedir (Mommsen, 1974a: 437). 

Fakat Weber’in millet anlayışı, bu yorumun eleştiriye açık olduğu yönünde 

işaretler de vermektedir. Weber’in dünya görüşünün faşist dünya görüşünden en 

önemli farkı, onun ırkçı bir milliyetçi olmamasıdır. Onun düşüncesindeki millet 

 
15 Weber (1922: 665)’e göre “Devletlerin iki imkânı vardır: Ya uluslararası rekabet mücadelesinde 

başarılı olurlar ya da başkalarının etkisi altına girerler. Bu, en azından komşu ülkeler için 

potansiyel tehlike oluşturan ve bu sebeple kendileri de gizli bir tehlike altında olan, sayısal olarak 

büyük siyasi cemaatler için geçerlidir”. 
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(Nation), bir nesep cemaati (Abstammungsgemeinschaft) değil, bir kader cemaatidir 

(Schicksalsgemeischaft): 

Müşterek siyasi kaderler, yani öncelikle ölüm kalım meselesi 

olan siyasi mücadeleler, çoğu zaman kültür, dil ve nesep 

cemaatlerinin bağından daha etkin olan hafıza cemaatlerini 

(Erinnerungsgemeischaft) oluşturur. Milliyet bilincine belirleyici 

niteliğini veren, işte bunlardır (Weber, 1922: 658).  

Weber’in düşüncesinde millet, ampirik kriterlerle tanımlanabilecek bir 

kavram değildir ve daha ziyade değer alanına aittir (Weichlein, 2007: 108). Gerçi 

Weber’e göre millet, devletin halkına (Staatsvolk) eşit değildir; fakat milli devlet 

“milletin dünyevi güç organizasyonuna” eşittir (Weber, 1988a: 14) ve siyasi eylem 

de iktisat biliminin de dâhil olduğu siyasi bilimler gibi milletin güç menfaatinin 

hizmetinde olmalıdır. Fakat Weber’in talep ettiği milletin güç menfaati, aslında 

kendinde bir amaç (Selbstzweck) değildir (Kilker, 1989: 435). Weber’in milletin güç 

menfaati söylemindeki amaç, sırf güce sahip olmak için devlet gücünü teşvik eden 

emperyalist bir stratejinin propagandasını yapmak değil, aksine belirli kültürel 

değerleri koruma altına almak için milletin devamlılığının sağlanmasına 

yoğunlaşmaya yöneliktir. Weber’e göre millet kavramı, özellikle bir milletin 

yerine getirmesi gereken belirli bir misyon tasavvuruna bağlıdır. İçeriği 

meşrulaştırılmış olmak şartıyla bu misyon, kültür misyonu (Kulturmission) olarak 

tasarlanabilir (Weber, 1922: 675). 

Her milletin kendisi için merkezi olan ve telafi edilemez olarak gördüğü 

kültür varlıkları ve değerleri vardır. Milletler, kendi hususi karakterlerini 

(Eigenart) sürdürerek ve onları başka milletlerin sömürgeleştirme çabalarına karşı 

savunarak, kendini bağlı hissettiği bu değerleri de sürdürüp savunmuş olur. Weber 

(1922: 675)’e göre, “sadece bu hususi karakterin sürdürülmesiyle muhafaza 

edilecek veya geliştirilecek kültür varlıklarının üstünlüğü veya eşsizliği, milletin 

önemliliğinin bağlı olduğu kültür varlıklarındadır”. Weber, bahsi geçen Freiburg 

konuşmasında hangi insani niteliklerin teşvik edilmesi gerektiği sorusunu sorar: 

Bizden sonraki nesiller için bizi meşgul eden ve her iktisat 

politikası çalışmasının temelinde yatan soru, insanların gelecekte 

nasıl bir ortamda bulunacağı değil, aksine onların nasıl (birer 

insan) olacağıdır. İnsanların refahını değil, insanların 

doğamızdaki beşerî büyüklüğü ve asaleti oluşturduğunu 

düşündüğümüz niteliklerini geliştirmek isteriz. (Weber, 1988a: 

12).  

Weber, bu niteliklerin ne olduğunu ve hangi spesifik değerleri Alman 

milletiyle özdeşleştirdiğini somut olarak ifade etmemiştir. Fakat insanın Weber’de 

sadece dünyaya bir anlam verme (Sinngebung) ve ona karşı tutum takınma 
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(Stellungnahme) imkânı ve iradesiyle kültür insanı olduğunu (Bayer ve Mordt, 

2008: 15) ve hangi sosyal ortamların bu yetenekleri teşvik ettiğini ve hangilerinin 

engellediğini düşünürsek, Kilker’in yorumu mantıklıdır. Kilker (1989: 435)’e göre 

Weber’in milliyetçiliği, özgürlükçü geleneğin ve bireysellik için gerekli alanların 

muhafazası ve sorumluluk duygusuna sahip eylem gibi “yüksek kültürel 

hedeflerin” (higher cultural ends) hizmetindedir. Kilker’in bakış açısından bakıldığı 

zaman Weber’in dünya görüşünün nasyonal sosyalist veya faşist dünya 

görüşlerinden farklı olduğunu savunanlar için kaynak teşkil edebilir. 

Burada Weber’in önem verdiği değerlerin korunması için neden bu yolu 

seçtiği sorusu ortaya atılabilir. Eğer Weber’in problemi otonom ve sorumluluk 

duygusuna sahip eylem için gerekli özgürlük alanlarının geliştirilmesi ve 

muhafazası ise milli güç menfaatleri yerine önce devletin demokratikleştirilmesi 

talebiyle işe başlaması daha makul olmaz mıydı? Bu sorunun cevaplandırılması, 

Weber’in demokrasi anlayışının incelenmesini gerektirmektedir ki bu da 

çalışmanın kapsamını aşacak bir faaliyettir. Fakat burada Weber’in, halk 

egemenliği anlamında bir demokrasiyi sadece Antik Yunan’ın şehir devletleri gibi 

idari görevlerde uzmanlaşmanın olmadığı küçük gruplarda mümkün gördüğünü 

ve demokratik bir devlet düzenini, sadece demokrasi teorisine ilişkin 

mülahazalardan dolayı her zaman ve her yerde desteklenmesi gereken bir amaç 

olarak görmediğini belirtmekle yetinmek durumundayız. Ona göre seçim, siyasi 

liderliğin belirlenmesinde kullanılabilecek çok sayıda araçtan sadece biridir 

(Mommsen, 1974b: 296) ve bu yöntemin uygun bir yöntem olup olmadığı, mevcut 

şartlara göre belirlenebilecek bir konudur (Röhrich, 2013: 117). 

Aşağıdaki değerlendirmede siyasetçi Weber’in argümanlarının teorik ve 

normatif bir değerlendirmesini veya Weber’in kendi ünlü bürokrasi modelinin bir 

eleştirisine dayanarak geliştirdiği ve “demokratikleşme, parlamenterleşme ve 

cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi”ne dayanan, plebisiter 

lider demokrasisi modeli üzerine bir değerlendirme sunmayacağız. Bunun nedeni 

böyle bir değerlendirmenin hem bilim insanı ve siyasetçi Weber ilişkisi ve 

zıtlığının kesiştiği konu olan değer yargısından bağımsız bilim anlayışına 

odaklanan bu çalışmanın kapsamı dışında hem de bu değerlendirmenin başka 

çalışmaların konusu olabilecek kadar geniş bir nitelikte olmasındandır. Sadece 

şunu belirtmekle yetinilebilir ki başkaca çalışmalar, Weber’in genelde siyaset ve 

devletle ilgili özelde ise plebisiter lider demokrasisi anlayışının sadece “lider kültü, 

otoriteryanizm, totaliteryanizm, popülizm vb. gibi anti-demokratik söylem ve 

yaklaşımları” tetikleyip tetiklemeyeceği değil aynı zamanda “çoğulculuk, 

farklılıklara saygı ve çeşitlilik ekseninde tanımlanan daha kapsayıcı ve katılımcı 

demokrasi” anlayışları arasına dahil edilip edilemeyeceği tartışması ve soruları 

üzerine odaklanabilir.  
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3. DEĞERLENDİRME: DEĞER YARGISINDAN BAĞIMSIZ (SİYASET) 

BİLİM(İ) MÜMKÜN MÜ VEYA OLMALI MI? 

Weber’in değer yargısından bağımsız bilim anlayışının yukarıda incelenen 

varsayımları hem genelde bilimsel bilgi üretim süreci hem de başta siyaset bilimi 

olmak üzere sosyal bilimlerde yürütülen bilimsel çalışmalar için önemli bir kaynak 

teşkil etmiştir. Özellikle aydınlanma temelli ampirik geleneğin aşağıda da kısaca 

değineceğimiz özelliklerini yansıtan bu görüş, aynı zamanda Weber’in aktif 

siyasetle uğraşanlar tarafından başvurulmayacak bir yöntem olarak bir tür zıtlığa 

işaret ettiği varsayımlar bütünüdür de. Daha önce de incelendiği gibi, Weber’e 

göre bilim insanı değer yargısından bağımsızlık aksiyomuna uygun davranması 

gerekirken, siyasetçi ise değer yargısından bağımsız değildir. Bir siyasetçi, kendi 

sorumluluğunda karar alan, değer yargısından bağımsızlık bir tarafa, değer 

yükleyen, taraf olan ve kitlelerin desteğini almak için çaba gösteren kişidir. Weber 

burada tarafsız ve objektif bilgi üretme süreciyle normatif ve değer yüklü niteliği 

gereği bu süreçten ayrışan siyaset yapma süreci arasında bir ayrım yapmıştır. 

Aslında bu ayrım bir noktada malumun ilamı niteliğindedir. Başka bir deyişle; 

siyasetin devlet, adalet, özgürlük, eşitlik, refah vb. gibi ana tartışma noktaları söz 

konusu olduğunda sadece siyasetçiler arasında değil bireyler ve gruplar arasında 

da bu konulara ilişkin derin özsel, normatif, ahlaki, ve ideolojik ayrışma ve 

çatışmalar olduğu ve bunun da kaçınılmaz olarak siyasetçiler arasında farklı değer 

yüklü argüman ve politikalara yol açacağı en azından demokratik siyaset 

anlayışlarının doğasında olan bir kabuldür. Weber, siyasetçi de bilim insanı gibi 

değer yargısından bağımsız hareket etmelidir demediğine göre (ki bu tür 

teknokratik ve bilimselci perspektifler mevcuttur), burada asıl değerlendirilmesi 

gereken nokta “siyaset bilimci değer yargısından bağımsız hareket edemez mi ya 

da etmemeli midir?” sorusu etrafında şekillenir. 

Bu çalışmanın başında da belirtildiği gibi, siyaset biliminin incelenmesi söz 

konusu olduğunda ön plana çıkan ve kabaca normatif, ampirik ve eleştirel gelenek 

olarak sınıflandırabileceğimiz gruplar arasında tartışmaya ve gerilime yol açan en 

önemli konulardan birisi bizzat Weber tarafından savunulan değer yargısından 

bağımsızlık üzerinedir. Benzer bir tartışma çok daha genel bir çerçeveden 

bakılacak olursa bilim felsefesi ve hatta sosyal bilimlerde bilimsel inceleme, 

araştırma ve üretim süreçlerinde de varlığını sürdüren bir tartışmanın kaynakları 

arasındadır. Buna göre üç görüş de siyaset bilimcilerin “siyasetin bilimi” ile 

uğraşırken, siyasete özgü konular üzerinde araştırma, inceleme yaparken ve 

araştırmaları üzerine sonuçlar/varsayımlar/hipotezler öne sürerken değer 

yargılarından bağımsız olup olamayacağı ya da olmalı mı üzerine farklı görüşler 

sunarlar.  
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Weber’in de içinde yer aldığını ifade edebileceğimiz ampirik geleneğin 

mensupları özellikle Rönesans, Reform ve Aydınlanma üçlüsünün yarattığı 

dinamizm ve motivasyonun neticesinde oluşan pozitivist yaklaşımın etkisiyle 

konu üzerine şöyle bir görüş sunarlar: siyasetin incelenmesi ve siyaset üzerine 

bilimsel çalışma üretme süreci, rasyonalizm ve amprisizme vurguyla doğa 

bilimlerinin bilimsel bilgi üretme sürecinde kullandığı metotlara referansla 

yönetilmelidir. Buna göre, tıpkı Weber’in de belirttiği gibi, siyaset bilimci ahlaki, 

etik, normatif, ideolojik, vb. tüm perspektiflerini araştırma sürecinde kapının 

dışında bırakmalı, olgu ve değer yargıları arasında katı bir ayrıma başvurmalı, başka 

bir deyişle, tüm değer yargılarından arınarak objektif, tarafsız ve evrensel nitelikte 

sonuçlar üretmeli ve bu sonuçlar hiçbir bir dünya görüşünün temellendirilmesi 

amacıyla kullanılmamalıdır. Bu yaklaşımın pratik etkilerini özellikle siyasetin 

incelenmesinde ön plana çıkan Davranışçı Okul ve Bilimsel Gelenekte daha net 

bir şekilde görmek mümkündür (bkz. Crick, 1959; Eulau, 1969; Heywood, 2014: 

32-38). Bu yaklaşımlar, özellikle siyasal davranışa odaklanarak, siyaset bilimini 

doğa bilimlerinde uygulananlara benzer metotlarla inceleyerek, bireylerin siyasi 

davranış ve tercihlerini ya da siyasetçi ve karar alıcıların politika tercihlerini ve 

siyasalarını teknik, istatistiksel, matematiksel vb. teknikler kullanarak tahmin ve 

analiz etmeye çalışmaya odaklanırlar.  

Ampirik geleneğin kısaca bahsettiğimiz genel varsayımları ve siyaset 

bilimcilerin siyaseti incelerken benimsemeleri gereken yaklaşım ile ilgili 

talepleri, aslında bilimsel bilgi üzerine çok daha çatı bir perspektifin önermelerini 

yansıtır. Bu seküler perspektife göre, “aydınlanmanın modern rasyonel bilimsel 

çağı” modern zamanlarda etrafımızdaki “dünyayı anlama ve yönetme” için bize 

bir temel sunar (Fox, 2006: 39). Bu aydınlanmacı yaklaşım, dünyayı anlamanın 

bilişsel süreçlerdeki bir dönüşümü gerektirdiğini ve bu dönüşümün de 

“deneyüstü ve metafizik” olanın reddi ve “var ve deneysel” olana odaklanmayla 

gerçekleşeceğine inanır (Hashemi, 2010: 326-327). Buradan yapılacak çıkarsama 

özetle, ampirik geleneğin dünyayı anlamak için bağımsız ve tarafsız bilimsel 

bilgiye ihtiyaç duyduğumuzu ve bu bilgiye bilimsel metotları kullanarak 

ulaşmamız gerektiğini savunmasıdır. Bu da “pozitivist temelde tanımlanmış 

bilime, bilimsel metoda, bilimsel neden ve rasyonaliteye; metafizik düşünceler, 

dinî inanışlar, vahiy ve ilham veya sezgi karşısında koşulsuz bir imtiyaz 

tanıma”yı gerektirir. (Alkan, 2016: 186; bkz. Fox, 2006: 539; Hashemi, 2010: 

130). Bu aynı zamanda, tıpkı Kantçı ahlak anlayışı ve ahlaki özerklik fikrinde 

olduğu gibi, “akıl ve nedenin” koşulsuz zorunluluğu olarak “tüm duygu ve 

dünyevi tutkulardan sıyrılmayı” şart koşar (Bader, 2007: 74). 

Weber’in değer yargısından bağımsız bilim anlayışının da dahil edildiği 

ampirik geleneğin yukarıda çok kısaca özetlemeye çalıştığımız varsayımları ve 
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iddialarına karşı normatif ve eleştirel gelenekten gelmesi muhtemel eleştiriler 

mevcuttur. Normatif ve eleştirel gelenek arasında özellikle evrensellik ve 

tarafsızlık hakkında derin farklılıklar bulunsa da ve bu eleştiriler bu çalışmanın 

kapsamını aşacak düzeyde kapsamlı olsa da şu noktalara vurgu yapılabilir. 

Öncelikle normatif gelenek, siyaset biliminin incelenmesinde “olan”ın değil 

“olması gereken“in incelenmesine vurgu yaptığı için siyaseti incelerken normatif, 

yani değer yüklü bir tutumun hem siyaset bilimcinin sahip olması gereken 

niteliklerinden biri olduğunu savunması hem de bu değerlerin bizzat siyaset 

biliminin çalışma konusu, varsayım ve önermeleri noktasında önemli bir yer teşkil 

ettiğini iddia etmesi bağlamında Weber’in değer yargısından bağımsız bilim 

anlayışıyla zıt bir nitelik gösterir. Özellikle Weber’in vurgu yaptığı ve yukarıda 

kısaca incelenen devlet, ona ilişkin kavramlar ve özellikle meşruiyet söz konusu 

olduğunda neden bu kavramlarla ilgili normatif sorular sorulamayacağı ya da bu 

kavramların normatif değerlerle yüklü olmaması gerektiği fikrini sorgular. 

Özellikle bu tür özü gereği değer yargısı barındıran kavramların içi siyasetin 

bilimiyle ilgilenenlerce “boş” bırakılmış teknik nitelemelere indirgenirse, pratikte 

anti demokratik ve eşitlikçi/özgürlükçü olmayan siyasi 

örgüt/devlet/hükümetlerin statükocu veya “anti demokratik/gerici vb.” 

politikalarının “kılıfı” haline gelebilir. Normatif geleneğin bu yaklaşımı, Weber’in 

perspektifinden değer yargısından bağımsızlık ilkesinin ihlali gibi görünse de zaten 

bunun aksini düşünen normatif gelenek için bu durum, “olması gereken”in 

tahayyülü için aksine bilim insanı tarafından sorulması gereken sorular olarak 

nitelendirilir. Normatif gelenek adalet, özgürlük, eşitlik, devletin niteliği, 

meşruiyet vb. konulardaki normatif içerikli soruların neden bilim insanı değil de 

sadece siyasetçi tarafından sorulacağını eleştirebilir. Weber’in perspektifinden 

bakarak, siyasetçinin pratikteki değer yüklü politika tercih ve uygulamalarının 

bilim insanı tarafından değer yargısından sıyrılarak oluşturulacak idealtip ve 

kategorilere referansla değerlendirileceği düşünülse bile, bu iki gruptan hangisinin 

normatif açıdan “değerli” ve “iyi” olanı sunduğu yine ancak normatif sorular 

sorularak değerlendirilebilir. Başka bir deyişle, tıpkı ampirik geleneğin tarafsız ve 

evrensel bilgi üretme iddiasında olduğu gibi, normatif gelenek de siyaset söz 

konusu olduğunda, yine Kantçı evrensel ahlak anlayışında olduğu gibi, diğer tüm 

teorik ve pratikteki siyasete ilişkin varsayım ve uygulamaların değeri ve iyiliğinin 

ölçülebileceği evrensel ve tarafsız bir ahlak ve iyi anlayışı oluşturulabileceği 

savunur. 

İşte özellikle postmodern eleştirel geleneğin normatif gelenekten ayrıştığı; 

ancak onun gibi Weber’in değer yargısından bağımsız bilim anlayışına yöneltmesi 

muhtemel eleştiri; evrensellik, objektiflik veya tarafsızlığın mümkün olduğu 

fikrinin eleştirisinde yatar. Öncelikle eleştirel gelenek, ampirik geleneğin tekçi bir 
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bilimsel metotla objektif ve tarafsız bilimsel bilgi üretilebileceği fikrini temelden 

eleştirir. Bu, tüm aydınlanma fikri ve seküler dünya anlayışının reddi anlamına 

gelmek zorunda olmasa da eleştirel gelenek aydınlanma felsefesi temelli bu çok 

özel versiyonlu bilimsel metot, neden ve akıl anlayışına verilen koşulsuz imtiyazı 

eleştirerek, böyle bir yaklaşımın “değer çoğulculuğunun” reddi anlamına geldiğini 

ve “deneyim, duygu, arzu, erdem ve pratik bilginin faziletlerini” en baştan peşinen 

değersizleştirdiğini savunur (bkz. Bader, 2007: 69). Başka bir deyişle, eleştirel 

geleneğe göre siyaset biliminin konusu olan kavramlar özü gereği değer yüklü 

normatif, etik, ahlaki, metafizik vb. içeriklere sahiptir ve bu içerikler yine özü 

gereği farklı dünya görüşü, ideoloji, perspektife sahip bireylerin sahip olduğu 

değerler sistemine göre farklı anlamlar yüklenerek tanımlanır. Bu da kaçınılmaz 

olarak bir değer çoğulculuğuna yol açar, başka bir deyişle, ister ampirik ister 

normatif geleneğin benimsediği yaklaşımlarla ulaşılsın, siyasete ilişkin konularla 

ilgili varsayımlar ve önermelerin hiçbiri, evrensellik veya objektiflik iddiasında 

bulunamaz, aralarında ontolojik veya değer noktasında bir hiyerarşisi kurulamaz. 

Böyle bir yaklaşım, özetle, ne bilim insanının ne de siyasete ilişkin önerme, 

araştırma sonucu, argüman vb.’nin değer yargısından bağımsız olamayacağını 

savunur. Weber’in devlet kavramına referansla açıkladığımız yaklaşımına geri 

dönerek açıklarsak, eleştirel görüş devletin kuramsal olarak tarafsız olamayacağını 

savunur. Postmodernizm çatısı altında nitelendirilebilecek çalışmalar, objektif ve 

tarafsız bilginin ve bilimsel metodun varlığını ve dolaylı yoldan da tarafsız devlet 

fikrini derinden sarsan görüşler ortaya koymuşlardır (Alkan, 2016: 186; bkz. 

Bronner, 2004; Horheimer & Adorno, 1972; Lyotard, 1997; Reilly, 2011; Scott, 

2007). Bireysel özerkliği devlet tarafından desteklenmesi gereken evrensel bir 

değer olarak görmesi anlamında eleştirel gelenek arasında yer verilemeyecek olsa 

da örneğin Raz (1986), Neal (1985, 1987) ve Mason (1990), devlet tarafsızlığının 

mümkün olamayacağını savunur. Onlara göre devletin tüm karar ve 

uygulamaları, sadece dayandıkları gerekçeler anlamında değil bireyler üzerinde 

yaratacağı etki ve sonuçlar bakımından da eşit ve tarafsız olamaz. Bu anlamda 

özellikle çoğulculuk, farklılıklara saygı, çokkültürlülük, radikal feminizm kimi 

yaklaşımlar, hem siyasetin bilimsel süreçleri ve ürünlerinde hem de siyasete ilişkin 

görüşlerde tarafsızlık ve objektifliği değil duygulara, kimlik temelli eğilimlere, 

deneyimlere vb. vurgu yapar.  

Aşağıdaki gibi pek çok soru, tabiidir ki, postmodern eleştirel geleneğe karşıt 

eleştiriler olarak sıralanabilir: özellikle insan hakları söz konusu olduğunda 

evrensellik-kültürel rölativizm arasındaki tartışma değer çoğulculuğuyla ilgili ne 

tür kısıtlamalar doğurabilir? Benzer şekilde, belirli (kimilerince ayrım 

yapılmaksızın tüm) insan haklarının en azından özünde evrensel olduğunu kabul 

etmeden tüm kültürlerin tüm pratiklerini “değerli” kabul etmenin yaratabileceği 
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insan hakları ve demokrasi ihlalleri ihtimali nasıl giderilebilir? Değer çoğulculuğu 

söz konusu olduğunda ırkçılık ve fundamentalizm gibi niteliği gereği farklılıklara 

saygılı olmayan dogmatik yaklaşımlar, agonistik demokratik çoğulculuk içerisinde 

özellikle kamusal alan/kamusal politik tartışma söz konusu olduğunda kendisine 

nasıl bir yer edinecektir? Bu ve buna benzer konuların tartışılması bu çalışmanın 

kapsamını aşmaktadır. Ancak bu kısa değerlendirme, Weber’in değer yargısından 

bağımsız bilim anlayışının aslında ne denli geniş başka bir bilimsel metodolojik 

gerilimin tam da merkezinde yer aldığını ve bu tartışmaya ne ölçüde yeni tartışma 

konuları ve çözüm fırsatları sunma potansiyeline sahip olduğunu göstermek 

açısından işlevsel olabilir. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, özellikle Almanca yazdığı kendi orijinal eserlerine 

odaklanarak, Weber’in sosyal bilimlerin metodik temellere sahip ve pozitivist ve 

metafizik olmayan bir yapı arz etmesi gerektiği düşüncesi üzerine inşa edilen 

“değer yargısından bağımsız bilim anlayışı” üzerine teorik, felsefi ve analitik bir 

inceleme sunulmaya çalışılmıştır. Bu inceleme sırasıyla şu şekilde yapılmıştır: 

öncelikle Weber’in değer yargısından bağımsız bilim anlayışının ana unsur ve 

varsayımları/iddiaları incelenmiş ve onun sosyal olguların anlaşılmasında araç 

olarak gördüğü ve “anlayıcı sosyoloji” olarak ifade edilen Weber sosyolojisi ve 

siyasi terminolojisi, bu çalışmanın kapsamını aşmayacak bir şekilde sunulmuştur. 

İkinci kısımda ele alınan Weber’in siyasi terminolojisi özellikle devlet kavramına 

referansla sunulmuş, bundaki amaç ise Weber’in devlet kavramını değer 

yargısından bağımsız olarak nasıl açıkladığını göstermeye çalışmak olmuştur. 

Ancak devletin “amacının” ne olacağı sorusu sorulduğunda, siyasetçi Weber’in 

bilim insanı Weber’den farklı olarak siyasi yazılarında değer yargısından 

bağımsızlık yöntemine uymadığına dikkat çekilerek, çalışmanın üçüncü 

bölümünde siyasetçi Weber’in bu konudaki görüşleri kısaca incelenmiştir. 

Çalışmanın son kısmında ise sadece bilim insanı ve siyasetçi Weber zıtlığına ve 

bunun nedenlerine yönelik değil aynı zamanda Weber’in değer yargısından 

bağımsız bilim anlayışına karşı özellikle normatif/postmodern eleştirel gelenek 

içerisinden gelebilecek potansiyel eleştiriler ışığında kısa bir genel değerlendirme 

sunulmaya çalışılmıştır. 

Bu çerçevede, bu çalışmada ortaya konulmaya çalışılan ana argüman ile 

çalışmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Weber, pozitivist veya metafizik 

olmayan bir sosyal bilim anlayışını meşrulaştırmaya çalışmıştır. Onun bu 

bağlamda geliştirdiği değer yargısından bağımsız bilim aksiyomu, sosyal 

bilimlerde ahlaki ve siyasi tüm pozisyonların araştırmadan uzak tutulmasını ve 

araştırmacının elde ettiği sonuçları herhangi bir dünya görüşünün 
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temellendirilmesi amacıyla kullanmamasını gerektirir. Değer yargısından 

bağımsız sosyal bilim anlayışına göre, olgular ve değer yargıları birbirine 

karıştırılmamalıdır. Bu düşünceye uygun şekilde Weber’in kullandığı kavramlar, 

özellikle devlet ve ona ilişkin kavramlar, şekli olarak tanımlanmakta ve herhangi 

bir değer yargısı içermemektedir. Bununla birlikte, değer yargısından bağımsız 

bilim insanı Weber’e karşılık siyasetçi Weber, milletin güç menfaatlerinin 

korunmasını en üst ideal olarak belirlemiş ve bu ideali tüm siyasi yazılarında ve 

faaliyetlerinde daima göz önünde bulundurmuştur. Ona göre, milletin uluslararası 

arenada etkili olabilmesi için, hükümeti oluşturanların milletin menfaatlerini 

kendi sınıf menfaatlerinin üstünde tutmalarını sağlayacak bir siyasi olgunluğa 

sahip olmaları gerekir. Weber’in demokrasiye bakışı da milli güç menfaatlerine 

ulaşmak için ülke içindeki ön şartların sağlanmasının en iyi yolu olarak araçsal bir 

nitelik içermektedir. Weber’e göre güçlü bir devlet, güçlü bir yönetime sahip 

olmak zorundadır. Bir siyasetçi olarak Weber’in tüm çabası, devletin bütünlüğünü 

koruyacak karizmatik siyasi liderlerin yetişebilmeleri ve devlet yönetimini 

üstlenebilmelerine imkân tanımaya yöneliktir.  

Asıl amacı olmamakla birlikte bu çalışmada, Weber’in değer yargısından 

bağımsız bilim anlayışına yönelik özellikle normatif/postmodern eleştirel gelenek 

içinden gelebilecek eleştiriler üzerine bir değerlendirme de sunulmaya 

çalışılmıştır. Buna göre, genel açıdan bilim felsefesinde özelde ise siyaset 

bilimindeki/felsefesinde, siyasetin incelenmesiyle ilgili pozitivist/ampirik ve 

normatif/postmodern gelenek arasında bir tartışma olduğuna dikkat çekilmiştir.  

Bu yaklaşımlar arasındaki gerilimin önemli kaynaklarından birisi bizzat Weber’in 

işaret ettiği ve savunduğu bilim insanının değer yargısından bağımsız kalarak 

sosyal bilim üretmesi üzerinedir. Siyasetin incelenmesi noktasında 

pozitivist/ampirik gelenek benzer bir görüşü benimsese de normatif/postmodern 

(ya da daha geniş bir açıdan eleştirel perspektifler) bir (siyaset) bilim(ci) insanının 

devlet, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi bizzat kendisi değer yargılarına ilişkin özsel 

nitelikler taşıyan konular üzerine normatif ve değer yüklü ahlaki, metafizik, etik 

vb. perspektifleri benimseyebileceğini, bunlarla ilgili sorular sorabileceğini, 

araştırma yapabileceğini ve değer yüklü sonuçlara ulaşıp önerilerde 

bulunabileceğini savunur. Başka bir deyişle, sosyal bilimlerle uğraşan bir bilim 

insanı ister felsefeci isterse siyaset bilimci olsun değer yargılarından bağımsız 

değildir hatta kimi görüşlere göre olamaz da. Bu çalışmada bu derin teorik ve 

felsefi tartışmanın detaylarına girmeden, Weber’in değer yargısından bağımsız 

bilim anlayışı üzerine kendi varsayım ve iddialarının bir analizini sunarak 

ilerleyen çalışmalar için bir temel sunulmaya çalışılmıştır. 

Bununla birlikte bu çalışmada ele alınan konunun akademik literatürde 

çokça ele alınmış olması, Weber’in değer yargısından bağımsız bilim anlayışının 
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bu çalışmada ne tür bir alternatif ve orijinal perspektifle analiz edilmeye 

çalışıldığının vurgulanmasını zaruri kılmaktadır. Benzer şekilde bu çalışmada 

ortaya konulan teze/ana argümana yönelik muhtemel karşı argümanlara yönelik 

de bir savunma çerçevesi sunmak yine önem arz etmektedir.  

İlk olarak, bu çalışmada da gösterildiği gibi,  Weber’in değer yargısından 

bağımsız bilim anlayışı akademik literatürde sıkça çalışılmış bir konudur. Ancak 

bu makalede konuya farklı bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. Şöyle ki, 

akademik literatürdeki mevcut eleştiriler; bir taraftan sosyal bilimin değer 

yargısından bağımsız olup olamayacağına yöneliktir ki bu tartışma, bu çalışmada 

ele alınmamıştır. Bu husus sadece Weber’in perspektifine yönelik bir eleştiri 

sunmak ve ilerideki çalışmalar için kaynaklık teşkil etmesi adına üçüncü bölümde 

kısaca tartışılmıştır. Diğer taraftan Weber’in, teorik çalışmalarında değer 

yargısından bağımsızlık talebini ileri sürmesine rağmen, kendi ampirik 

çalışmalarında buna uygun davranmadığı ileri sürülerek ona bir çelişki 

atfedilmektedir. Örneğin onun siyasi düşüncelerinin ve özellikle İslam dini 

hakkındaki görüşlerinin tamamen değer yüklü olduğu ileri sürülerek, kendi 

teorisini uygulamadığı ve bir tutarsızlık sergilediği belirtilmektedir (bkz. Aksan, 

2016). 

Weber’in bazı ampirik çalışmalarında “değer yargılarına teslim olup 

olmadığı” elbette tartışılabilir. Kaldı ki örneğin Weber’in İslam dini hakkındaki 

bilgilerinin temelinde dönemin Oryantalistlerinin görüşlerinin olduğu ve bu 

sebeple bu bilgilerin Weber açısından değer yargısı değil, birer olgu oldukları 

konusunda çalışmalar da yapılmıştır. Yani Weber’in Oryantalistlere dayanarak 

İslam dinini bir “savaşçı dini” olarak nitelendirmesi aslında Weber’in bir değer 

yargısı değil, Weber’in alıp kullandığı bir bilgidir ve elbette yanlış olabilir (bkz. 

Turner, 1991; Paul, 2003; Kurt, 2010). 

Bu çalışmada ise Weber’in tutarsız olarak nitelenmesine yol açan bu duruma 

bir açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla “anlayıcı sosyoloji” ve “siyasi 

terminoloji” ile ilgili bölümlerde Weber’in kavramları ele alınıp “sosyal 

eylem”den başlayarak “egemenlik” ve “meşruiyet” üzerinden “milli devlet”e 

kadar, siyaset bilimi için önem arz eden tüm kavramlar bir bütünlük içinde 

tanımlanmaya ve bunların değer yargısından bağımsız bir şekilde 

tasarlandıklarına vurgu yapılmaya çalışılmıştır. Devletin amacı söz konusu 

olduğu zaman ise Weber’in değer yargısı yüklü olduğu, çünkü Weber’e göre, 

bilimin amaçlar konusunda bir şey söyleyemeyeceği, bu sebeple siyasetçinin değer 

yükleyen ahlakının öne çıkması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda Weber’in 
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bilim ve siyasete, değer yargısı bakımından farklı görevler yüklediği gösterilmeye 

çalışılmıştır16. 

İkinci olarak, Weber’in değer yargısından bağımsızlığı sadece metodoloji 

tartışmalarında ve belirli bir bağlamda ele aldığı ve aslında bilimin bir amacının 

ve siyasi değerinin olduğu yönünde bu çalışmanın ana argümanına karşıt bir görüş 

ortaya atılabilir. Ancak bu çalışmanın çeşitli bölümlerinde de gösterildiği gibi 

belirtmek gerekir ki Weber, değer yüklü kavramları eleştirmeye 1895 yılındaki 

Freiburg konuşmasında başlamış, 1904 yılında yayımladığı Objektiflik makalesinde 

(Weber, 1968b) değer yargısından bağımsız bilim anlayışını ayrıntılı bir şekilde 

açıklamış, 1917 yılındaki Meslek Olarak Bilim makalesinde (Weber, 1968c) de 

görüşlerini savunmaya devam etmiştir. Hatta 1909 yılında Tönnies ve Simmel ile 

birlikte kurdukları Alman Sosyoloji Cemiyetinden hararetli tartışmalar sonucunda 

1912 yılında ayrılmasının sebebi de değer yargısından bağımsızlık konusundaki 

fikir ayrılıklarıdır (Kaesler, 2014: 32). Yani Weber, bu görüşünü hayatı boyunca 

savunmaya devam etmiştir. Değer yargısından bağımsızlığı sadece belirli 

bağlamlarda talep ettiği konusunda ise bilgimiz dâhilinde elimizde bir bilgi 

bulunmamaktadır. Onun değer yargısından bağımsızlık talebi, sosyal bilimlerin 

objektif bilgi üretmesine yönelik genel bir taleptir. 

Aslında bu eleştiri de yukarıda Weber’e atfedildiğini belirttiğimiz ve onun 

tutarsızlık sergilediği yönündeki görüşlerden kaynaklanmakta olabilir. Bu 

çalışmada, Weber’in siyasi konulardaki değer yüklü tutumunun bir tutarsızlık 

değil, aksine bilimsel ve siyasi olmak üzere onun iki farklı bakış açısından 

kaynaklandığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Weber, sosyal bilimlerin değer 

yargısından bağımsızlığının tek bir istisnası olduğunu belirtmiştir ki bu da 

“milletin ekonomik ve siyasi güç menfaatidir”. Polonyalı göçmenler konusundaki 

yukarıdaki açıklamada, Weber’in iktisat biliminin de milletin güç menfaatlerine 

tabi olması gerektiğini, sözde evrensel bilimsel ideallerle milletin menfaatlerinin 

çatışması halinde milletin menfaatlerinin öne alınması gerektiğini belirttiği 

vurgulanmıştır.  

 

 

 
16 Bu çalışmada, değer yargısından bağımsız hareket ettiği konularda bilim insanı Weber’in; değer 

yüklü hareket ettiği konularda ise siyasetçi Weber’in öne çıktığını vurgulanarak, bunun sebepleri 

tartışılmıştır. Bu açıdan konunun farklı bir çerçevede ele alındığını ve Weber’e atfedilen bu 

tutarsızlığın açıklanmasına yönelik bir tartışma yaparak farklı bir perspektif sunulduğu 

söylenebilir. Konuyu bu bağlamda ele alan başka bir çalışma, en azından Türkçe literatürde – 

bilgimiz dâhilinde – bulunmamaktadır. Bu yolla yabancı dillere yeteri kadar hâkim olmayan 

araştırmacıların da bu bakış açısından haberdar olmasında fayda görmekteyiz. 
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LOUIS ALTHUSSER: İDEOLOJİ, DEVLET AYGITLARI 

VE ELEŞTİRİSİ  

LOUIS ALTHUSSER: IDEOLOGY, STATE 

APPARATUSES, AND ITS CRITIQUE 

Erol SUBAŞİ 

ÖZ 

Fransız filozof Louis Althusser (1918-1990), II. Dünya Savaşı 

sonrası Marksist kuramı en fazla etkileyen isimlerden biri 

olmuştur. Bu çalışmanın amacı Althusser’in devlet aygıtları ve 

ideoloji kavrayışının eleştirel bir çözümlemesini 

gerçekleştirmektir. Sorunsal, Althusserci ideoloji ve devlet 

aygıtları kavrayışının devlet kuramı alanında sunduğu imkân 

ve sınırlılıklardır. Temel argüman, Althusser’in klasik 

Marksist devlet kuramının kapitalist devleti baskıcı bir 

kurumsal çekirdek olarak gören yaklaşımının ötesine geçmesi 

anlamında önemli katkı sunmakla birlikte çizdiği analitik 

çerçevenin toplumsal mücadelelerin dinamik ve stratejik-

nedensel etkilerini hesaba katmadığı için yapısalcı-

işlevselcilik, araçsalcılık ve negatif devlet imgesinin neden 

olduğu sorunlardan muzdarip olduğudur. Çalışma, kendini 

eleştirel realizm ve İlişkisel-Marksizmden beslenen bir eleştirel 

sosyal bilim metodolojisi içinde konumlandırmaktadır. 

Dahası, çalışma Althusser’in konu ile ilgili kaleme aldığı 

birincil metinler ile onun hakkında yazılmış ikincil metinler 

üzerinden yürütülen kuramsal tartışmaya dayalı nitel bir 

değerlendirme yöntemini benimsemiştir. Bununla birlikte, 

çalışma ne Althusser’in düşünsel külliyatını bütünüyle ele 
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almaya ne de Marksist devlet kuramı ile ilgili genel bir 

tartışmaya girmemiş, daha ziyade kendisini konu ile ilgili 

Althusser’in düşünsel yörüngesini eleştirel bir şekilde izlemek 

ile sınırlandırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Louis Althusser, İdeoloji, Devlet, 

Devletin İdeolojik Aygıtları, Siyaset Sosyolojisi. 

ABSTRACT 

French philosopher Louis Althusser (1918-1990) has been one 

of the most influential figures in Marxist theory in the post-

war period. The aim of this study is to provide a critical 

analysis of Althusser’s understanding of State apparatuses and 

ideology. The problematic is the theoretical possibilities and 

limitations offered by the Althusserian concepts of ideology 

and state apparatus conception in the field of state theory. The 

main argument is that although Althusser has made a 

significant contribution in the sense that he goes beyond the 

classical Marxist theoretical approach, considering capitalist 

state as a repressive institutional core, the analytical 

framework he draws, suffers from problems caused by 

structural-functionalism, instrumentalism, and the negative 

image of the state, as it does not take into account the dynamic 

and strategic-causal effects of social struggles. The study 

positions itself within a critical social science methodology 

that feeds on critical realism and relational Marxism. 

Moreover, the study adopted a qualitative assessment method 

based on theoretical discussion conducted over the primary 

texts written by Althusser on the subject and secondary texts 

written about him. However, the study did not engage in a 

complete discussion of Althusser’s intellectual corpus nor a 

general discussion of the Marxist theory of the state, but rather 

limited itself to critically following Althusser’s intellectual 

trajectory on the subject.  

Keywords: Louis Althusser, Ideology, State, Ideological State 

Apparatuses, Political Sociology. 

GİRİŞ 

Louis Althusser (1918-1990), 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş 

bir Fransız Marksist filozoftur. Her filozof gibi onu da çağının entelektüel ufku 
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içine yerleştirmek gerekir. Felsefi-politik projesi belirli bir sosyo-politik ve felsefi-

kuramsal konjonktüre kendi deyimiyle “müdahale” niteliğindedir. İlkin, Joseph 

Stalin’in ölümü sonrası Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP)’nin 1956 

yılındaki XX. Kongresi ile “kişi kültünün” mahkûm edilmesi ve bir 

Stalinsizleştirme sürecinin yaşanması, anti-stalinist komünistler için bir felsefi 

özgürleşme, entelektüel “kurtuluş” atmosferi yaratmıştır. Stalinizmin düşünsel 

baskısından kurtulan entelektüeller yeniden ‘insanileşme’ için Karl Marx’ın erken 

dönem eserlerine dönerek oradan bir “komünist hümanizma” devşirmeye 

çalışmıştır. İkinci olarak, yine SBKP’nin 1961 yılındaki XXII. Kongresi’nde 

SSCB’de sınıf çatışmasının bittiğini ve “proletarya diktatörlüğünün” aşıldığını ve 

SSCB’nin tüm halkların, insanlığın ve insanların devleti olduğunu ilan etmesi de 

bu “hümanizma” dalgasını beslemiştir (Althusser, 2005a: 260-262). 

Althusser söz konusu tarihsel bağlamda yükselişe geçen Hegelci-Marksizme, 

Marksist hümanizma görüşüne ve özne merkezli iradeci yaklaşımlara karşı 

çıkmıştır. Başta Georg Wilhelm Friedrich Hegel olmak üzere, György Lukács, 

Jean-Paul Sartre ve Antonio Gramsci’yi (her ne kadar sonuncudan kuramsal 

olarak etkilenmiş olsa da) hedef tahtasına oturtmuştur. Onun felsefi projesi kendi 

deyişiyle, ampirizm, pragmatizm, volontarizm ve tarihselcilik eğilimlerine karşı 

bir tepki olarak gelişmiştir (Althusser, 2005: 262). Felsefi-kuramsal cephaneliğini 

Hegel değil ama Baruch Spinoza, Marx, Sigmund Freud ve Jacques Lacan sentezi 

olarak oluşturmuştur. Aralarında kendi tez danışmanı olan Gaston Bachelard’ın 

(1884-1962) ve Georges Canguilhem’ın (1904-1905) da bulunduğu Fransız 

“tarihsel epistemoloji geleneği”den de yoğun bir şekilde etkilendiği belirtilmelidir.1  

Althusser’in Marksizmde yarattığı canlanma esas itibariyle Marksizmi farklı 

düşünce gelenekleri ile ilişkiye sokmasından ileri gelmektedir. Bu bağlamda, 

Althusser’in Fransa’da o dönemde popülerleşmeye başlayan yapısalcılık ile 

Marksizmi eklemleyerek çoğunlukla “yapısalcı Marksizm” adı verilen bir terkibe 

ulaştığı söylenebilir (Benton, 1984).2 Yapısalcı Marksizm, ileri kapitalist toplumsal 

formasyonlardaki örgütlenme biçiminin, otomatizmin ve görünüşteki 

 
1 Alexander Koyré, Gaston Bachelard ve Georges Canguilhelm gibi isimlerin içinde sayılabileceği 

bu gelenek bilimin gelişmesinin önünde esasen tarihsel nitelikte, yanılgı ve direnç kaynaklı 

“epistemolojik engeller” olduğunu ileri sürer. Dahası, bilimsel bilgi ancak “kuramsal sorunsallar” 

içinde formüle edilebilir ve anlam kazanır. Başka bir deyişle, yeni bilim, ancak yeni sorunsalların 

ışığı ile aydınlatılabilir. Bu da bilimin sürekli ve birikimli şekilde ilerlediği pozitivist anlayışı ile 

çelişir. Buna göre, bilim süreksiz ve birikimsiz şekilde bir sorunsaldan diğerine geçiş yolu ile gelişir. 
Bkz. (Benton ve Craib, 2011: 55-56).  
2 Althusser (2000, ss. 33-38), yapısalcı olduğu iddialarını reddetmiş, daha ziyade özellikle Kapital’i 

Okumak döneminde yapısalcı terminoloji ile flört etmekle yetindiklerini belirtmiştir. Kendisinin 

yapısalcı değil ama Spinozist olduğunu, kuramsal ‘günahı’nın da yapısalcılık değil, teorisizm 

olduğunu ifade eder. Bununla birlikte, örneğin psikanaliz için geçerli olduğu gibi yapısalcı kavram 

ve kategorileri Marksizm ile diyalog halinde kullandığı da açıktır. 
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“kendiliğinden”liğin bir açıklaması olarak gelişti (McLellan, 1998: 328). 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) ve Roman Jakobson’un (1896-1982) dil 

kuramı, Claude Levi-Strauss’un (1908-2009) yapısalcı antropolojisi, Lacan’ın 

(1901-1981) psikanalizi, Michel Foucault’nun (1926-1984) epistemolojisi 

yapısalcılığın döl yatağını oluşturmuştur. Yine Althusser’in Marksist yapısalcılığı 

Sartre’ın “varoluşçu fenomenolojisi”ne (Anderson, 1979: 72) ve dönemin her 

türden “bilinç felsefelerine” karşı bir cephane olarak kurguladığı söylenebilir.  

Althusser felsefi uğraşının merkezine iki kilit kavramı yerleştirmiştir. 

Bunlardan birincisi danışman hocası Bachelard’dan aldığını söylediği 

“epistemolojik kopuş” (coupure épistémologique), diğeri de dostu Jacques 

Martin’den aldığı “sorunsal” (problématique) kavramıdır (Althusser, 2005: 24). 

Althusser’e (1973: 25) göre bilim, sorusunu “ancak tanımlı kuramsal yapının 

zemininde ve ufkunda, kesin olarak tanımlanmış sorunsalı içinde ortaya 

koyabilir.” Sorunsal, “tüm soruların konumlanma biçimlerini”3 belirler. Başka bir 

deyişle, her bilimsel soruşturma esas itibariyle sorunsallar içinde gerçekleşir. Bu 

anlamda da sorunsallar “meşalelere” benzetilebilir; her biri kendi etrafını 

aydınlatır, ancak diğer bölgeler karanlıkta kalır (Benton ve Craib, 2011: 56). 

Dahası, bir sorunsaldan diğerine geçiş ‘evrimci’ bir süreklilik içinde değil de 

‘devrimci’ bir kopuş, bir sıçrama olarak gerçekleşir. Yine de bu geçiş bloklar 

halinde, tek seferde ve mutlak bir kesinlik içinde olmaz. Bazen eski sorunsala ait 

kavramsal ve kuramsal kalıntılar yenisine de sızmış olabilir. Bu nedenle, 

araştırmacının yapması gereken şey titiz bir ‘okuma’ yolu ile yer yer içiçe geçmiş 

sorunsallara ait parçaları birbirinden ayırmaktır. Althusser’in “semptomal 

okuma”4 (lecture symptomale) dediği yöntem bir anlamda bu karışıklığı gidermek 

için metnin “psikanalizini” yapmak, yani onun ‘bilinç dışını’ açığa çıkarmak 

demektir (Timur, 2005: 110).  

Epistemolojik kopuş kavramı, Kuhn’un (2017) Bilimsel Devrimlerin 

Yapısı’nda kullandığı “paradigma” kavramına da oldukça benzer (Keat ve Urry, 

1975: 132). Althusser söz konusu kavramı alarak bunu Marx’ın entelektüel 

biyografisine uygulamıştır. Ona göre örneğin Marx, Kapital’de hem İngiliz 

ekonomi-politikçilerin ‘ampirist sorunsalı’ndan hem de kendi geçmişindeki 

‘Hegelci-Feuerbachçı’ insanın özü/yabancılaşma karşıtlığına dayalı hayalet-

sorunsaldan kopmayı başarmıştır. Böylece ilk kez “tarih-kıtasını” bilimsel bilginin 

araştırma nesnesi haline getirme ‘şerefine’ ulaşmıştır (Althusser, 2006: 234). Bu 

 
3 İtalik, metnin orijinalinde yer almaktadır. 
4 Althusser semptomal okumayı bir yöntem olarak önerir. Buna göre her metin hem çok-katmanlı 

hem de çok sesli bir yapıya sahiptir. Semptomal okuma, görünür anlatının derinine inmek, 

sessizliklere, kısık seslere kulak vermek, metinle konuşup ona yeni sorular sormaktır. Başka bir 

ifadeyle, metni yeni kulaklar için konuşturmaktır.  
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sayede, Althusser Marx’ın “Marksizm-öncesi” ile Marksist dönemi arasına “sınır 

çizgisi” çekerek, Marx’ın bir “epistemolojik kopuş” yaşadığını savunmuştur 

(Althusser, 2005c: 18). Buna göre, Marx 1845 öncesindeki metinlerinde 

“ideolojik”, bu tarihten sonraki metinlerinde ise “bilimsel” bir hat takip etmeye 

başlamıştır. 1845 yılının iki metni Alman İdeolojisi ve Feuerbach Üzerine Tezler yeni 

bir sorunsal ve yeni bir patika sunar (Althusser, 2005c: 26). Bu dönemeçten sonra 

Marx “geriye-dönülmez” bir yola girer (Althusser, 2004: 62). Althusser bu kopuşla 

ilgili de ‘sarsıcı’ bir iddia ortaya atar. Ona göre “Genç Marx asla Hegelci değildi, 

önce Kantçı-Fichteci, sonra Feuerbachçıydı. Yaygın bir kanı olan Genç Marx’ın 

Hegelciliği tezi, genel olarak, bir mittir” (Althusser, 2005c: 27). Marx’ın erken 

dönemindeki idealist-hümanist “yabancılaşma” sorunsalı da Hegelci değil esas 

itibariyle Feuerbachçı bir içeriğe sahiptir (Althusser, 2005b: 39-40).  

Althusser’in, Marksizmi dogmatik bir ‘inanç’ sistemi olarak değil, belki de 

Lakatosçu anlamda “bilimsel araştırma programı” olarak gördüğünü söylemek 

gerekir (Elliott, 1994: 192). Bu bakımdan, Althusser Marksist kurama yeni kavram 

setleri kazandırarak onu bir anlamda yeniden inşa etmiştir. Bu bakımdan devlet 

aygıtları ve ideoloji ile ilgili yaptığı kuramsal açılımı da bu bağlamda 

değerlendirmek gerekir. Althusser bu alandaki katkısını “yeniden-üretim” 

kavramı üzerinden temellendirir. Althusser Marx’ın (2011, 2015) konu ile ilgili 

olarak Kapital’de ortaya koyduğu içgörülerden hareketle şu soruyu sorar: 

Kapitalist üretim tarzı yeniden-üretimini nasıl gerçekleştirmektedir? Althusser bu 

sorunun cevabını üretici güçlerin (üretim araçları+emek gücü) ve üretim 

ilişkilerinin yeniden-üretimi şeklinde iki aşamalı olarak düşünür. Üretim 

araçlarının yeniden-üretimi, teknik süreçleri içerir; üretim gücünün yeniden-

üretimi ise hem basit biyolojik yeniden üretimi hem de daha karmaşık kültürel ve 

sosyo-politik yeniden-üretimi içerir. Bu bakımdan, Althusser yeniden-üretimi 

basit ve dar anlamda biyolojik (ücret ve sağlık hizmetleri) ya da teknik bir süreç 

(makinelerin bakımı) olarak değil; daha geniş bir düzeyde sınıf mücadelelerinin 

belirleyici olduğu bir sosyo-politik süreç olarak anlamayı önerir. Bu sürecin 

kalbinde devlet aygıtlarında cisimleşen ideolojik yeniden-üretim yatmaktadır.  

Bu bağlamda, bu çalışma Althusser külliyatının, onun felsefi-politik 

projesinin tamamına değil, yalnızca onun devlet kuramı ile ilişkili olmak üzere 

ideoloji ve “devlet aygıtları” kavramsallaştırmasına odaklanmaktadır. Dahası bu 

çalışma genelde bir devlet kuramı ya da özelde Marksist bir devlet kuramı 

tartışması yapmamaktadır. Daha ziyade ilgisini ve sorunsalını Althusser’in devlet 

aygıtlarına ve ideoloji kavramına dönük kuramlaştırma biçimi ile sınırlamıştır. 

Temel argüman, bu kavramsallaştırmaların devleti dar, monist ve baskıcı bir aygıt 

olarak kavrayan klasik Marksist-Leninist devlet anlayışının ötesine geçme 

anlamında vaatkâr olmakla birlikte, genel olarak araçsalcı, yapısalcı-işlevselci bir 
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otomatizmden muzdarip olduğudur. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm Althusser’in psikanalizden yararlanarak ideoloji kavramını yeniden 

içeriklendirme ve bunu devletin aygıtları ile ilişkilendirme biçimlerine ayrılmıştır. 

İkinci bölüm ‘devletin aygıtlarına’ giden kuramsal güzergâhı izlemekte, 

Althusser’in yol haritasını çözümlemektedir. İkinci bölümün ilk alt-bölümünde 

Althusser’in yeniden-üretim sorunsalını kullanarak Marksizm’in alt-yapı/üst-yapı 

ve bütünlük fikrini nasıl yeniden yorumladığı gösterilmektedir. İkinci alt-bölümde 

Althusser’in klasik Marksist devlet kuramının betimleme düzeyinde kalışı ile ilgili 

görüşlerine yer verilmiştir. Üçüncü alt-bölüm Althusser’in devletin ideolojik 

aygıtlarını nasıl kuramlaştırdığını gözler önüne sermektedir. Üçüncü ve son bölüm 

ise Althusser’in “devletin aygıtları” ve “ideoloji” kavramsallaştırmasının farklı 

isimlerce yapılmış eleştirilerini derlemektedir. 

1. MADDİ BİR PRATİK OLARAK İDEOLOJİ 

İdeoloji kavramının Althusser’in felsefi (yoksa felsefi-politik mi demeliyiz) 

projesinin “kalbini” oluşturduğu söylenebilir (Balibar, 2005: 9-10). Althusser’in 

ideoloji kavramını hem Marx öncesi hem de Marx sonrası (bizatihi Marx ve 

Engels’in kullanımları dahil olmak üzere) versiyonlarından farklılaşacak şekilde 

yeniden içeriklendirdiği söylebilir. Bilindiği üzere ideoloji Fransız ‘icadıdır.’ 

Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) ve Pierre Jean Georges Cabanis (1757-

1808) gibi isimler tarafından yaratılan bir kavram olarak ideoloji, idea+lojidir, 

yani fikirler bilimi. Burada, Althusser aydınlanmada oluş (genèse) fikrinin oldukça 

önemli olduğunu hatırlatır, o halde, ideoloji kavramı ilk yaratıldığında fikirlerin 

insan zihinlerinde nasıl oluştuğunu inceleyecek bir bilim dalını tanımlamak için 

kullanılması düşünülmüştür (Althusser, 1995b: 205). Ancak çok geçmeden hem 

ideoloji hem de ideolog kavramı pejoratif bir nitelik kazanmıştır. Örneğin, 

fikirlerimizin oluşumunun maddi koşullarını inceleyen kişi olarak tasarlanan 

ideolog, giderek çoğunlukla aldatıcı fikirler beyan eden kişi haline dönüşmüştür 

(Eagleton, 2020: 95). Napolyon’un meşhur “ideologlarla hiçbir şey yapılamaz” 

sözü bu olumsuz anlam kaymasını açık bir şekilde gözler önüne serer. 

Marx ve Engels, de esasında terimin bu Napolyoncu-negatif yorumundan 

hareket ederek onu “bir insanın ya da toplumsal bir grubun zihninde egemen olan 

fikirler, temsiller sistemi” olarak yeniden içeriklendirmiştir (Althusser, 1976: 97). 

Bununla birlikte, Althusser’e (1995b: 207) göre bu formülasyon kesinlikle 

Marksist değil, daha ziyade “mekanist-pozitivisttir.” Bunun nedeni, söz konusu 

kavrayışın ideolojiyi gerçekliğin çarpıtılmış yansıması, bir “ilüzyon” ya da “rüya” 

olarak kabul etmesidir. Marx burada ideolojiye Freud’dan öncekilerin rüyaya 

verdiği anlama benzer bir anlam vermiştir: Gözlerimizi kapattığımızda açıklık 

halinden kalan esas itibariyle anlamsız “artıklar” ve “hayaller”. Tüm gerçekliği 
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kendi dışında olan “hiçlik” (Althusser, 1976: 99). Bu anlamda, Marx’ın ortaya 

koyduğu şekliyle “ideolojinin tarihi yoktur”, zira onun tüm gerçekliği, tüm tarihi 

kendi dışındadır. Althusser’e göre bu önerme “negatif” bir önermedir. Zira bir 

taraftan “rüya” olarak ideoloji hiçbir şeydir. Diğer taraftan, ideoloji ipso facto tarihe 

sahip değildir (Althusser, 1995b: 209).  

Oysa, Althusser’e göre (tikel) ideolojilerin kendi tarihleri varken “genel 

olarak ideoloji”nin tarihi yoktur; ancak bu kez negatif değil, “pozitif” anlamda. 

Buradaki pozitiflik ideolojinin maddi süreçlere Spinozacı anlamda içkin 

oluşundan kaynaklanır. İdeoloji, tüm toplumlar tarihi içinde, tarih-ötesi (omni-

historique) bir şekilde varlığını sürdürür (Althusser, 1976: 100). Althusser (kısmen 

Lacan dolayımıyla) Freud’un Rüyaların Yorumu’ndaki analizine müracaat eder. 

Freud, bu kitapta önemli bir ‘devrime’ imza atarak rüyaları eskiden olduğu gibi 

gelişigüzel, anlamsız ya da saçma sekanslar olarak değil; bilinç dışının yapılanma 

biçimine bağlı olarak anlam kazanan göstergeler olarak anlaşılması gerektiğini 

ileri sürerek bilinç dışını kuramsal nesne haline getirmiştir (Gillot, 2009: 77-78). 

Althusser, Marx ve Engels’in Alman İdeolojisi’nde kullandıkları “ideolojinin tarihi 

yoktur” önermesini Freud’un “bilinç dışının ebediliği” önermesi ile bağlar ve 

bunun da esas itibariyle “organik” nitelikteki bir bağ olduğunu ileri sürer. “Tıpkı 

bilinç dışı gibi ideoloji de ebedidir.” (Althusser, 1976: 101). Öyle ki, komünist 

toplumda da ideoloji var olmaya devam edecek ve varoluşsal işlevini yerine 

getirmeyi sürdürecektir. Bu anlamda, Freud nasıl bilinç dışının genel kuramını 

ortaya koyduysa Althusser de ‘ideolojinin genel kuramını’ yapmaya çalışmaktadır 

(Althusser, 1995b: 210). Althusser ideolojiyi aynı zamanda ekonomik 

indirgemeciliğe karşı ve üst-yapının göreli özerkliğine yapmış olduğu vurgu 

bağlamında kurgular. Buna göre, üst-yapı nasıl alt-yapının dolaysız ve ‘hayali’ bir 

yansıması değilse ideoloji de ‘gerçekliğin’ çarpıtılmış bir yansıması olarak ele 

alınamaz (Gillot, 2009: 69-70). Dahası, eğer ideoloji bir rüya, bilişsel bir kalıntı, 

bir illüzyon olarak anlaşılırsa bu onun toplumsal formasyon içinde hiçbir etkisi 

olmadığı anlamına gelir ki bu da ekonomizme giden yolları döşer (Bank, 2016: 22-

23). O halde, Althusser’e göre ideolojinin kendisi pratiklere gömülü belirli bir 

gerçekliğe tekabül eder. 

Althusser ideoloji ile ilgili olmak üzere biri “negatif” diğeri “pozitif” olmak 

üzere iki tez ileri sürer. Birincisi, “İdeoloji, bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla 

kurdukları hayali ilişkiyi temsil eder” (Althusser, 1976: 101). Hukuki, ahlaki, 

politik ya da dini ideoloji belirli bir “dünya görüşü” sunar. Bu görüşün içerdiği 

inanç biçimleri, söz gelimi bir etnoloğun “ilkel kabilelerin” mitlerine nasıl bakılırsa 

öyle bakıldığında, hayali oldukları ve gerçekliklere tekabül etmedikleri 

söylenebilir. Ancak bu mitler, ya da dünya görüşleri çeşitli şekillerde 

yorumlanabilir. Althusser iki yorumlama biçimi tespit eder. Bunlardan birincisi 
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18.yüzyılda sıklıkla başvurulan “mekanist” türdür. Buna göre örneğin “Tanrı 

gerçek Kral’ın hayali temsilidir.” Feuerbach’ın ‘materyalist antropolojisi’ de bu 

çizgide Tanrı’yı insanın özü olarak tasarlamıştır. Peki insanlar neden gerçek 

koşullarının hayali bir imgelemi içinde yaşamaya mahkûm olmuştur? Althusser’e 

göre ilk cevabı, 18. yüzyılın yorumbilimcileri Rahip ve Despot arasındaki ilişki 

açısından vermiştir. Bu ikisinin kurdukları ittifak, halkı içinde yaşadıkları 

sefaletten düşsel olarak çekip çıkarmaya yaramıştır. İkinci cevap Feuerbach’ta 

bulunabilir, ki Marx da bunu aynen benimsemiştir. Buna göre insanlar toplumsal 

varoluşlarını esas olarak “maddi bir yabancılaşma” şeklinde deneyimlerler. Her 

iki yaklaşımın kalkış noktası, insan zihninin, onun ‘gerçek’ varoluşunun düşsel bir 

prizmada eğilip bükülmüş versiyonu ile doldurulmuş olduğudur. Oysa Althusser, 

kendini bu kavrayıştan farklılaştırarak ideolojik olanın daha ilk anda, gerçek değil, 

gerçeklikle kurulmuş imgesel bir ilişkinin dışavurumu olduğunu söyler (Althusser, 

1976: 101-104). 

Althusser’in (1976: 105) ideolojiye dair ikinci kritik tezi, “ideolojinin maddi 

bir varoluşa sahip olduğu” yönündedir. Bu tez fikirlerin salt kafalarda, tinsel 

dünyada var olmadığı, maddi bir varlığa sahip oldukları önermesi tarafından 

temellendirilir. Buradan hareketle, ideolojinin bizatihi aygıtlarda ve aygıtların 

pratiklerinde mevcut olduğu söylenebilir. Bu pratiklerin nesnesi bireylerdir; devlet 

ideolojisi, hem dolaysız bir şekilde Devletin İdeolojik Aygıtları’nın (DİA)5 

pratikleri hem de dolaylı olarak bireylerin pratikleri ile cisimleşir. Burada önemli 

olan nokta bireysel pratiklerin, kişisel kanı ve fikirleri içerdiği gibi davranış 

örüntülerini, adetleri ve tekrarları da kapsamasıdır. Bu fikirler ve eylemler o halde 

hâkim ideoloji tarafından ‘lekelenmiştir.’ Hâkim ideolojinin içeriği ise sınıfsal 

mücadelelerin aldığı biçimler tarafından belirlenir. Bu nedenle sınıf mücadelesinin 

DİA’lar içinde ve bunların ötesinde sürdüğünü eklemek gerekir (Althusser, 1976: 

105-107).  

O halde, Althusser’e göre ideoloji bir hayalet değildir; tecessüm eder, 

somutlaşır. İdeoloji aygıtların pratiğinde maddi bir varoluşa kavuşur. Bu anlamda 

ideoloji içeriden değil, “dışarıdan” işler (Rehmann, 2015: 162). Althusser bu 

noktada Pascal’ın sözlerini örnek verir “Diz çökün, dua eder gibi dudaklarınızı 

oynatın ve inanacaksınız.” (Althusser, 1976: 108). Pascal’ın işleri tersine çeviren 

bu ‘materyalist teolojisi’ aslında Althusser’in ideolojinin maddiliğine dönük 

söylemeye çalıştığı şeyle uyumludur. Bu minvalde, Althusser bir maddileşme 

zincirlemesinden söz eder. Maddi ortak parantezinde, ideolojik aygıtlar ritüelleri, 

bunlar pratikleri, pratikler de fikirleri “maddi edimler” olarak cisimleştirir. Bu 

maddilikler farklı “kipliklere” sahiptir. Bir yerden bir yere gitmenin, dua etmenin 

 
5 Bu kavram bir sonraki bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.  
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ya da tokalaşmanın maddilik biçimleri farklıdır. Böylece, Althusser ideolojinin 

maddiliği ile ilgili kavramsallaştırması sonunda şu yeni durumun ortaya çıktığını 

ileri sürer: “Fikirler” kelimesi terkedilmekte, “Özne, bilinç (vicdan), inanç, 

edimler” kelimeleri korunmakta; “pratikler, kurallar, ideolojik aygıt” gibi yeni 

tabirler devreye sokulmaktadır. Althusser böylece ideolojiyi bir reformülasyona 

tabi tutmuş olmaktadır. Fikirler ‘özne’den koparılmıştır, zira yukarıda açıklanan 

zincirleme sonucu maddileştikleri kabul edilmektedir. Dahası, “özne, bilinç 

(vicdan), inanç, edimler)” gibi kavramların özne-odaklı içeriği de silinir. Althusser 

buna ilişkin iki tez daha ileri sürer. Her pratik bir ideoloji aracılığıyla ve onun 

altında; her ideoloji, özne aracılığı ve onun için var olabilir (Althusser, 1976: 108-

109).  

Althusser’in en çok ses getiren önermelerinden biri esasında yukarıdaki 

ikinci tezin açımlamasıdır: “İdeoloji bireyleri özne olarak çağırır.” Her ne kadar 

özne fikrinin yükselişi burjuva hukuki ideolojinin desteği ile gerçekleşmiş olsa da 

tüm zamanlar için “özne kategorisi” ideolojileri var kılan, onları somutlaştıran bir 

koşuldur. Althusser (1976: 110) şu uyarıyı yapma ihtiyacı hisseder: “Özne kategorisi 

ancak (onu tanımlayan) somut bireyleri özneler halinde oluşturma işlevine sahip olduğu 

ölçüde tüm ideolojinin kurucusudur”.6 Althusser bunları söyledikten sonra paradoksal 

olarak görülebilecek bir duruma dikkati çeker. Yazdıklarını okuyanlar “ideolojik 

öznelerdir”; zira yazarın kendisi de “insanın doğası gereği ideolojik bir hayvan” 

olması anlamında okuyucularına “ideolojik bir dünya”dan seslenmektedir. 

Dahası, yazarın satırları bir öznenin eseri olmaktan çok bilimsel söylem tarafından 

‘öznesizleştirilmiş/anonimleştirilmiş’ bir kalemden çıkan laflardır. Ya da başka 

bir ifadeyle, yalnızca bir bilim ideolojisi içinde “bilim öznesi” var olabilir ki o da 

yazarın kendisinden farklı bir şeydir. Böylece, her hareket, söz ve eylem özneldir 

öznel olmasına; ama her biri ideoloji içinde yaratılarak öznelleşir. İdeolojinin can 

alıcı bir etkisi de “tanıma” ve “yanlış tanıma”dır (méconnaissance). Kapıdaki kişiye 

“kim o” diye sorduğumuzda “benim” der o kişi. Biz de kimin geldiğini anlar ve 

kapıyı açarız. İdeoloji de buna benzer şekilde tanıma sağlar. Böylece her birimiz 

“ideolojik tanıma özneleri” haline geliriz. Althusser kitabın yazarı olarak kendinin 

ve okuyucuların da birer özne olarak çağrıldığını ileri sürer (Althusser, 1976: 110-

112).  

O halde pratik, ritüeller ve tanınmalar içinde var oluruz. Tanınmanın 

bilincine de varırız; ancak bu durum bize “tanıma mekanizmasının” “bilimsel 

bilgi”sini vermez. Oysa ancak bu mekanizmanın bilimsel bilgisi, onunla bağımızı 

koparmamızı sağlayabilir. Başka bir deyişle, ideoloji dünyası içinde yaşadığımızın 

farkında olsak da o dünyanın mekanizmalarının bilimsel bilgisine sahip olmadan 

 
6 İtalik, metnin orijinalinde yer almaktadır. 
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içinde var olduğumuz ideoloji cenderesinden çıkamayız. Anlaşılan Althusser için 

bu bilimsel bilgi ideolojik tanıma mekanizmalarını aşabilecek bir güce sahiptir. Bir 

anlamda, ancak bilimsel bilgi bizi ideolojinin ‘matrix’’inin ötesindeki ‘gerçek’ 

dünyaya taşıyabilir. Althusser formülasyonuna şöyle devam eder: İdeoloji “somut 

bireyleri somut özne” olarak çağırır (Althusser, 1976: 113). İdeoloji bireyleri 

öznelere dönüştürür, bunu da “çağırma” (interpellation) adı verilen bir operasyonla 

başarır. Polisin “hey sen oradaki” seslenişi çağırmanın en basit örneklerinden 

biridir. Kendisine seslenilen kişi dönüp polise baktığı anda “özne” olup çıkar. 

Bunun nedeni çağırmanın hedefinin kendi olduğunun bilincinde olmasıdır. Bu 

durum senkron, öncesiz ve sonrasız bir şekilde gerçekleşir. Öznenin varlığı 

ideolojinin varlığı ile aynı anda gerçekleşir. İdeolojik sahne o denli geniştir ki tüm 

olup bitenler onun içinde cereyan eder. Ne ki, gerçekleşenlerin ideolojik niteliği 

bizatihi ideoloji sayesinde görünmez kılınır. Althusser buna ideolojinin “yok 

sayılması” (dénégation) işlevi adını verir. Bununla bağlantılı olarak yaygın bir 

durum insanların hep başkalarını ideolojik olmakla ya da ideoloji içinde 

yaşamakla suçlaması, kendini ise bu dünyadan ‘çekip çıkarmış’ olmasıdır. Oysa, 

Althusser bunu yapabilme ‘süpergücü’nü, yani ideolojinin dışına çıkabilme 

becerisini Spinozacılık ve Marksizm ile sınırlandırır. İdeoloji’nin “dışı” yoktur; 

“bilim ve gerçeklik” içinse o hep “dışarıdır” (Althusser, 1976: 112-115). Althusser 

böylece ideoloji/bilim arasında keskin bir karşıtlık kurmuş olur.  

Althusser’e göre ideoloji bireyleri hep özne olarak çağırmıştır. Bireyler 

öncesiz ve sonrasız bir şekilde öznedirler. Althusser bu kışkırtıcı önermeyi 

Freud’a, onun doğum ile ilgili düşüncelerine referansla sunar. Doğacak çocuğun 

alacağı soyad (bazen de ad), sahip olacağı ebeveynler, akrabalar, içinde yaşayacağı 

ev, kent, ülke hepsi belirlenmiştir. O halde çocuk daha doğmadan önce (yani 

öncesiz bir şekilde) “aile ideolojisi” tarafından özne haline getirilmiştir. Yine, 

çocuğun cinsel bir özne (erkek, kız) haline geleceği önceden bellidir (Althusser, 

1976: 115-116). Bu anlamda, toplumsal cinsiyet perspektifinden erkek çocuğa ve 

kız çocuğa göre biçilmiş kıyafetleri, davranış kalıplarını, renkleri ya da oyuncakları 

düşünebiliriz. Böylece, öznelerin kurulum aşamasının bir boyutunu da toplumsal 

cinsiyetlendirmenin oluşturduğu söylenebilir. 

Devletin Baskı Aygıtı (DBA) “kötü özneleri” yola getirir ya da imha 

ederken, DİA’ların yaydığı ideoloji tarafından “iyi özneler” var kılınır. Birey-

özneler Tanrıya, patrona, din adamına, siyasetçiye ya da komutana boyun eğerler. 

Biricik hakikatin bu olduğunu; başka türlüsünün imkânsız olduğunu bilirler. 

Burada bir “kendiliğindenlik” durumu söz konusudur. Althusser Fransızca “sujet” 

kelimesinin iki anlamını hatırlatır: Birincisi, yaygın anlamıyla özerk, kendi 

iradesinin sahibi olma anlamında özneleri işaret eder. İkincisi ise başka bir şeye, 

“daha yüksek bir otoriteye” tâbi olmuş (ya da özne olmuş) olanları betimlemek 
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için kullanılır. İkincide öznenin boyun eğmeden başka özgürlüğü yoktur. Burada 

bir oyun da sezilir: Kişiler salt tâbi olmaları için özgür özneler olarak çağırılırlar. 

Ancak bu anlamda bir “kendilik”ten söz edilebilir (Althusser, 1976: 120-121). 

Böylece ideoloji, bireylerin “özerk” ve “kendi kendine yeten” özneler olduğu 

yanılsamasını yaratarak onları mevcut üretim ilişkilerine tâbi kılar (Callinicos, 

1982: 66). O halde, devlet aygıtlarının özneleştirme sürecine dahil oldukları 

ölçüde “Althusser’in anladığı anlamda özne devletin bir işlevidir (Badiou, 2015: 

66).  

2. DEVLET AYGITLARI 

Üretim Koşullarının Yeniden-Üretimi 

Althusser devletin aygıtları (ideolojik ve baskıcı) konusunu düşünmeye 

“yeniden-üretim” (la reproduction) kavramı ile başlar. Marx (2011: 547) Kapital’de 

“Üretimin koşulları aynı zamanda yeniden üretimin koşullarıdır.” “Üretim 

kapitalist tarzda olursa yeniden üretim de kapitalist tarzda olur” demişti. Buna 

göre, bir toplumsal formasyonun varlığı, kendini yeniden-üretmesine bağlıdır. Bu 

süreç, üretici güçlerin (Produktivekrafte) (emek gücü+ üretim araçları) ve üretim 

ilişkilerinin (Produktionsverhältnisse) yeniden-üretimini içermek zorundadır. Bir 

burjuva iktisatçı, filanca işletmenin yöneticisi ya da muhasebecisi amortisman 

hesaplamalarının, üretim araçlarının bakımının yapılması gerektiğini iyi bilir. Bu 

bilgi işletme merkezli ve teknik bir bakış açısının doğrudan sonucudur. Oysa, 

emek gücünün yeniden üretimi söz konusu olduğunda üretim biriminin dışına 

bakmak gerekir. Tam da bu minvalde Althusser emek gücünün nasıl yeniden-

üretildiğini anlamak için daha geniş sosyo-politik süreçlere bakma 

zorunluluğundan bahseder. Özellikle, üretim ilişkilerinin yeniden-üretimi “büyük 

ölçüde hukuki-politik ve ideolojik üst-yapı tarafından sağlanır.” (Althusser, 1976: 

88). Dolayısıyla, söz konusu olan aslında üretim ilişkilerinin toplumsal 

koşullarının yeniden-üretimidir (Poulantzas, 2012: 354). Ancak burada yeniden-

üretim ve dolaşımın, içinde ideolojinin içkin olduğu “maddi” süreçler sonucunda 

meydana geldiği unutulmamalıdır. Dahası, üretim ilişkilerinin yeniden-üretimi 

“devlet erkinin devlet aygıtlarında ifası yoluyla güvence altına alınır” (Althusser, 

1995a: 169). 

Emek gücünün üretimi ona ödenen ücretle sağlanır. İşçinin beslenmesi, 

barınması, giyinmesi hep emek gücünü satabilmek için gereklidir. Elbette burada, 

salt biyolojik yeniden üretim değil, tarihselliklerin ve sınıf mücadelelerinin 

sonuçları olarak (çalışma süreci ve ücretler vb. ekonomik-korporatif talepler) da 

emek gücünün yeniden-üretimi sağlanır. Bu da yeterli olmaz, zira emek gücünün 

aynı zamanda üretim sürecine entegre olabileceği beceri ve yetkinliklere sahip 

olması gerekir. Köleci ya da feodal üretim tarzlarından farklı olarak kapitalist 
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formasyonlarda emek gücünün niteliklendirilmesi dolaysızca işin içinde değil, 

ama dışında, yani eğitim sistemi ve okul içinde gerçekleşir. Althusser böylece 

eğitimi toplumsal iş bölümünün yeniden-üretilmesi sürecine dahil etmiş olur 

(Carnoy, 1984: 94). Okulda sadece okuma yazma değil, edebi, bilimsel ve teknik 

kültür içselleştirilir. Bunlar üretim sürecinin çeşitli aşamalarında işlevsel hale 

gelirler. Bunun da ötesinde okul, kişiye emeğin toplumsal iş bölümü içindeki 

konumunu belletir, kapitalist toplumsal düzene saygı ve ulusun bir parçası olarak 

yurttaşlık payesi sahiplendirilir. O halde, emeğin yeniden-üretimi aynı zamanda 

“ideolojik tâbi olma biçimleri içinde” kapitalist toplumsal formasyonun kendine 

özgü kurallarına “boyun eğme”nin de yeniden-üretimidir (Althusser, 1976: 70-

73).  

Althusser alt-yapı/üst-yapı ilişkisinin ontolojik olarak değil, metaforik, bir 

betimleme düzeyi olarak görülmesi gerektiğinde ısrar eder. Bu bakımdan, alt-yapı 

ve üst-yapı arasında tek yönlü, dolaysız bir etkileşim nedenselliği söz konusu 

değildir; daha ziyade alt-yapı, yani ekonomik temel ancak “son kertede” 

belirleyicidir. Dahası, Hegelci bütünlük (totalité) fikri ile Marksist “toplumsal 

bütün” (tout social) fikri birbirinden farklıdır. Birincisinde bütünlüğü oluşturan tüm 

momentler, onun özünde var olan diyalektik çelişkiyi de bağırlarında taşırlar. 

Başka bir deyişle, bütünlük, tüm parçalarında dolaysız ve koparılamaz bir şekilde 

aynı diyalektik çelişkiyi barındırır (Callinicos, 1976: 40). Althusser (1973: 14-15) 

bu bütünlüğü parçanın, bütünün tüm özelliklerini taşıdığı bir “pars totalis” 

anlamında “dışavurumcu bütünlük” (totalité expressive) olarak adlandırır. İkincisi 

ise eşitsiz ve farklılaşmış “düzeylerden” (niveau), ve “mercilerden” (instance), 

bunların eklemlenmesinin oluşturduğu (Althusser, 1976: 74) “karmaşıklığın 

kendisinin birliği”, ya da “hâkim yapının birliğine sahip karmaşık birlik” olarak 

kabul edilir (Althusser, 2005d: 208). Bu parçaların her birinin kendi özerkliği ve 

özgüllüğü vardır ve karmaşık bütünlük, bunlar ayrıştırılmadan, ortaya konmadan 

anlaşılamaz. Demek ki, Hegelci bütünlükten farklı olarak parçalar, bütünün 

özünü içermezler; bütüne özgü çelişkiyi bağırlarında taşımazlar, her birinin kendi 

çelişkileri vardır, bütün ancak parçaların karmaşık eklemlenmesiyle oluşur ve 

bütünlüğe hâkim hale gelecek çelişkinin hangisinin olacağı ancak “son kertede” 

ekonomik alt-yapı tarafından belirlenir (Benton, 1984: 61-63). Bu noktada, 

Althusser “üst-belirleme” (surdétermination) kavramına müracaat eder.7 Bu 

kavram, “olay ve fenomenlerin çoklu belirlenmesini”, yapı, mekanizma ve olaylar 

arasındaki ilişkilerin belirli bir konjonktürde, “yapısal birlik” ve toplumsal 

bütünlük içinde görünmesini, diğer unsurların varlık koşulları ile uyumlu olmak 

üzere “ayırt edici nedensel bir kuvvetin” hiyerarşik önceliğini ifade eder (Bhaskar, 

 
7 Althusser (2005d: 212) açıkça kavramı kendi yaratmadığını, bunu dilbilim ve psikanalizden 

ödünç aldığını açıklar.  
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2011: 187-188). Buna göre her toplumsal formasyon farklı düzey, kerte ya da 

bölgelerin (ekonomik, ideolojik, politik) karmaşık eklemlenmesinden oluşur. Bu 

toplumsal formasyon içinde belirli bir düzey hâkim niteliği ile farklı pratikleri 

belirli bir hiyerarşi altında örgütler. Hiyerarşi de ‘son kertede’ ekonomi tarafından 

belirli bir düzeyi hâkim kılmak şeklinde belirlenir. Örneğin Feodal çağda 

belirleyici olan politikaydı; ama bunun nedeni feodal üretim tarzının 

özgüllüklerinde saklıydı (Callinicos, 1982: 73). Esasen, Althusser’in bu konudaki 

özgünlüğü ekonominin son kertede belirleyicliği ile belirli bir toplumsal 

formasyonda hâkim rolü oynayan düzey arasında yapmış olduğu ayrımda gizlidir 

(Poulantzas, 2008: 145). 

Althusser alt-yapı/üst-yapının bir bina metaforu olarak düşünülebileceğini, 

bu ayrımlaştırmanın da esas olarak uzamsal ya da “topik” bir nitelikte olduğunu 

söyler. Alt-yapı üretici güçler ve üretim ilişkileri alanıyken üst-yapı da iki 

düzeyden oluşur: “Hukuki-politik (hukuk ve devlet) ve ideolojik (dinsel, ahlaki, 

hukuki, politik vb. farklı ideolojiler).” (Althusser, 1995c: 81). Metaforun getirisi, 

ekonomik alt-yapının “son kertede belirleyici” olduğunu içerimlemesidir. Dahası, 

alt-yapı olmadan üst “katların” da olamayacağını ima eder. Üst katların kendine 

özgü tayin edicilikleri alt-yapı tarafından belirlenir. Söz konusu metafor Marksist 

yazında iki şekilde anlaşılmıştır: Ya üst-yapının “göreli özerk” olduğu kabul 

edilmiş; ya da üst-yapının da geriye dönük olarak alt-yapıya etkide bulunabileceği 

fikri benimsenmiştir. Toplumsal bütünlüğün düzeyleri arasındaki ilişkiyi nasıl 

düşünmemiz gerektiği yolundaki kuramsal katkısına rağmen bu metafor 

kaçınılmaz olarak “betimleyicidir”. Althusser bu metaforun olası sakıncalarını 

aşmanın yolunun devlet ve ideoloji arasındaki ilişkilerin yeniden-üretim 

perspektifi içinden düşünmekte saklı olduğunu ileri sürer (Althusser, 1995c: 82-

85). 

Althusser’e Göre Klasik Marksist Devlet Kuramının Betimleme Düzeyinde 

Kalışı 

Althusser devlete dair klasik Marksist metinlerin (Manifesto, 18 Brumaire) 

devleti açık bir şekilde “baskıcı aygıt” olarak kabul ettikleri tespitini yapar. 

Gerçekten de Komünist Manisfesto’da “modern devlet iktidarı bütün burjuva 

sınıfının ortak işlerini yöneten bir kurul” olarak tanımlanmıştır (Marx ve Engels, 

2015: 43). Yine Marx (2018: 187), 18 Brumaire’de devleti burjuva sivil toplumu 

“gözetim” ve “vesayet altında” tutan “asalak bir gövde” olarak betimlemiştir. 

Lenin (2016: 52) Devlet ve Devrim’de kapitalist devleti esas olarak “burjuva 

diktatörlüğü” şeklinde tarif etmiştir. Ancak Gramsci (1971) ile birliktedir ki devlet 

‘negatif’ terimlerle ifade edilmekten kurtulmuş ve salt zor yolu ile eyleyen bir güç 

olarak değil; aynı zamanda rızayı da pozitif anlamda örgütleyen hegemonik bir 
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güç olarak görülmeye başlanmıştır. Nitekim, Althusser klasiklerin eleştirisini 

kısmen Gramsci’nin açtığı yoldan ilerleyerek yapmaktadır. Althusser’e göre 

klasikler, devleti hâkim sınıfların işçi sınıfından artı değeri sağmak ve onu 

boyunduruk altına almak için kullandığı bir “baskı makinesi” olarak görmüştür. 

Dahası, Marksist klasiklerin “devlet aygıtı” terimi ile anlatmak istedikleri devletin 

silahlı kuvvetler, polis, mahkemeler, hapishaneler, devlet başkanı, hükümet ve 

idareden oluşan “dar” bir tasavvuruna işaret eder. Althusser bu kavrayışın, yani 

işçi sınıfına karşı “hâkim sınıfların hizmetindeki” bir aygıt olarak devlet 

kavrayışının “işin özüne” dokunduğunu teslim eder. Gerçekten de devletin temel 

“işlevi” budur (Althusser, 1995d: 101-102). 

Bununla birlikte, Althusser’e göre tıpkı alt-yapı/üst-yapı metaforunda 

olduğu gibi bu devlet anlayışı da esas itibariyle “betimleyicidir”. Bu olumsuz bir 

niteleme değildir; zira tüm bilimsel “keşifler” (kuramsal olanlar dahil) betimleyici 

bir aşamadan geçerler. Bu “geçici” bir durumdur ve esas itibariyle, sonradan 

gelenler tarafından aşılacağı gerçeğini bağrında taşır, bir “başlangıç” noktası 

oluşturur.8 Devletin bir sınıf devleti olduğu yönündeki tasvir tarihsel gerçeklerle 

uyumludur ve Lenin’in Marx’ı izleyerek kullandığı “burjuva diktatörlüğü” 

kavramı da yerindedir. Ne ki, söz konusu evre aşılamadığı sürece salt 

‘betimleyicilik’ kuramın gelişmesinin önünde bir engele dönüşebilir. Nitekim, tam 

da bu nedenle geçmişte kimi yanılgılar ortaya çıkmıştır. Bazı Marksistler ve 

marksist olmayanlar devleti hâkim sınıfların “bilinçli iradesi”nin sonucu olan 

“nesnel” hedefleri doğrultusunda kullandıkları “saf bir enstrüman” olarak 

görmüştür. Burada büyük bir idealist yanılgı göze çarpar: Toplumsal sınıfları 

katıksız “özneler” olarak görmek. Bu tuzağa düşmemek ve betimlemenin ötesine 

geçebilmek için kurama yeni öğeler eklemek gerekir (Althusser, 1995d: 102-104).  

Althusser’e göre devlet, devlet erki bağlamında anlaşılması gerektiğinden 

devlet erki (sınıf mücadelesi yoluyla devlet erkini ele geçirmek) ve devlet aygıtını 

birbirinden ayırmak gerekir. Tarihsel örnekler devlet erki el değiştirse bile, devlet 

aygıtının olduğu yerde kaldığını göstermektedir. Bolşevik Devrimi’nde bile 

arkasındaki erk işçi ve köylülere geçse de devlet aygıtının göreli olarak değişmeden 

kaldığı görülmüştür. Bu örneğin de işaret ettiği gibi devlet hakkındaki klasik 

Marksist görüş şöyle özetlenmelidir: 1) Devlet, devletin (baskı) aygıtıdır. 2) Devlet 

aygıtı ve devlet erki arasında ayrım yapmak gerekir. 3) Devlet iktidarının ele 

geçirilmesi sınıf mücadelesinin hedefidir. 4) Proletarya burjuva devlet aygıtını yok 

etmek için önce devlet erkini ele geçirmeli, proletarya diktatörlüğü aşamasında 

 
8 Althusser burada “tanımlayıcı araştırma”dan söz ediyor gibidir. Sonraki çalışmalar tanımlayıcı 

evreden hareketle açıklayıcılık kazanmalıdır. Tanımlayıcı ve açıklayıcı araştırma için bkz. 

(Neuman, 2014: 38-40). 
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yeni bir devlet aygıtı inşa etmeli, sonunda da devlet aygıtını tamamen ortadan 

kaldırmalıdır (Althusser, 1995d: 104-105).  

Althusser’in Kurama Açıklayıcı Katkısı: Devletin İdeolojik Aygıtları  

Althusser (1995d: 106) önerdiği kavramsallaştırmanın ruhunun esas 

itibariyle Marx, Lenin, Stalin ve Mao’da mündemiç olduğunu, ancak bunların 

devrimci pratik sahasında bulunmaları dolayısıyla söz konusu sezgileri sistematik 

bir biçime sokamadıklarını ileri sürer. Kavramsallaştırmasının temelinde Gramsci 

ve onun devletin salt bir baskı aygıtı olarak görülemeyeceğine dönük fikirleri 

olduğunu itiraf eder. Bir kuramsal “yenilik” önerdiğinin bilinciyle devlet aygıtını 

ikili bir kategorileştirme içinden anlaşılması gerektiğini savunur: Devletin baskıcı 

aygıtı (DBA) ve devletin ideolojik aygıtları (DİA). Böylece Althusser klasik 

Marksist kuramda uzun zamandan beri devlet aygıtı olarak adlandırılan şeyi, 

DBA olarak yeniden kavramsallaştırmayı önermiş olur. DBA doğrudan ya da 

dolaylı, legal ya da illegal fiziki şiddet gibi fiziki olmayan baskı kiplerini içerebilir 

(Althusser, 1995d: 107). Bununla birlikte, Althusser sekiz adet DİA sayar: Dinsel, 

okulsal, ailesel, hukuksal,9 siyasal, sendikal, enformatik ve kültürel aygıtları 

(Althusser, 1976: 83).  

DİA’lar esas itibariyle “kurumlara” ve “örgütlere” gönderme yaparlar. Okul 

DİA’sı örneğin anaokulundan yükseköğretime farklı derecelerdeki okulları, din 

DİA’sı yine muhtelif kiliseleri ve onların gençlik örgütlerini, siyasal DİA 

parlamentoyu, siyasal partileri, enformasyon DİA’sı basını ve muhtelif yayın ve 

örgütleri, aile DİA’sı aileye dair tüm kurumları, kültür DİA’sı gösterileri, sporu ve 

tüm yayımla ilgili kurumları içerir. Her bir DİA’yı oluşturan muhtelif kurumlar bir 

“sistem” oluştururlar. Bu nedenle, DİA’lar içindeki bileşenleri birer özerk öğe 

olarak değil de parçası oldukları bütünlükle ilişkilendirerek anlamak gerekir 

(Althusser, 1995d: 107-109). Althusser’in (1995d: 109) sözleriyle:  

Devletin ideolojik aygıtı, kurumlar, örgütler ve buna uygun 
tanımlı pratikler sistemidir. Bu sistemin kurumlarında, 
örgütlerinde ve pratiklerinde bütünüyle ya da kısmen (genellikle 

tipik belirli öğelerin terkibi) devlet ideolojisi gerçekleşir. Bir 

DİA’da gerçekleşen ideoloji her bir DİA’ya uygun, bu ideolojiye 

indirgenemeyen fakat ona destek sağlayan, onun bütünlük 

sistemini, maddi işlevlerde demirlemesi temelinde güvence altına 

alır.  

Althusser devletin baskıcı aygıtı ile devletin ideolojik aygıtları arasındaki 

farkları şöyle açıklar. Birincisi, devletin baskı aygıtı esas olarak fiziki ya da fiziki 

olmayan şiddet kullanırken devletin ideolojik aygıtı buna doğrudan müracaat 

 
9 Althusser (1976: 83), dipnotta hukukun hem DBA’ya hem de DİA’lar alanına ait olduğunu söyler.  
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etmez. Okula ya da kiliseye kendi rızamız ile gideriz. Bir siyasal partiye üye olmak 

ya da filanca televizyon kanalını izlemek bize kalmıştır. O halde, temel ayrım bu 

ikincilerin şiddet değil de ideoloji üzerinden işlemesidir. Yine de bu noktada iki 

soru belirmektedir: Neden aygıt değil de aygıtlar ve görünürde ‘sivil toplum’un ya 

da ‘özelin’ parçası olan örneğin kilise devletin bir ‘aygıtı’ olarak 

değerlendirilmektedir? (Althusser, 1995d: 110-111). 

Althusser’in ikinci soruya cevabı, Gramsci’yi izleyerek kamusal/özel 

ayrımının esas itibariyle burjuva hukukunun bir varsayımı olduğu yönündedir. Bu 

ayrım esas olarak burjuva hukukuna “içsel” ve devlet uzamı da esasen “hukuk-

ötesi” (au-dela du Droit) olduğu ölçüde bu kurumlar işlevsel olarak devlet aygıtı 

olarak kalırlar (Elliott, 2006: 206). “Hâkim sınıfın devleti, ne kamusal ne de 

özeldir; tam tersine tüm kamusal özel ayrımının koşuludur”. (Althusser, 1976: 

84). Devletin burjuva karakterli olmasının asıl nedeni burjuvazinin devlet erkini 

“elinde tutması” ve bunu DBA ve DİA’lar aracılığı ile icra edebilmesindendir. 

Örneğin, “özel” şahsiyetlerin elindeki basın-yayın araçları durup dinlenmeden 

burjuva devletinin ideolojisini, bunun varyasyonlarını yayarlar. O halde, 

Althusser’e göre onun yaptığı ayrıma yönelebilecek ve özü itibariyle “hukukçu” 

bir itiraz anlamlı değildir. Ayrıca Althusser’in kavramsallaştırması kurumsallık 

bağlamında tüketilemez, zira DİA tekil bir kurum değildir. Daha ziyade, DİA’lar 

kurum, örgüt ve bunların pratiklerini kapsayan “karmaşık sistemlerdir.” Bunların 

var oluş koşulları hukukun içinde değil ama devlet ideolojisi içinde yuvalanmıştır 

(Althusser, 1995d: 111-113).  

İdeoloji ve baskı farklılaşması dışında DBA ve DİA’lar arasındaki başkaca 

bir fark bunların niceliği ile ilgilidir. Tek, bir DBA varken çok sayıda ve çeşitli DİA 

mevcuttur. DBA “organik bir bütünlük” sergiler, tek odaktan yönetilen, 

“merkezileşmiş” bir yapıya sahiptir. Başında devlet başkanı ve en üst organ olarak 

onun liderlik ettiği hükümet bulunur. Bunların altında idari aygıt, ordu, polis, 

yargı, mahkemeler ve hapishaneler vardır. Bunları yatay kesen baskı uygulamaları 

elbette farklılaşmıştır. Bir vergi memuru ile polis memurunun uyguladığı baskı 

aynı formu almaz. Bununla birlikte, DBA’nın monolitik yapısı hâkim sınıfın 

siyasal temsilcilerinin bütünüyle kontrolü altında olmasından kaynaklanır. 

DİA’lar ise çoğuldur ve “göreli özerk” bir yapı teşkil ederler. Kilise, okul ya da 

basın yayın benzer işlevler üstlenseler de birbirlerinden ayrı olarak ele alınmalıdır. 

DİA’lar, devlet erkini elinde bulunduran hâkim sınıfın ideolojisinin “gerçekleştiği” 

uzamlardır. İki aygıt tarzı arasındaki birlik ve bütünlüğü “devlet ideolojisi” 

formunu almış olan hâkim sınıfın ideolojisi sağlamış olur. Althusser’e göre devlet 

ideolojisi, milliyetçilik, liberalizm, ekonomizm, hümanizm ve bunların 

çeşitlendirilmiş temalarının terkibinden oluşur (Althusser, 1995d: 165-168).  
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Kapitalizm öncesi dönemde hâkim DİA kiliseydi. Zira eğitim, kültür, sanat 

ve bilim alanlarında aktif bir aygıttı. Ancak burjuvazinin uzun mücadeleleri 

sonucu kapitalist formasyonlarda kilise bu uzmanlıklarının önemli bir kısmını 

başka kurumlara kaptırmıştır. Althusser’e göre modern kapitalist formasyonlarda 

hâkim DİA, okul aygıtıdır. Althusser buna karşılık birçok kişinin hâkim DİA 

olarak burjuva demokrasisini, evrensel oy hakkının sağlandığı politik-ideolojik 

devlet aygıtını gördüğünü kabul eder. Ancak ona göre bu kabulün zayıf yönü, 

burjuvazinin çoğu zaman kendi “burjuva demokrasisine” ‘ihanetinin’ tarihsel 

örneklerinde saklıdır. Politik-ideolojik devlet aygıtı burjuva demokrasisinde 

“yurttaşları” parlamento ve oy yolu ile “demokratik ideolojiye” bağlar. Bu 

anlamda politik-ideolojik aygıt “sahnenin önünü” (devant la scène) kapatmakla 

birlikte DİA’lar “konseri” içinde kimsenin kulak kabartmadığı okul DİA’sı en 

baskın enstrüman olmaya devam eder. Okul DİA’sı anaokulundan başlayarak 

çocukları alır, hâkim ideolojinin etkisindeki dersleri (aritmetik, bilim, edebiyat) ya 

da doğrudan hâkim ideolojiyi yansıtanları (etik, yurttaşlık, felsefe) çocukların 

kafalarına zerk eder. Ergenlikten itibaren bazıları zanaat öğrenir, meslek 

okullarına gider. Diğerleri biraz daha ilerleyerek yönetici pozisyonlarında beyaz 

yakalıya dönüşür. Daha azı, yükselerek ya kilisede ya da üniversitede 

“profesyonel ideologlara” dönüşür. Böylece, gelecekte toplumsal iş bölümünde 

oynayacakları rollere uygun değerler dizisi (itaat, ölçülülük, ataklık, kibir vb.) 

okulda kendilerine sunulur. Kapitalist toplumsal formasyondaki başka hiçbir 

kurum günde sekiz saat, haftada altı gün, yıllar boyunca insanları terbiye etme 

ayrıcalığına sahip değildir. Okuldaki eğitim, burjuva ideolojisinin evrensellik, 

özgürlük ve tarafsızlık söylemleriyle sarıp sarmalanmıştır. Okul, özgür, vicdanlı 

ve meslek sahibi yurttaşlar yaratacaktır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu da bu 

ilkeleri özümsemiştir. Böylece nasıl Ancien Régime’de kilise doğal ve yararlı 

görüldüyse, modern dönemde de okul aynı şekilde kavranmaktadır. Ancak 68 

Mayıs’ı okula dair bu iyimser beklentileri de dağıtmış görünmektedir. Aslında, bu 

anlamda Althusser’in okul DİA’sını kavramsallaştırma biçimi açık bir şekilde 68 

Öğrenci Olayları’nın etkisi altında şekillenmiştir denebilir (Althusser, 1995d: 172-

177; Anderson, 1979: 88).  

Althusser DBA’nın ve DİA’ların “eş zamanlı olarak” baskı ve ideoloji ile 

çalıştıkları uyarısını yapar. Bununla birlikte, bu ikisini birbirine indirgememek 

gerekir. DBA dolaysız ve birincil olarak şiddete müracaat ederken, ancak ikincil 

düzeyde ideolojiyi devreye sokar. “Salt baskıcı bir aygıt yoktur” (Althusser, 1976: 

85). Örneğin, polis ve silahlı kuvvetler hem kurum içine hem de dışarıya dönük 

“ikna” yöntemleri ve “değerleri” kullanır. Aynısı DİA’lar için de geçerlidir. “Salt 

ideolojik bir aygıt yoktur” (Althusser, 1976: 85). Okul ve kilise öğretmenleri, 

papazları ve öğrencileri bazen fiziksel, çoğunlukla da dışlama gibi fiziksel olmayan 
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biçimlerde cezalandırırlar. Yine basın-yayın ya da kültür alanında da çoğunlukla 

öncelikle yazarının “kafasında” başlayan “sansür” mekanizması işletilir. O halde, 

her devlet aygıtında öncelikle baskıcı ya da ideolojik olmak üzere, açık ya da örtük 

biçimlerde, sıradan insanın gündelik hayatında sürekli olarak bu mekanizmalar 

işler (Althusser, 1995d: 117-118).  

DİA’ları DBA’dan ayıran diğer bir önemli özelliği, bunların “ideolojik yan 

formasyonlarının”, yani bünyelerinde ürettikleri ikincil ideolojiler alanının 

çelişkileri daha kolay göstermesidir. Bunların durumu bu bakımdan DBA ile 

karşılaştırıldığında sınıf mücadelelerinin etkileri karşısında “göreli olarak” daha 

“kırılgandır.” Bu anlamda, bunları tamamıyla kuşatmak daha güçtür. Ne ki, bir 

kere bunlar üzerinde hakimiyet kurulabilirse bu durum çok daha direngen ve kalıcı 

olacaktır. Nitekim, Bolşevik Devrimi’nin en büyük sorunlarından biri bu 

olmuştur. DBA’nın (ordu, polis vb.) ele geçirilmesi ve bunlar üzerindeki geçmiş 

feodal kalıntıların temizlenmesi göreli olarak kısa bir sürede ve başarıyla 

gerçekleşirken DİA’ların devrim yolunda harekete geçirilmesi çok daha zor 

olmuştur. Siyasal aygıt (parti, sovyetler), sendikal aygıt ya da okul aygıtının 

yeniden yapılandırılması büyük güçlüklerle karşılaşmıştır. Çıkarılan ders şu 

olmuştur: DBA’yı ele geçirmek yetmez, DİA’ları yeniden inşa etmek gerekir ki bu 

Ancien Régime’in ideolojik kalıntılarının (feodal, küçük burjuva ve burjuva) ve 

‘eski’ personelin bu kurumlardaki güçlü ve inatçı varlığına son vererek 

proletaryanın ideolojisini ve buna bağlanmış yeni bir personeli hâkim kılmak 

demektir. Ancak bu sayede ‘yeni’ ideoloji bu aygıtlar aracılığı ile kitlelere 

aşılanabilir (Althusser, 1995d: 119-121).  

DBA’nın göreli yekpareliği karşısında DİA’ların çoğul olması tespitinin 

ayrıntılandırılması gerekir. Zira önemli bir sorun ortaya çıkar: Eğer DİA’ların 

sayısı bu denli fazla ve işlevleri de çeşitliyse bunların görünüşteki birliği ve 

bütünlüğü nasıl sağlanmaktadır? Althusser’in bu soruya cevabı “hâkim ideoloji” 

kavramıdır. Eğer “hâkim sınıf” (sınıflar ya da sınıf ittifakları) devlet erkini ve 

DBA’yı “elinde tutuyorsa” bunların DİA’larda da etkili olduğu kabul edilmek 

zorundadır. Elbette, DBA’da “yasa ve karanamelerle” etkili olmak ile DİA’larda 

ideoloji yoluyla etkili olmak birbirinden farklı şeylerdir. Althusser’e (1976: 86) 

göre “hiçbir sınıf, hegemonyasını aynı anda Devletin İdeolojik Aygıtları’nın 

üzerinde ve içinde kullanamadığı takdirde devlet iktidarını uzun süre elinde 

tutamaz.” Bu sorunu Lenin en yakıcı şekilde Rusya’da DBA’yı ele geçirip başta 

okul DİA’sı olmak üzere çeşitli DİA’ları yeniden düzenlerken yaşamıştır. Bu 

bağlamda, Althusser DİA’ların başkaca önemli bir özelliğini ortaya koyar. DİA’lar 

sınıf mücadelesinin sadece “konusu” değil aynı zamanda “yeridirler”: 
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İktidardaki sınıf (ya da sınıflar ittifakı), DİA’larda, devletin 

(baskıcı) aygıtında olduğu kadar kolay sözünü geçiremez; bunun 

nedeni sadece eski hâkim sınıfların orada güçlü konumlarını 

korumaları değildir, fakat aynı zamanda sömürülen sınıfların 

direnişi gerek oradaki çelişkileri kullanarak gerekse de mevzi 

savaşı mücadelesi yoluyla orayı fethederek kendini ifade 

edebilme araç ve fırsatlarına da sahip olabilmesidir. (Althusser, 
1976: 86-87).  

Özetlemek gerekirse, Althusser devlet aygıtı ve devlet erkini birbirinden 

ayırmak gerektiğini ileri sürer. Devlet erki hâkim sınıf (ya da sınıf ittifakları) 

elindedir. Devlet aygıtı ise DBA+DİA şeklinde formüle edilir. Althusser’in 

kuramsal hareket noktası olan üretimin yeniden-üretimi açısından üretim 

ilişkilerinin yeniden-üretimi “topik terminoloji” ile hukuki-politik ve ideolojik üst-

yapıda gerçekleşir. Alt-yapı/üst-yapı metaforu aşıldığında ise devlet erkinin 

baskıcı ve ideolojik aygıtlarında icrası yolu ile sağlandığı söylenebilir. DBA birincil 

olarak baskı ve ikincil olarak ideoloji, DİA ise birincil olarak ideoloji ve ikincil 

olarak baskı ile işler. DBA esas itibariyle merkezi olarak örgütlenmişken ve katı 

bir emir komuta zinciri içinde operasyonalken DİA’lar çoğul, çelişkili ve “göreli 

özerk” bir yapı sergilerler. Bunlar, sınıf mücadelelerinin etkilerine karşı daha 

duyarlıdır. DİA’ların bütünlük görüntüsünün nedeni “hâkim ideoloji”nin tutkal 

işlevidir (Althusser, 1976: 87-89). 

3. ALTHUSSERCİ İDEOLOJİ VE DEVLET AYGITLARI KAVRAYIŞININ 

ELEŞTİRİSİ 

Althussercilik, Benton’ın (1984) yapısalcılık için kullandığı ifadeyi 

uyarlarsak 1960 ve 1970’lerde ‘yükselişini ve düşüşünü’ yaşamıştır. İlk başta yoğun 

bir heyecanla karşılanan Althusserci kuramsal açılımlar özellikle 1968 Olaylar’ını, 

yani konjonktürü, öngörme, yorumlama ya da yönlendirme konusunda bir varlık 

gösteremeyince kısa süre içinde cazibesini yitirmeye başlamıştır. Kendisi de 

Althusser’in bir tilmizi olan Rancière’in (1974) aşağıda ele alacağımız eleştirisi söz 

konusu “hayal kırıklığına” bir örnek teşkil eder. Tarihçiler ve “kuramsal 

hümanistler” de Althusser’in “[t]arih bir süreçtir, öznesiz bir süreç” (Althusser, 

2004: 37) iddialarını sert bir şekilde reddetmişlerdir. Bu minvaldeki eleştirilerin 

polemik düzeyi en yüksek olanı Marksizmin hümanist bir versiyonuna bağlı olan 

ve yapılardan ziyade “insan deneyimine” odaklanan İngiliz Marksist tarihçi EP. 

Thompson’dan gelmiştir. Thompson (1995: 176) Althusserciliği ideoloji alanında 

“Stalinizmin yeniden-inşası” olarak suçlamıştır. Althusserciliği “Stalinizmin 

hakiki, titiz ve bütünüyle tutarlı kuramsal ifadesi” olarak yargılamıştır (1995: 190). 

Thompson’a (1995: 245-246) göre Althussercilik “Kuramın paradigmasına 

indirgenmiş Stalinizmdir. O, önünde sonunda ideoloji olarak kuramlaştırılmış 

Stalinizmdir.” Dahası, Post-Marksistler ve Post-yapısalcılar onun Marksizme 
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bağlılığını, sınıf indirgemeciliğini, son kertede ekonominin ve yapıların 

belirleyiciliğindeki ısrarını eleştirmiştir. Marksizmin içinden başkaları ise 

Althusser’in çizdiği tablonun işlevselciliğini ve mekanisizmini ikna edici 

bulmamıştır. Aşağıdaki ele alınan (ve tüketici olmayan) eleştiriler genellikle bu 

sonuncu rahatsızlığı dile getirenlerdir. 

Althusser’e yönelik erken dönemli bir eleştirinin sahibi, onun öğrencisi 

olmuş ve Kapital’i Okumak adlı önemli derlemede de bir yazısı bulunan Jacques 

Rancière’den gelmiştir. Rancière Althusserci ideoloji kavrayışını iki temel noktada 

eleştirir: İdeolojinin genel tutunum etkisi ile tanımlanması ve bilim/ideoloji 

karşıtlığının epistemolojik-politik sonuçları. Rancière’e göre Althusser ideolojiyi 

(sınıflı ya da sınıfsız) tüm toplumlarda var kabul ederek onu “toplumsal bütün”ün 

“bağı” ya da “tutunum” faktörü haline getirmiştir. Oysa bu Marksizmin analiz 

düzeyi değildir. Tüm tarihi sınıf mücadelelerinin tarihi olarak gören Marksizm 

nasıl olur da genel ve evrensel olarak toplumsal tutunumu sağlayan bir ideoloji 

kavrayışı ile uyuşabilir? Zira sonuncu sorunsal Marksist olmaktan çok Comteçu-

Durkheimcıdır (Rancière, 1974: 231). İkinci nokta, Rancière’e göre Althusser’in 

ideoloji kavramı Mayıs 68’deki öğrenci isyanlarını burjuva ideolojisinin etkisi 

olarak görülmesine neden olarak talihsiz bir çıkarıma hizmet etmiştir: Bu 

öğrencilerin hâkim ideolojinin ‘pençesinden’ kurtarılması için “bilimin” ve 

FKP’nin eğitiminden geçmeleri gerekir. Rancière’e göre Althussercilikle sınırlı 

kalmayan tahakküm karşıtı yaklaşımların ortak noktası tahakküm altındakinin 

tahakkümün bilgisine sahip olmadığı için ezildiğini varsayan bir önkabulü 

paylaşmalarıydı. Bu bilgi onlara dışarıdan ‘bilim’ formu altında ‘aydınlanmış’ 

olanlar tarafından getirilecektir. Rancière bu yaklaşımı “eşitsiz akıl” sahibi taraflar 

önvarsaydığı için eleştirir. Rancière Althusser eleştirisini Çin Kültür Devrimi’nin 

hem burjuva devletine hem de Rus modeli’ne karşı kitleleri, tahakküm altında 

olanları ‘failleştiren’ yaklaşımının etkisi ile geliştirdiğini itiraf eder (Rancière, 

2011: xiii-xviii). Demek ki, Rancière’in Althusser eleştirisinin ideolojinin ötekisi, 

ilüzyona karşı hakikat olarak bilim kavrayışına yönelik olduğu söylenebilir. Zira 

bu tabloda bilim ona yüklenen epistemolojik olarak ayrıcalıklı konum ile ‘genel’ 

ve ‘kendinde’ ilerici, ya da devrimci olarak kodlanmış olur.  

Terry Eagleton Althusser’in ideoloji kavrayışına önemli eleştiriler yöneltir. 

Bu eleştirilerden biri ideolojinin, dolayısız, çelişkisiz ve direnişsiz özneleştirme 

işlevidir. Althusser yukarıda değinildiği üzere Devletin İdeolojik Aygıtları’nda bir yer 

de “kötü öznelerden” (itaatsiz olanlardan) söz eder. Ancak bunların nasıl ve neden 

“kötü” olduğu ya da olabildiği açık değildir. Yine sözü edilen metinde Althusser 

“sınıf mücadelesin”den söz etmekle birlikte bunu aygıt ve ideoloji kuramı içine 

organik bir şekilde yedirmez; kavram ancak dışarıdan kuramsal gövdeye eğreti bir 

şekilde iliklenmiş izlenimi yaratır. Bu haliyle de temel sorunsalı toplumsal 
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bütünlüğün sağlanma biçimleri olan ‘işlevselci sosyolojiye’ bir hayli yaklaşılır. 

Hâkeza, DİA’lar (Okul, kilise, televizyon, aile) Althusser’in sunumunun aksine 

salt ‘ideolojik endoktrinasyon’dan ibaret değildirler; bunlar “kendi içlerinde 

çelişkilidir ve değişik toplumsal amaçlara hizmet ederler.” (Eagleton, 2020: 198). 

Eagleton’a göre Althusser’de ideoloji “alt-yapının” kendini yeniden-üretmesini 

güvence altına almak için gerekli özneleri yaratmaktan sorumludur. Oysa, bu son 

derece “teknik” ve “ekonomik” bir ideoloji anlayışıdır; bu bakış açısından bu 

alanların dışında kalan “ırkçılık”, “cinsiyetçilik” gibi ideolojiler yok sayılmış, 

muhtelif siyasi ve dinsel ideolojiler de ekonomik alan içinde eritilmiş olur. Başka 

bir nokta, Althusser’in toplumsal iş bölümünü her biri birbirine bağlı konumlar ve 

bu konumlar tarafından zerk edilen öznellik biçimlerinin bir zinciri olarak 

kurgulamasıdır. Böylesi bir model karmaşık ve dinamik sınıf ilişkilerini durağan 

konumlara hapsetmiş olur. Son olarak Althusser özneliği salt antropolojik olarak 

kavrar; oysa, “şirketler” ya da “yerel otoriteler” gibi hukuki-politik özneler de 

bulunur (Eagleton, 2020: 196-199).  

Alex Callinicos’a göre Althusser devleti ideoloji ile bağlantılandırarak 

anlamaya çalışır. Bu çabanın sonucu olarak da devletin kendisini değil ama 

DİA’ları analiz nesnesi haline getirmiş olur. Marksistlerin hedefi burjuva devlet 

aygıtını parçalamak ve yerine proletarya diktatörlüğünü getirmektir. Oysa, 

Althusserin hamlesi ile hedef kapitalist devlet olmaktan çıkar ve devletin ideoloji 

salgıladığı aygıtlar haline gelir. Althusserci anlatıya göre bu aygıtlar belki 

halihazırda burjuvazinin elindedir; ancak bunlar sınıf mücadelesine duyarlı 

oldukları için proletarya tarafından ele geçirilebilir ve “proleter ideolojiyi” 

yaymaya başlayacak şekilde yeniden programlanabilirler. Bu bakış açısı, odağın 

baskıcı aygıtlardan ideolojik olanlara çevrilmesine neden olur, böylece 

mücadelenin DİA’larda kadrolaşma ile sınırlanabileceği reformist bir stratejiye 

varılır (Callinicos, 1976: 105). Callinicos ayrıca Althusser’in ideoloji kuramını 

işlevselcilikle suçlar. DİA’lar hâkim sınıflar ve bağımlı sınıflar arasındaki 

mücadelelere sahne olur ama bu mücadelelerin gerçek bir etkisi yoktur; dekor 

olarak orada gibidirler. Yine ideoloji, üretim tarzı farketmeksizin tüm toplumsal 

formasyonlarda “evrensel bir işlevi” yerine getirir (Callinicos, 1982: 75). Nitekim, 

tüm zamanlara ve toplumsal formasyonlara yayılmış bir ideoloji kavrayışı özgül 

“açıklama gücün”nden çok şey yitirir (Yılmaz, 2001: 65).  

Stuart Hall, Althusser’in ideolojinin “yanlış bilinç” olarak sadece fikirlerden 

ibaret olmadığı, bunların kurumsal pratiklerde maddileştiği şeklindeki iddialarını 

benimser. Yine de ideolojinin özneleri neredeyse otomatik bir şekilde kapitalist 

formasyondaki ilgili konumlarına dağıttığı şeklindeki önermeye katılmaz. Ona 

göre kapitalist üretim tarzının hegemonyası sivil toplum içindeki mücadeleler yolu 

ile sağlanır (Jessop vd., 1988: 42). Hall yine Althusser’in kapitalist toplumsal 
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formasyonun farklı düzeylerdeki çelişki ve pratiklerin olumsal eklemlenmesi 

yoluyla oluşturduğu bir ‘karmaşık bütünlük’ olduğu fikrini kabul eder. Yine de 

özellikle Devletin İdeolojik Aygıtları’nda sunulan tablodan rahatsızdır. Bu metinde 

sadece “hâkim ideoloji”den söz edilir; bağımlı sınıfların ideolojisi varsa bile bu 

görünmez hale gelmiş, bir şekilde birinciyle uyumlulaştırılmıştır. Bu da hâkim 

ideolojinin kendinden bekleneni gerçekleştirirken hiçbir “karşı eğilimle” muhatap 

olmadığını ima eder (Hall, 2010: 371).  

Martin Carnoy, Anderson’ı (1988) takip ederek Gramsci’de devlet-sivil 

toplum arasındaki ilişkinin üç şekilde ele alındığını söyler: Birincide devlet ve sivil 

toplum arasında bir karşıtlık vardır. Zor, devlet ile, hegemonya da sivil toplum ile 

ilişkilendirilir. İkincide, devlet sivil toplumu “kuşatır”; burada hegemonya artık 

zor ve rıza kombinasyonu olarak alınmıştır. Üçüncüde ise devlet ve sivil toplum 

“özdeş” kılınmıştır. Zor da hegemonya da devlet aygıtında toplanmıştır. Devlet 

ve sivil toplum kaynaşarak daha büyük bir birim oluşturmuştur. İşte Althusser 

DİA’lar kavramı ile bu üçüncü formülasyonu benimsemiş olur (Carnoy, 1984: 72-

73). Dahası Carnoy’a (1984: 96) göre Althusser baskı aygıtının ‘bütünlüğünü’ 

abartmış görünür, nitekim bunlar içindeki çelişki ve çatışmaları tartışma konusu 

yapmaz. Örneğin Türkiye’de ordu içindeki muhtelif kliklerin varlığı (27 Mayıs 

öncesi ve sonrası) bunlar arasındaki birleşmeler ya da 9 Mart 1971 olayında 

olduğu gibi karşı karşıya gelmeler hatırlanabilir. Yine Türkiye örneğinde Pol-Der 

ve Pol-Bir arasındaki rekabet zikredilebilir. Elbette, bununla ilgili sayısız örnek 

başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke için de verilebilir. O 

halde, Althusser’in DBA’nın yekpareliğine dair sunduğu tablo tartışmaya açıktır.  

Pierre Bourdieu de (2012: 87), Althusser’in aygıt temelli yaklaşımını esas 

olarak işlevselciliği nedeniyle eleştirir: “Bana göre karamsar işlevselciliğin Truva 

atı olan aygıt nosyonuna çok soğuk bakıyorum: Bir aygıt bazı amaçlara ulaşmaya 

programlanmış bir cehennem makinasıdır.” Bourdieu’ye göre Althusser’in aygıt 

olarak kavramsallaştırdığı eğitim, devlet, kilise ya da siyasal partiler esasında 

alandır. Bu alan içinde farklı aktörler, farklı güçleri ve kazanma şansları ile bazı 

faydalar elde etmek için mücadele ederler. Hâkim hale gelen güç, alanı kendi 

lehine kullanabilir, ancak her zaman mağlup olanların tepki ve taleplerini hesaba 

katmak zorundadır. Alan içindeki oyuncular arasında mutlak bir hakimiyet ortaya 

çıktığında, yani direnişler yok olduğunda alan da ortadan kalkar, hatta 

Bourdieu’ye göre Althusserci anlamda bir aygıta dönüşmeye başlar. Yine de en 

“totaliter” yönetimlerde bile Althusser’in ortaya koyduğu şekliyle aygıtlar 

bulunmaz (Bourdieu ve Wacquant, 2012: 87-88). Çünkü Althusserci aygıt 

aktörlerin eğilimlerini ve karşı-eğilimlerini dikkate almayan tek yönlü bir 

nedensellik çizgisi içeren kapalı birimlerdir.  
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Perry Anderson (1988) Althusser’in sivil toplum kavramını reddetmesinin 

‘vahim’ sonuçlarını gözler önüne serer. Anderson’a (1988: 63) göre “Zira bir kez 

bütün ideolojik ve politik üstyapılar -aile, reformist sendikalarla partiler ve özel 

iletişim araçlar- tanım gereği devlet aygıtları olarak kabul edilirse, burjuva 

demokrasisi ile faşizmi ayırmak mantıken imkânsız ve gereksiz olur.”10 Örneğin, bu 

durumda faşizmin tüm sendikaları kapatması, ya da ortada tek bir faşist 

sendikanın dışında sendika kalmasının hiçbir politik anlamı yoktur. Zira ‘burjuva-

normal’ zamanlarda da sendikalar DİA olarak konumlanmışlardır. Benzer bir 

hatayı Frankfurt Okulu da yapmış, onlar da Nazi Almanya’sı dönemi ile Federal 

Almanya Cumhuriyeti dönemi “liberal demokrasisi” arasında anlamlı bir ayrım 

yapmaktan ısrarla kaçınarak bu sonuncuda polisin yerini ailenin aldığı şeklinde 

iddialı bir tezi benimsemişlerdi. Oysa burjuva demokrasisi ile Faşizm ya da 

Nazizm arasında herhangi bir fark olmadığı yönündeki ‘sol-komünist’ fikirler 

1920’ler ve 1930’larda bu sonuncularla etkin mücadele pratiğini engellemişti. 

Anderson özgül DİA kavramsallaştırmasını, bunun ima ettiği ideolojik ve kültürel 

mücadelenin öne çıkarılması çabasını Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Maoist 

“Kültür Devrimi” atılımının Batıdaki etkisine bağlar (Anderson, 1988: 59-65).  

Nicos Poulantzas bir Althusser takipçisi olmasına rağmen entelektüel 

yolculuğu boyunca ona farklı cephelerden eleştiriler yöneltmiştir. Birincisi, 

Poulantzas Faşizm ve Diktatörlük’te de Althusser’in yaklaşımını “formalist” ve 

“soyut” olmakla, “sınıf savaşına” gereken önemi vermemekle itham etmektedir 

(Poulantzas, 2012: 351). Dahası, Poulantzas’a göre devlet asla salt baskı+ideoloji 

olarak işlemez; sadece üretimin toplumsal koşullarının yeniden-üretimi 

anlamında değil, doğrudan “üretim döngüsü”nün yeniden-üretiminde “doğrudan 

iktisadi işlev”e de sahiptir (Poulantzas, 2012: 353-354). Oysa Althusser devletin 

bu işlevini kuramsal olarak göz ardı etmiştir. Devletin ekonomiye organik 

müdahalesi göz ardı edilince de Lenin’in tekelci kapitalizm ve emperyalizm 

analizlerini anlamak mümkün olmaz. Zira bunlar kapitalist devletin ekonomiye 

doğrudan müdahalesi kabulünden hareket eder. Bu bağlamda, Poulantzas 

Althusser’in “aygıt” kavramını salt devlet aygıtları biçiminde kullanıp onu 

“üretim birimlerine” uygulamamasını eleştirir (Poulantzas, 2012: 355). Althusser 

toplumsal formasyonun bütünlüğüne denk düşen tek bir “hâkim ideolojiden” söz 

ederken Poulantzas’a (2012: 358) göre, “[b]ir toplumsal formasyonda yalnızca bir 

egemen ideoloji bulunmaz, birbirleriyle çelişkili birçok ideoloji veya ideolojik alt 

sistemler vardır.”11 Althusser, DİA’ların çoğulluğundan ve “göreli 

özerkliklerinden” bahsetmekle birlikte bunların “hâkim ideoloji”nin şemsiyesi 

altında birlik kazandıklarını söylemiştir. Hâkim ideoloji ise devlet iktidarını elinde 

 
10 İtalik, bana ait. 
11 İtalik, metnin orijinalinde yer almaktadır. 
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bulunduran sınıfın ideolojisidir. Böylece “soyut” ve “formalist” bir fait accomplit 

şeklinde hâkim sınıf ideolojisi devlet iktidarının birliğini sağlamış olur. Böylelikle 

Althusser aslında ideolojinin genel mekanizması ile hâkim ideolojiyi eşitler. 

Poulantzas’a göre bu “sınıf savaşımını” göz ardı eden oldukça ‘mekanik’ bir 

açıklamadır. Böylece Althusser hem birbiriyle mücadele halinde farklı sınıf 

ideolojilerini hesaba katmaz, hem de devlet iktidarı içindeki farklılıkları, 

çatışmaları ve parçalanmışlıkları ihmal eder (Poulantzas, 2012: 358).  

İkincisi, Poulantzas Althusser’i devleti DİA ve DBA’nın toplamı olarak 

sunmasını ve devletin kurucu-pozitif rolünü göz ardı etmesi nedeniyle eleştirir 

(Jessop, 1985: 117). Poulantzas’a göre baskı-ideoloji ayrımı ancak “betimleyici” 

düzeyde anlamlı olabilir. Dahası, baskı+ideoloji denklemi devleti kaçınılmaz bir 

şekilde “negatif” rollerle sınırlandırmış olur. Oysa Poulantzas’a göre devletin 

“kurucu” ve “pozitif” edimlerini hesaba katmak gerekir. Örneğin devlet ekonomi 

alanında sadece yeniden-üretimde var değildir; devlet “pozitif” olarak bizatihi en 

başta, ekonomik ilişkilerinin yaratımında oradadır. Halbuki Althusser’de devlet 

bizatihi ekonominin içinde değildir; dışarıdan onun yeniden-üretimini güvence 

altına almakla yetinir. Böylece ekonomi içinde siyasalın yer almadığı, “kendi 

kendini yeniden üreten” (autoreproductible) ve “kendi kendini yeniden düzenleyen” 

(autorégulatrice) bir düzey olarak kavranmış olur (Poulantzas, 1978: 33).12 Öte 

yandan, devletin bağımlı sınıflar ile ilişkisi de salt baskı ve ideoloji çifti açısından 

anlaşılamaz. Zira devlet hâkim sınıflar ve bağımlı sınıflar arasındaki ilişkilerin 

düzenlenmesinde yine “pozitif” bir şekilde “maddi” edimlerde bulunur. Örneğin 

bağımlı sınıfların ‘rızaları’ devletin olumlu rol oynadığı süreçler içinde ‘maddi 

ödünler ve tavizler’ aracılığıyla da kazanılır. Böylece, DBA ve DİA aygıtları ile 

sınırlı devlet kavrayışı devletin “ekonomik aygıtını” görmezden gelmiş olur. Yine, 

DBA ve DİA şeklindeki bir ayrım “nominalizme” ve “özcülüğe” götürebilir. Zira 

söz konusu aygıtlar farklı konjonktürlerde farklı işlevler üstlenebilirler. Örneğin 

ordu bazı askeri diktatörlüklerde sadece baskı aygıtı olarak değil doğrudan 

doğruya ideolojik bir aygıt olarak da iş görmektedir.13 Aynı şekilde, polis, 

mahkeme ya da hapishanelerin de ideolojik işlevler yerine getirdiği barizdir. O 

halde, bu ayrım, katı ve kati bir şekilde yapılırsa sosyo-politik gerçekliği yakalama 

ihtimali ortadan kalkar (Poulantzas, 1978: 31-38). 

4. SONUÇ 

 
12 Düzenleme okulu da yeniden-üretimin yapılar tarafından otomatik bir şekilde öznesiz ve hiç 

değişikliğe uğramadan sağlanması fikrini eleştirdiler (Jessop ve Sum, 2006: 215-216). 
13 Türkiye’de de ordunun geçmişte Kemalizm’in yayıcılığını üstlenerek ‘ideolojik’ bir işlevi yerine 

getirdiği hatırlanabilir.  
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Althusser’in ideolojiyi yeniden kavramsallaştırma çabası muhtemelen ancak 

Marx’ın kavramı yeniden-inşası ile karşılaştırılabilir. Althusser’in ideolojiyi hem 

“yanlış bilinç” hem de “temsiller sistemi” sorunsallarından kopararak ideolojinin 

maddi pratiklerde cisimleştiğini vurgulaması oldukça önemlidir. Aynı şekilde, 

ideolojiyi devlet aygıtları ile ilişkilendirmesi de başlı başına önemli bir katkıdır. 

Gelgelelim, Althusser’in ideoloji ve DİA’lar ile ilgili çizdiği tabloda da önemli 

sorunlar vardır. Birincisi, Althusser “genel olarak ideoloji”nin varoluş ve işleyiş 

koşullarını her türlü boşluk, eksiklik, direniş ya da başarısızlık ihtimalini 

dışlayarak sunmaktadır. Burada da “genel olarak ideoloji” yeniden-üretimin 

koşullarını ‘çalışkan bir öğrenci’ gibi sürekli olarak sağlamaktadır. Genel ideoloji 

‘son tahlilde’ “hâkim sınıfın ideolojisi” olarak anlaşılırken buna karşıt olmak üzere 

bağımlı sınıfların genel ya da tikel ideolojilerinden söz edilmemektedir. Başka bir 

deyişle, Althusser’de ideolojik çatışma ya da mücadeleler yok gibidir. Böylece 

Poulantzas’ın uyardığı gibi genel ideoloji ya da hâkim sınıfın ideolojisi devlet 

iktidarının bütünlüğünü dolaysızca güvence altına almış olur. Oysa, devlet iktidarı 

basitçe tek bir ideoloji tarafından birleştirilemeyecek düzeyde parçalıdır. Bunun 

yerine farklı ideolojilerin çarpışma ve uzlaşılarına dayalı eklemlenme biçimleri ve 

bunların yarattığı ‘bütünlük’ görüntüsü üzerinde durulmalıdır. İkincisi, Althusser 

her ne kadar “genel olarak ideolojiler” ile “tikel ideolojiler” arasında ayrım yapsa 

da bu ikisi arasındaki ilişkinin niteliğinin ne olduğunu açıkça belirtmez. Dahası, 

tikel ideolojilerin nasıl olup da genel ideolojiyi oluşturduğu da açık değildir. 

Üçüncüsü, Althusser bilim/ideoloji karşıtlığını mutlaklaştırmış görünerek esasında 

kendisinin de ciddi bir şekilde eleştirdiği pozitivizme yaklaşır. Bu tabloda bilim 

hakikatle, ideoloji de yanılgı ile özdeşleştirilir. Buradan, Rancière’in uyardığı gibi 

bilimin hakikatine sahip olan az sayıdaki ayrıcalıklı aktör (FKP, entelektüeller, 

üniversite hocaları) ile ideolojinin cenderesinden çıkmayı başaramayanlar 

(kitleler, öğrenciler, işçiler, köylüler) arasında politik olarak asimetrik bir ilişki 

oluşur, bu da klasik elitist kuramlara bir dönüş olarak değerlendirilebilir. Bunun 

yerine, bilimi pozitivistler gibi monist bir şekilde mutlaklaştırmayan, ancak post-

yapısalcılar gibi de in perpetuum görelileştirmeyen Eleştirel Realizmin 

epistemolojik pozisyonu benimsenebilir.  

Althusser Gramsci’yi izleyerek klasik Marksizmin (liberalizmi de 

ekleyebiliriz) baskı ve zor ile ilişkilendirdiği dar bir kamusal çekirdek olarak devlet 

kavrayışının ötesine geçmiştir. Bu anlamda, “baskı hipotezi”nin dar kalıplarını 

aşarak devleti ideoloji yayma görevi ile donatması anlamlıdır. Bununla birlikte, 

kapitalist devlete yönelik çizmiş olduğu çerçeve oldukça şematik düzeyde kalmış, 

işlevselcilik ve yapısalcılığın, başka bir deyişle yapısalcı-işlevselciliğin sorunlarını 

bünyesinde barındırmaktan kurtulamamıştır. Dahası, bir filozof olarak devleti 

oldukça soyut bir düzeyde ele almış, somut düzeyde devleti var eden dinamik 
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sosyo-politik ilişkileri ve mücadeleleri daha statik, yapısalcı nedensellik anlayışı 

lehine görmezden gelmiştir. Böyle olunca da kuramına yapısal belirlenimi aşırı 

öne çıkaran işlevselci nitelikte bir otomatizm ya da mekanisizm sinmiştir. 

Althusser’in devlet kavrayışı ile ilgili bazı temel sorunlar şunlardır: Birincisi, 

kapitalist devletin değişmez ve başarısızlığa hiç yer bırakmayacak şekilde, sürekli 

olarak kapitalist üretim tarzının toplumsal yeniden üretimini güvence altına 

aldığını ileri sürmüştür. Oysa, devletin bu işlevi yerine getiriyor oluşu onun a priori 

bir niteliği olmaktan ziyade toplumsal mücadeleler yolu ile a posteriori ona 

kazandırılan bir özelliktir. Demek ki devlet düğmesine basınca çalışmaya başlayan 

ve sonsuza dek çalışacak bir makine gibi görülmemelidir. Başka bir bağlamda bile 

olsa son yıllarda giderek daha çok tartışılan başarısız devletlerin varlığı (failed 

states) bunun apaçık örneğidir. İkincisi, Althusser’in kendinden önceki Marksist 

devlet kuramını baskı-merkezli olması nedeniyle eleştirmekle birlikte onu aynı 

zamanda bir araç, baskı-aracı olarak kavramsallaştırılmasının eleştirisine 

girişmemiş olmasıdır. Althusser, baskı yanına ideolojiyi ekler, ama kendinden 

önceki geleneği izleyerek devleti ilişkisel değil; araçsalcı bir şekilde kavramaya da 

devam eder. Althusser (1976: 90), “devlet iktidarını elinde bulunduran hâkim 

sınıf”tan (la classe dominante, qui détient le pouvoir d’Etat) bahsettiği ölçüde devleti 

araçsalcı ve iktidarı da tözcü-mülkiyetçi bir şekilde kavramış olur. Oysa, daha 

sonra Poulantzas’ın (1978) yapacağı gibi devleti çatışmacı ya da oydaşmacı sınıf 

ya da sınıf fraksiyonları arasındaki ilişkilerin biçim-belirlenimli maddi 

yoğunlaşması olarak görmek analitik olarak daha anlamlı görünmektedir. Bu 

sonuncuda, iktidar da bir sınıfın elinde tuttuğu bir tözden ziyade farklı sınıfsal 

aktörler arasındaki ilişkisellikten doğan konumlanmalardır. Üçüncüsü, Althusser 

baskının yanına ideolojiyi ekleyerek ‘negatif’ devlet kavrayışının ötesine geçmeyi 

başaramaz. Devlet hala baskılayan ve ideolojik olarak ‘programlayan’ olumsuz 

nitelikteki işlevleri yerine getirmektedir. Oysa Poulantzas’ın ileri sürdüğü gibi 

devlet ne sadece baskılar ne de sadece yönlendirir; o aynı zamanda ‘pozitif’ 

anlamda imal eder, dönüştürür ve yaratır. Dördüncüsü, ‘aşırı’ genişlemiş bir devlet 

(sivil) toplumu yutma tehlikesini gündeme getirmiştir. Bu nedenle, devlet/sivil 

toplum ayrımı Gramsci’ye referansla organik değil ama metodolojik olarak 

alınmalıdır. Aynı şekilde, devlet ve sivil toplum birbirine indirgenmemelidir. Zira 

birincisi Liberalizmin ikincisi ise Faşizmin devlet/sivil toplum kavrayışlarına 

tekabül eder. Bu ikisi arasındaki sınırların değişken ve dinamik bir doğası olduğu 

da unutulmamalıdır. Bu bakımdan genişlemiş bir devlet kavrayışı 

mutlaklaştırılmamalıdır. Dördüncüsü, DBA ve DİA’lar arasındaki ayrım da eğer 

özcülüğe ve işlevselciliğe düşülmek istenmiyorsa Poulantzas’ın uyardığı gibi 

ancak “betimsel” düzeyde ele alınmalıdır.  
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Son olarak Althusser’in ideoloji ve devlet kuramına özgün katkıları ve 

etkileri abartılamayacak düzeyde iz bırakmıştır. Bununla birlikte, yukarıda 

göstermeye çalıştığımız gibi kuramsal çerçevesi önemli sorunlarla da malûldur. 

Özellikle, Althusser’in çizdiği statik tabloya toplumsal mücadelelerin yaratıcı 

dinamizmi eklenirse açıklama kapasitesi daha yüksek bir kuramsal çerçeveye 

ulaşılabilir. Elbette bu öneri basitçe Althusserci yapısalcılığın yerine bir çeşit 

iradeciliğin geçirilmesi anlamına gelmez. Daha ziyade, yapısal sınır ve kısıtları 

tanıyan; bunların sunmuş olduğu eşitsiz koşullar içinde eyleyen sosyo-politik 

aktörlerin nedensel etki kapasitelerine vurgu yapılması anlamına gelir. Yine de 

toptan bir Althusser reddiyesi yerine, tıpkı onun Marx’ın projesini geliştirilmesi 

gereken bir ‘araştırma programı’ olarak görmesi gibi, Althusserci proje de özellikle 

ortaya attığı özgün sorunsallar bakımından ayrıntılandırılması ve derinleştirilmesi 

gereken bir ‘araştırma programı’ olarak görülebilir. Althusser’in devlet kuramı 

alanındaki mirası, özellikle onun kapitalist devleti genişleten bakış açısı, baskı ve 

ideoloji(ler) ile soktuğu ilişki, bugünün yükselen otoriter kapitalist devletçiliğini 

anlamak için yürütülen tartışmalarda da yol gösterici olabilir.  
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SİMBİYOTİK BİR İLİŞKİ: KÜLTÜREL BİR ALAN 

OLARAK MEKÂN VE MÜZİK* 

A SYMBIOTIC RELATIONSHIP: SPACE AS A 

CULTURAL FIELD AND MUSIC 

İlhan ERSOY** 

ÖZ 

Her fenomenin bir varlık alanı vardır ve hiçbir kültürel 

fenomen, doğasının gereği bu varlık alanının dışında tam 

olarak anlaşılamaz. Dolayısıyla bir kültürel fenomeni 

anlamlandırabilmek için diğer bağlamsallıklar gibi onun 

üretildiği, icra edildiği/sunulduğu ve tüketildiği bağlam 

olarak varlık alanı dikkate alınması gereken önemli bir 

dinamiktir. Varlık alanını karşılayan uzam, uzay, yer ve alan 

gibi birden fazla sözcük mevcuttur. Ancak bu makalede, 

içindeki ilişkiselliği, somut unsurlarının yanı sıra soyut 

unsurlarının oluşturduğu atmosferi, bu atmosferin yarattığı 

duygulanımı ve bu bütünlüğü nitelemesi bakımdan mekân 

sözcüğü diğer sözcüklere tercih edilmiştir. Mekân, içinde 

etkileşimsel bir ilişki ağı olan şeyler bütünlüğüne işaret eder. 

Bu etkileşimsel ilişki ağının temel nesnesi insandır. Yani, bir 

varlık alanı olarak mekân, insan ile arasındaki karşılıklı 

ilişkinin bir sonucu olarak oluşur. Dolayısıyla bu makalede 

insan mutlak pasif ya da mutlak aktif olarak değerlendirilmez. 

Buna bağlı olarak, ne fiziksel, kültürel çevrenin insan 

üretimlerini kontrol edip, biçimlendirdiği yaklaşım olan 

çevresel determinizim (environmental determinism); ne de 
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çevredeki koşulların alternatifli olanaklarının içinden 

tercihini kullanan aktif bir insan yaklaşımı olan “olanakçılık” 

(possibilism) gibi tek yönlü ve katı yaklaşımlar tercih edilmiş; 

bunun yerine karşılıklı ilişkiselliği odağına alan 

“olabilircilik” (probabilism) makalenin temel yaklaşımı olarak 

benimsenmiştir. Müzikler ile mekânlar arasında sıkı ve 

vazgeçilmez bir ilişki vardır. Bu makalede bu ilişkinin 

niteliği; “iki unsurun var olabilmesi için birbirlerine olan 

yaşamsal bağımlılığı” anlamına gelen “simbiyotik” 

kavramıyla tanımlanmıştır. Dolayısıyla makalenin hipotezi, 

müzik ve mekân arasında simbiyotik bir ilişkinin olduğu 

şeklindedir. Makalede, müzik ile mekân ilişkisi hakkında 

genel bir çerçeve çizilmekle birlikte daha çok bu ilişkinin 

Türk müzik kültürü içindeki etkisine ve çeşitliliğine 

yönelinmiş; bu çeşitliliği niteleyen tür kavramının mekân 

temelinde nasıl belirginleştiği, var olan yazılı ve sözlü 

literatür ışığında ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, Çevre, Müzik, Mekân, Müzik 

Türleri. 

ABSTRACT 

Every phenomenon has a field of existence, and due to its 

nature, no cultural phenomenon could be completely 

comprehended outside this field of existence. Therefore, in 

order to be able to make sense of a cultural phenomenon, as 

in other contextualities, its field of existence as the context 

where it is produced, executed/presented and consumed is an 

important dynamic that needs to be considered. There are 

multiple words corresponding to field of existence such as 

location, space, place and area. However, in this article, the 

word space has been preferred over others as it qualifies the 

relationality within itself, the atmosphere of it formed by 

abstract and tangible elements and the affectivity and 

integrity created by this atmosphere. Space as a field of 

existence, forms as a result of its bilateral relationship with 

the person. Therefore, in this article, the person cannot be 

deemed absolutely passive or absolutely active. In connection 

to this, this article did not prefer one-dimensional and strict 

approaches such as environmental determinism where the 
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physical and cultural environment controls and shapes human 

production or possibilism which is an active human approach 

that uses a preference among alternate opportunities of the 

conditions in the environment; instead, “probabilism”, 

which focuses on bilateral relationality, was adopted as the 

main approach of the article. There is a close and 

indispensable relationship between music pieces and spaces. 

In this article, the quality of this relationship is defined with 

the concept of “symbiotic”, which means “vital connection 

between two elements for mutual existence”. Therefore, the 

hypothesis of this article is that there is a symbiotic 

relationship between music and space. While the article 

draws a general framework in the relationship between music 

and space, it rather turns towards its effect and diversity in 

the Turkish music culture, and it is aimed to reveal how the 

concept of genre which qualifies this diversity becomes 

noticeable on the basis of space in the light of the written and 

verbal literature.  

Keywords: Culture, Environment, Music, Space, Music 

Genres. 

 

GİRİŞ 

Kültür, diğer canlılardan ayıran temel dinamik olarak, insanın yaşamda var 

olabilmek için doğa karşısında uyarlanma1 yönelimli ürettiği bir olgudur. 

İnsanlar bu kültürel üretime muhtaçtır çünkü diğer canlılara göre oldukça 

dezavantajlı bir anatomik yapıya sahiptir. Kültür insanlara, doğa karşısındaki bu 

dezavantajını, avantaja çeviren önemli mekânizmalar sunar. Önceleri barınmak 

ve korunmak amacıyla doğal yerlerin kültürel olarak biçimlendirildiği, daha 

sonraları kendisinin yapay olarak üretildiği, tasarlandığı yerler olarak mekânlar 

önemli kültürel üretimlerdir. Bu bakımdan insanın biçimlendirdiği ve/veya 

ürettiği mekânlar hem bir özne hem de bir nesne olarak bir kültürü çeşitli 

yönleriyle temsil etme kabiliyeti taşır. Daha genel bir ifadeyle, mekân ve kültür 

arasında iç-içe geçmiş, karşılıklı ve bağımlı bir ilişki vardır; kültür mekâna yansır 

iken, mekân da kültüre yansır. Auge (2014: 42), “… çevre insanların kolektif 

yaşamını etkiler, buna karşılık insanlar da çevrelerini etkiler” derken bu karşılıklı 

ilişkiyi vurgular. 

 
1 Uyarlanma, tanımlanmış bir çevrede birarada yaşayan organizmalar ya da organizma 

nüfuslarının hayatta kalma ve üreme olanaklarını yükselten biyolojik ve/veya davranışsal 

uyumlarını sağlayan süreçtir (Bates, 2018: 93). 
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Mekân ile kültür arasındaki etkileşime yönelik farklı yaklaşımlar söz 

konusudur. Bu yaklaşımlardan “çevresel determinizm” (environmental 

determinism) insanın ve ürettiği kültürün çevre karşısında bağımlı ve pasif/edilgen 

olduğu görüşündedir. Bu görüşün M.Ö. 5. yüzyıla Hipokrat’a kadar dayanan bir 

tarihçesi vardır. 14. yüzyılda İbn-i Haldun’un da ünlü “coğrafya kaderdir” sözü 

onu bu yaklaşımın bir temsilcisi konumuna taşır. Fernand Braudel ve Arnold 

Toynbee gibi kimi düşün insanları da uygarlığı coğrafya ile ilişkilendirirler. 

Çevresel determinizm Charles Darwin’in Türlerin Kökeni adlı çalışmasıyla ivme 

kazanmıştır. Yakın tarihte ise Ritter, Humboldt, Mackinder, Ratzel, Semple ve 

Huntington gibi düşünürleri de bu yaklaşımın temsilcileri olarak sayabiliriz (Akt: 

Arı, 2017: 5). Burada son dönem antropologlardan Jared Diamond’ı da anmak 

gerekir. Diamond’ın Tüfek Mikrop Çelik (2004) ve Çöküş (2006) adlarıyla 

Türkçeye çevrilen kitaplarını da çevresel determinizm yaklaşımına dahil 

edebiliriz. Bu kitaplarda Diamond yüksek medeniyetlerin sadece zengin 

biyocoğrafya çeşitliliğine sahip ekosistemlerde ortaya çıktığını ileri sürer. 

Diğer yaklaşım olarak “olanakçılık” (possibilism) ise insanı, aktif bir güç 

olarak görür. Bu yaklaşım Paul Vidal Blache’ye kökenlenir. Bu yaklaşımın 

antropolojideki temsilcisi olarak Franz Boas ve Julian Steward sayılabilir. “Bu 

anlayışta gelişmeyi sağlayan gerçek güç doğal ortam değil, toplumların birbirleri 

ile etkileşimleri ile elde ettikleri bilgi birikimi ve tarihi karakterdir. İnsan 

toplulukları bu ilişkiler ve tarihi mirasa bağlı olarak doğal koşulların sunduğu 

olanaklar arasından olası seçimler yaparlar” (Arı, 2017: 8). 

Bir de bu iki yaklaşımın bir sentezi niteliğinde kabul edilen “olabilircilik” 

(probabilism) yaklaşımından bahsedilebilir. Bu makale olabilircilik yönelimli 

olarak mekân ve insan arasındaki ilişkiyi karşılıklı olarak ele alır. Makalenin 

içinde kimi zaman mekânın insan tutum ve davranışlarını belirleyeceği gibi 

çevresel determinizm etkisi hissedilse de, çözümlemeler dönüşümlü (refleksif) bir 

paradigma ile ortaya konulmaktadır.  

Mekân, Arapça kökenli bir kelimedir ve etimolojik açıdan “yerde/uzayda 

nesnenin kapladığı alan” anlamına gelir. Mekânın en temel nesnesi ise insandır 

ve onun oluşturduğu toplumdur. “Ontolojik anlamda mekân, insan varlığının 

evrendeki tutunma yeri, bir oluşlar/kılışlar diyarı ve nihayet insan başarılarının 

hem ürünü hem de etkileyen nitelikli uygulama alanıdır” (Korkmaz 2007: 400).  

Mekânı toplumsal bir eksende ele alan ilk yazarlardan biri Lefebvre’dir. 

Lefebvre mekân ve toplumsallık arasındaki karşılıklı bağımlılığı Marksist kuram 

ekseninde; mekânı hem bir toplumsal üretim hem de onun dönüşümünde etkili 
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bir unsur olarak irdeler2 (Lefebvre, 2014). Ona göre, insanların üretmelerinin bir 

sonucu olarak mekânlar, aynı zamanda politiktir (Lefebvre 2008’den Akt: Mert, 

2011: 180). Giddens’e (1990) göre de mekân: “Toplumsal faaliyetin coğrafi 

olarak konumlandırılmış fiziksel ortam”ıdır (Akt: Stokes, 1998b: 125). Turan’a 

(2011: 46) göre: “Mekân stratejik ve siyasi anlamlar taşıyan toplumsal bir 

üründür”. Schick de mekânı ”… zaman kavramı ile birlikte şekillenen ve sosyo-

kültürel bir eylemin gerçekleştiği ortam…” olarak tanımlar (Akt: Günlü 2013: 

24). Günlü’nün (2013: 23) vurguladığı gibi: “Mekân, salt duvarlar ya da 

geometrik şekiller olarak değil, bunların dışında gözle görülür ya da hissedilebilir 

bir sosyal paylaşım bölgesi olarak ele alınmalıdır”. Dolayısıyla “mekânlar… 

yeryüzünde bir hacim kaplamaktan çok daha derin işlevlere sahiptir” (Bilgin 

2013: 134). 

Müziği de içeren kültürel çalışmalarda mekân kavramıyla anlamsal 

düzeyde kesişen Scene; Landscape; Soundscape gibi kimi kavramlara; mekân 

kavramının ele alındığı Ekomüzikoloji; Kültürel Ekoloji; Beşeri Coğrafya; Kültür Alanı 

gibi kimi farklı disipliner çalışmalara rastlamak mümkündür.  

Scene kavramının anlam haznesinin sınırları oldukça muğlaktır. Kimi 

zaman herhangi bir kültürel gruba, kimi zaman bir etkinliğin atmosferine, kimi 

zaman da “… pazarlama, üretim, performans, coğrafi hareketli, yerel ve küresel 

arasındaki ilişkileri içeren müziksel eylemlerin geniş spekturmuna” işaret edebilir 

(Aslan ve Yükselsin, 2015: 876). Çerezcioğlu’na (2011: 134) göre kavram “hem 

belirli bir müzik türü çevresinde bir araya gelen insanların toplamına işaret 

etmek için hem de yerel düzeyde gerçekleşen bir popüler müzik pratiği içinde yer 

alan bireyler ve aktiviteleri sınırlamak için kullanılabilmektedir”. Erol (2009: 

232) ise kavramı, “paylaşılan bir müzik etkinliği/pratiği/türü ya da belirli bir 

müzik zevki gibi ortaklaşa bir şeye sahip olan insan grubu üzerine odaklanan 

belli müzik türleri ya da üslupların üretimi ve tüketimi ile ilişkili olayları 

tanımlamada kullanılan bir terim” olarak ele alır. Anlam hazneleri oldukça geniş 

olan ve daha çok toplumsallığa sınırlanan kimi scene tanımları dışında, 

mekansallığa merkezlenen ve mekansallıkla ilişkilendirilen kimi tanımların 

varlığı kavramın bu makalede değinilmesine olanak sağlar.  

Scene, mekan zemininde müziksel etkinlikte bir araya gelen ve ortak bir 

müzik beğenisi geliştiren, affinity/beğeni kamusu vb. gibi kavramsallaştırılan 

kültürel grubu, yine bir mekansal bütünlük çerçevesinde imler. Bu çerçevede 

örnek teşkil edebilecek birkaç tanıma bakacak olursak; Bennett ve Peterson, 

Scene’i “… sınırları belli bir mekanda üreticiler müzisyenler ve hayran grupları 

 
2 Lefebvre özlü bir biçimde, mekânı üçlü model üzerinden irdeler: Ona göre mekân: mekânsal 

pratik, mekân temsili ve temsili mekân olmak üzere, akışkan ve diyalektik olarak irdelenmelidir. 
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kümesinin ortak müzik zevklerini gerçekleştirdikleri belli bir zaman dilimi içinde 

deneyimlenen odaklanmış bir toplumsal etkinlik” olarak tanımlar (Akt: Erol, 

2018: 30). Shuker (2005: 238)’e göre, “içinde uzamsal kodlar barındıran scene 

kavramı, mekânın kültürel bağlamıyla ilişkili olan bir pratiktir”. “Scene kavramı 

belirli bir coğrafi alan ile müzik arasındaki ilişkinin tam merkezine konumlanır” 

(Satır, 2016: 242). “Scene, bir siyasal sınır, bir bölge ya da kent ölçeğinde bir 

mekân ile eşlendiğinde ise, yerel bir müzik etkinliği hüviyeti kazanır. Ancak 

burada amaç tek bir müzik türünü ifade etmekten çok, o yerle ilişkili yerel 

olanaklar, kaynaklar, müzisyenler, izlerkitle (audience), soundlar ve ideolojilerin 

paylaşıldığı benzerlikler ve örtüşmelere vurgu yapılır” (Erol, 2009: 235). 

Landscape (kültürel coğrafi görünüm) terimi insanın kültürel coğrafyadaki 

izinin olduğuna ve bu izin belirleyici olduğuna yönelik bir anlam taşır. İnsanların 

yerleştiği her yer onun kültürünü, kültürel damgasını içerir. Soundscape (işitsel 

peyzaj), birden fazla ses kaynağı ve çevresel etkileşim sonucunda oluşan işitsel 

ortamın bireylerin ya da toplumun algılama ve anlama biçimlerini merkeze alır 

ve kısaca “sessel çevre3” olarak adlandırılabilir. Ekomüzikoloji, kültürel bir 

sınırlılık olarak mekân yerine daha çok sınırsız bir doğaya, aktivist bir nitelikte 

yaklaşan akımdır. Kültürel Ekoloji, bir toplumun çevresine uyarlanma ve 

etkileşme sürecinin incelenmesidir. Antropolji disipininde kültürel ekolojinin bir 

çalışma alanı olarak önem kazanması ve olgunlaşmasında, Emiroğlu ve Aydın’a 

(2003) göre J. H. Steward’ın katkısı büyüktür. “Steward’a göre her toplumun 

farklı bir kültüre sahip olması kendi fiziksel çevrelerine uyarlanmalarının 

doğrudan bir sonucudur” (Emiroğlu ve Aydın, 2003: 531). Beşeri Coğrafya, 

“insanı özellikleri ve faaliyetlerini çevreleriyle ilişki içinde ve meydana 

getirdikleri mekânsal örgütlenme biçimiyle inceler” (Tümertekin ve Özgüç, 

2019: 42). Kültür Alanı, toplumsal ya da kültürel açıdan belirlenebilir bir nüfusu, 

doğal bir çevreyi ve bu ikisi arasında olduğu varsayılan, ifade edilen ya da varlığı 

saptanan etkileşimi belirtmekte kullanılan antropolojik kavramdır.  

Kültürel alanlar olarak mekânlar, birçok kültür ve sanat faaliyetlerinin 

anlamlandırılmalarında önemli veri kaynaklarını oluştururlar. Müzikler de farklı 

süreçleriyle mekân ile simbiyotik ilişki içindedir. Müzik, üretim, seslendirme, 

dolaşım (dağıtım) ve tüketim olmak üzere farklı süreçlerin bütünü olarak 

düşünülmelidir. Yalnızca üretildikleri değil, seslendirildikleri, dolaşıma 

(dağıtıma) çıktıkları ve tüketildikleri mekânlar bakımından da müzikler 

incelemeye değerdir.  

 
3 1920’lerin başlarında müzik ve sound genellikle bölgenin “landscape” geleneği olarak kabul 

edilirdi (Connell ve Gibson, 2001: 11) 
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1. MEKÂN VE MÜZİK 

Her kültür, özel bir "yer bilinci"nin varlığına işaret eden bazı standart 

mekânsal göstergelere sahiptir (Giddens, 2010: 31). Bu mekânsal göstergeler 

çoğu zaman bir üretimin sanat olup olmadığı konusunda da belirleyici bir özellik 

taşır. Örneğin Shiner’a (2017: 15) göre, “müze, konser salonu ve edebiyat 

müfredatı gibi kurumlar şeylerin sanat olarak tayin edilmesinde merkezi bir rol 

oynamaktadır”. Performansa dayalı etkinliklere ev sahipliği yapan mekânlar, 

sergilenen unsurun var olan normlarının, icracı, dinleyici ilişkisinin, mekân 

bağlamında çevrelenerek muhafaza edilmesi ile düzenleyici ve konservatif bir 

anlam yüklenirler. Mekânın belirleyiciliği ve biçimlendirici etkisi için 

Bachelard’ın çekmecelerde yer alan “hazır giysiler” metaforu konunun 

anlaşılması bakımından oldukça işe yarar. Bu metafora göre: “… mekân olarak 

bu platformun önceki yaşanmışlıkların ve geleneğin bir nevi sonraki kuşaklara 

aktarılmak üzere istiflendiği ve ilgili icracının bu giysi ile norm haline dönüşen 

kimi edimleri hayata geçirdiği” (Akt: Balkaya, 2013: 883) söylenebilir. Aynı 

mekân içinde sürdürülen performansın, gerek dinleyici gerekse icracı için 

gelenekselleşme sürecinde daha kapalı ve bütüncül algıya daha müsait bir yapıda 

gerçekleşmesi, mekânı sistemin kurulması bakımından önemli unsurlardan biri 

yapar (Özdemir, 2016: 1155). “Bir mekân, sahip olduğu düzenleyicilik, 

denetleyicilik, sürdürülebilirlik gibi kimi misyonları ile edebî, fikrî veya sanatsal 

bir ekolün/akımın inspiration (esin) kaynağını barındırır hatta kimi özellikleri ile 

sağaltıcı bir etki de yapar” (Balkaya, 2013: 881). Erol (2009: 85) da mekânların, 

“müziksel zevke dayalı farklılık ve sınır nosyonları içerdiğini” söyler. 

Beşiroğlu’nun köçekçe hakkındaki tespiti mekânın belirleyiciliğine örnek olarak 

anılabilir. Beşiroğlu’na (2011: 53) göre: “Köçekçe müziğinin ve dansının ortaya 

çıkışını anlayabilmek için öncelikle Osmanlı meyhaneleri incelenmelidir”.  

Hudson (2006) gibi kimi yazarlar, müzik yoluyla insanlar ve mekânlar 

arasında güçlü kimlik duygularının geliştirildiğini vurgular (Akt: Tümertekin ve 

Özgüç, 2019: 130,136). “Kültürel kimlik söz konusu olduğunda mekân ve müzik 

kavramları arasında karşılıklı bir yaratma ilişkisi olduğunu söylemek 

mümkündür” (Küçükebe, 2017: 96). Müzikler mekânlara kimlik verirken, aynı 

zamanda da mekânların dokusundan, yapısal özelliklerinden doğrudan etkilenir. 

Diğer bir deyişle “mekân hem yaratılmakta hem de yaratmaktadır” (Leyshon vd. 

1995: 425). Stokes da (1998b: 4) müziğin bu gücü taşıdığını düşünür: “Müzik 

önceden yapılandırılmış bir toplumsal mekândaki herhangi bir işaretleyici 

olmanın ötesinde, mekânı dönüştürecek araçları sunan bir olgudur”. Becker 

(2013: 408), mekanın sanatsal üretimlerin niteliği konusunda belirleyici olduğu 

düşüncesindedir. Smith (1994: 233) Soundscape adlı çalışmasında: “Müziğin ayırt 

edici bir ses türü olarak, insan coğrafyasındaki kültürel dönüşüm için önemli 
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olduğunu ve kendi araştırma gündemini hak ettiğini savunur”. Connel ve Gibson 

(2001: 90), birçok yerin müzik yoluyla tanındığını ve müziğin belirli coğrafi, 

sosyo-ekonomik ve politik bağlamlarla ilişkili olduğunu söyler. Gerçekten de 

müzik, “kendi doğal ilişkimiz ve çevre ile olan ilişkimiz hakkında fikir verebilir” 

(Shepherd’dan Akt: Smith, 1994: 234). R. Murray Schafer (1993), içinde 

yaşadığımız mevcut sesler dizisinin sonik ortamımızı oluşturduğunu, ancak hava 

ve beslenme yoluyla vücudumuza giren toksitlerde olduğunun aksine; buna 

sürekli bir biçimde maruz kalmalarına rağmen insanların sesleri daha az farkında 

olduklarını söyler. Dönmez (2019: 226), bölgesellik/yerellik özellikleri 

taşımayan hemen hiçbir müzik kültürünün olmadığını, tüm müzik 

kültürlerinin/türlerinin doğasında belirli bir mekânsallığın buunduğunu söyler. 

Levitin (2015) tını kavramının müzikteki anlamını altı unsur üzerinden inceler 

ve ‘mekânsal konum’u bu unsurlardan biri olarak ele alır. Levitin’e göre müzik 

içkin bir kavram olan tını, mekânla açıklanabilir bir özelliğe sahiptir. Becker’in 

(2013: 39) “herhangi bir sanat eserinin sonuçta olduğu gibi olması için 

gerçekleştirilmesi gereken bütün faaliyetler…” olarak kavramsallaştırdığı Sanat 

Dünyaları söylemi, bu makale özelinde mekân ve müzik ilişkisi açısından 

oldukça nitelikli bir katkı sağlar. Burada Becker, üretilen kültürel pratiğin tüm 

bağlamlarıyla değerlendirilmesi gerektiğinin altını güçlü bir biçimde çizer ve 

mekânın da bu bağlamlar arasında olduğunu vurgular. Bu vurgusunu ve 

katkısını, Amerika’daki bölgesellik ve müziksel üsluplar hakkındaki tespitlerinde 

görmek mümkün olacak:  

Caz New Orleans’ta veya başka bir tekil yerde bir müziksel 

gelenek olarak ortaya çıkmadı. Ülkenin farklı yerlerinde 

birbirlerinden bağımsız bir biçimde ortak özellikleri Avro-

Amerikan ve Afro-Amerikan karışımı bir müziksel gelenekten 

gelmeleri ve icraya yönelimlillik olan popüler müzik türleri 

ortaya çıktı. Bu müzikler farklı bağlamlarda ortaya çıktılar, bu 

yüzden her biri kendine özgü bir biçimde farklı unsurların bir 

araya gelmesiyle oluşmuştur. Güneybatı’da Blues ve piyanoyla 

çalınan Ragtime’ın üslup üzerinde güçlü bir etkisi oldu. 

Ortabatı Güneydoğu’da sirk ve çadır müzisyenlerinin bando 

geleneği, ensturmantal bir Ragtime üslubuna yol açtı. Chicago 

ve New York’ta yerleşik siyahi topluluklar Avro-Amerikan 

öğelerin ağırlıkta olduğu bir üslupla meşruiyet kazanmaya 

uğraştılar. Kuzeybatı ve Batı kıyılarında siyahi halk 

geleneğinden gelen güçlü bir etkinin olmayışı bando ve dans 

müziği geleneği ile akraba olan çok zayıf bir müziksel üslubun 

ortaya çıkmasına neden oldu. New Orleans’ta iki çok güçlü 

gelenek ve Blues kilise müziği şehre özgü bir müziksel geleneği 

ortaya çıkardılar, gelişip ilerlediler. Her bölgenin kendine özgü 

performans koşulları vardı (Becker, 2013: 369,370). 
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Yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere müziğin mekânla olan 

simbiyotik ilişkisine yönelik genel geçer bir kabulleniş vardır4. Bu kabulleniş, 

kimi müzik türlerinin tanımlarına da yansımıştır. Berendt (2003: 201) için Blues: 

“her şeyden önce, kırsal kesimin … müziğidir”. Washabaugh, (2006: 29) da 

Flamenkoyu, Endülüs bölgesine atıfta bulunarak açıklar. Kimi zaman tüm ulusta 

homojen olmamasına rağmen, ilgili müzik türlerine ulusal kapsamda, yani 

makro düzeyde bir mekânsallık atfedilmiştir. Örneğin, Tango denilince akla ilk 

olarak Arjantin; Flamenko denilince İspanya; Salsa denilince Küba; Fado 

denilince de Portekiz gelir. Kimi zaman da bir ulusun içindeki siyasal ve/veya 

kültürel bölgeler ayraç olarak işe yarar. Hindistan’da, müzik merkezli bir ayrım 

olarak birincisi Kuzeydeki Hindu; ikincisi Güneydeki Karnat olmak üzere iki 

makro bölgenin varlığı dikkat çeker (Berendt, 2003: 419). Fryer ve Cornish 

müzik mekânlarını lokal, ulusal ve küresel olarak üç başlıkta irdeler (Akt: 

Leyshon, vd. 1995: 424). Türkiye’de de halk müzikleri açısından 

bölgesellik/yöresellik son derece belirleyicidir. Hatta ilgili mekân içinde kimi 

zaman müziksel türler ve bileşenler göz ardı edilir ve “Malatya türküleri”, “Sivas 

türküleri”, “Karadeniz türküleri”, “Ege türküleri”, “Rumeli türküleri” gibi 

bölgesel ya da kentsel adlandırmalar öne çıkarılır ve müzikler mekân ekseninde 

sınıflandırılır.  

Bu makalede müzik ve mekân ilişkisi iki farklı ancak kimi zaman kesişen 

iki ölçek ekseninde değerlendirilecektir: “Makro Alanlar” (Geniş Ölçekli 

Alanlar) ve “Mikro Alanlar” (Dar Ölçekli Alanlar)5. Müziklerin mekânsal 

sınıflandırmaları kimi zaman, küresel ölçekte (dünya müziği6/world music vb.), 

kimi zaman coğrafi bir yön belirlenimiyle (Batı müziği, Doğu müziği vb.), kimi 

zaman kıtasal (Afrika müziği, Avrupa müziği vb.), kimi zaman ulusal (Türk 

müziği, Rus müziği vb.), kimi zaman da yöresel (Karadeniz müziği, Teke müziği 

vb.) ölçekte ve makro düzeyde heterojen bir kapsamın içinde karşımıza çıkarken; 

kimi zaman da cami müziği, tekke müziği, oda müziği gibi mikro düzeyde, 

görece homojen bir kapsamda karşımıza çıkar. Kimi zaman bir müziksel tür, 

hem makro düzeyde, hem de mikro düzeyde yaşam bulabilir. Örneğin Semahlar 

için “Sivas, Erzincan, Malatya vb. gibi Alevi nüfusunun yoğun olduğu şehirler 

 
4 Bu konuda İnançer (2015) gibi mekân müzik ilişkisini zayıf bulanlar da vardır: “… musiki icrası 

için özel bir mekân ve mahal gerekmez, hamamda da, piknikte de, karada da, denizde de, evde 

bulaşık yıkayıp çamaşır asarken de, araba kullanırken de, camide de , konser salonunda da 

musiki icra edilir”. 
5 Bu farklılık coğrafyada “sit” ve “situasyon” sözcükleri ile karşılanır. (Ayrıntılı bir okuma için: 

Tümertekin ve Özgüç, 2019). 
6 Dünya müziği bir yandan etnisite, yerellik, ruhanilik, geleneksellik nosyonlarının söylemsel 

olarak yeniden inşasına dayanan ticari bir terimken, bir yandan da yerel kaynakların 

müzisyenler, prodüktörler ve firmalar için müzik icrası ve müzik üretimine yeni birtakım 

olanaklar açtığı bir kültürel mekânı ifade etmektedir (Değirmenci, 2009: 163). 
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“makro” alanları oluştururken; bu şehirlerin içinde daha dar mahaller, türdeş 

Alevi yerleşim yerleri ve/veya cem evleri ise “mikro” alanları temsil eder” 

(Ersoy, 2019: 48).  

Müziklerin mekân yoluyla nitelendirilmeleri ve/veya sınıflandırılmaları 

sistemli ya da sistemsiz olsun, bir biçimde literatürde yer edinmiştir. Müzikte tür 

sınıflandırmalarının “Ölçütsüz”; “Tek Ölçütlü” ve “(ilişkisiz) Çok Ölçütlü” 

olmak üzere üç kategoride ele alındığı çalışmada, ölçütlerden birinin mekân 

olduğu “birbiriyle ilişkili çok ölçütlü” yeni bir model önerilir (Ersoy, 2017). 

Oransay (1976) mekânı müzik türlerinin bir ölçütü olarak kabul eder ve bunu 

“kişinin yaşamıyla (ortamla) ilgili ayrımlar” olarak ele alır. Tanrıkorur (2011: 

48), farklı ölçütlerle müzik sınıflandırması yapar ve bir ölçütü mekâna ayırır. 

Akdoğu (1996) müzik türlerinin irdelenmesinde -ilişkisiz- çoklu ölçüt kullanır. 

Türk müziği başlığında altıncı maddede “müziğin konusu, amacı, seslendirildiği 

ortam, kullanılan dizgeler, çalgılar, ezgisel ve sözel anlayış, tek ya da çok sesli 

oluş da türü belirler” diyerek mekânsallık için özel bir ele alış sergilemez; ancak, 

“yörelerine ya da bölgelerine göre” başlığıyla yalnızca geleneksel halk müziğinde 

de olsa mekânsal ayrımı kullanır. Ufki (2002: 76), mekânsal çerçevede müzikleri 

ikiye ayırır: “Musiki iki türlüdür; birincisi ev musikisi veya bir oda içinde 

dinlenilebilen musikidir; diğeri ise çok gürültülü, savaşta ve açık yerlerde 

dinlemeye uygun mehter müziğidir”. Duygulu (2018) müzikleri diğer 

dinamiklerin yanı sıra “makam koridoru”, “ses bölgesi” ve üslup bölgesi” gibi 

farklı hacimlerdeki bölgesellikler olarak ele alır. Dönmez (2019: 36,37) mekân 

müzik ilişkisinin “Canlı Müzik Mekânları” başlığında anlam kazandığını söyler 

ve bu ilişkiyi bu çerçevede ele alır. Bu ele alışı da profesyonel ve amatör müzik 

mekânları olarak iki kategoride değerlendirir. Profesyonel mekânları, “müziğin 

ticari bir gereç olarak kullanıldığı, dolayısıyla müzisyenlerin para kazandığı 

mekânlar” olarak; amatör mekanları da “meşk yoluyla müziksel eğitim ve 

sosyalleşme sağlamak amacı taşıyan... aşık kahvesi, müzisyen dernekleri, müzik 

dernekleri ve amatör korolar gibi mekânlar” olarak açıklar.  

Nettl ve Bohlman (1991), etnomüzikoloji disiplini içinden mekânın 

çerçevesini işevuruk şekilde şöyle çizer: “Bir etnomüzikolog için alan [mekân]; 

coğrafik ve linguistik alan, bir etnik grup, bir köy, kasaba, varoşların yaşadığı bir 

bölge, şehir, çöl, ormanlık ve kutuplardan bir yer olabilir”. Dolayısıyla 

mekânların sınırları çoğu zaman değişken ve geçişlidir. Mekânın makro ve/veya 

mikro olarak sınıflandırılması aslında içinde yaşadığımız evimizin bir odasından 

başlayarak, binaya, mahalleye, kente, ülkeye, kıtaya kadar uzanan ve birbirinin 

içine geçmiş çok katmanlı bir yapının varlığını ortaya koyar. Ancak, bu hiçbir 

zaman müzik ile mekân ilişkisinin olmadığı ya da ele alınamayacağı anlamına 
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gelmez. Özellikle belirli bir müzik kültürü içinde bu ilişkinin anlamlı sonuçlar 

üreteceğini söylemeye bile gerek yoktur.  

Müzik Türlerinin Temel/Mikro Mekânları Olarak: “Kültür Ocakları”  

Hemen her farklı kültürün doğduğu ve merkezlendiği bir yer vardır. 

“Kültürün doğduğu ve merkezlendiği bu yere o kültürün kaynak alanı yani 

‘kültür ocağı’ denir. Tarih boyunca giyim-kuşam, beslenme, dil, müzik ve 

mimari gibi kültürün çeşitli özellikleri bu ocak alanlarından çıkıp yayılmıştır” 

(Tümertekin ve Özgüç, 2019: 98). Kültür ocağı, antropolojide “çekirdek bölge7” 

olarak kavramsallaştırılır. Mikro düzey olarak düşünülebilecek kültür ocağı, bir 

mekân olarak kültürel yalıtımın merkezini oluşturur. Müzik türleri de bu kültür 

ocakları merkezinde mekânsallaşır ve kendiliğini kazanırken aynı zamanda diğer 

müziksel türlerden de farklılaşır. Daha basit ve genel bir ifadeyle, hemen her 

kültürel bileşende (sanat dalında) olduğu gibi müzikte de herhangi bir türün 

oluşabilmesi için mekânsal olarak kültürel bir yalıtım8 gerekir. Bir kültürel 

yalıtım olarak mekân, çoğu zaman müzik türünün açıklanmasında başvurulan 

temel argümanlardan birini oluşturmaktadır. Türkiye’de temel müziksel türler9 

olarak Türk Halk Müzikleri ve Türk Sanat Müzikleri10 kimi zaman mekân 

kavramı ekseninde açıklanır ve bu eksende birbirlerinden farklılaştırılır.  

Mekânsal Bağlamda Türk Halk Müzikleri 

Makro düzey açıklamalarda, “geleneksel halk kültürleri bir kural olarak 

kırsal ve tarımsaldır (Tümertekin ve Özgüç, 2019: 128), halk müzikleri de 

anonim yaratılar olarak “kendi yöresel rengiyle kıra, köye damgasını vurmuştur” 

(Behar, 2002). Erol’un (2009: 72), Ling’ten aktardığına göre de “halk müzikleri 

genel geçer bir tanımla yazı kullanmaksızın bir kuşaktan diğerine 

aktarılan/öğretilen kırsal kesim müzikleridir”. Tanpınar (Akt: Karaca, 2005: 55) 

“… çeşnisi ancak coğrafyaya tabi olan bir üsluptur” diyerek halk müziğinin 

bölgesel, yerel bir karakter taşıdığına işaret eder. Bela Bartok’un ifadesi de 

aslında bu bağlamda oldukça belirleyicidir. Bartok halk müziklerini “köylü 

müziği” ifadesiyle, mekânsal çerçevede tanımlar. Burke (1996: 101) de müzik 

araştırmalarında teknolojik gelişmelerin getirdiği avantajları vurgularken 

Bartok’un halk müziğini işaret eden bu ifadesini aynen kullanır: “Bartok köylü 

müziğinin önemli bir kısmını balmumu silindirlerine kaydetti ve bu ona 

 
7 Alman difüzyonizminde “kültür çemberi” olarak adlandırılmaktadır (Emiroğlu ve Aydın, 2003: 

528) 
8 Kültürel yalıtım; değerlerin ve etkisinin uzandığı alanlar, uzamlar anlamında kullanılmıştır.  
9 Müzikte Tür kavramında “Temel Tür” ve Alt Tür” ayrımı hakkında ayrıntılı bir okuma için: 

Ersoy (2017). 
10 “Türk sanat müzikleri” ifadesi bu makalede, Osmanlı musikisinin de içinde yer aldığı kadim 

bir musiki geleneğini kapsayan hacimde kullanılmıştır. 



AP İlhan ERSOY 

329 
 

kaydettiklerini birbirleriyle karşılaştırma olanağı sağladı”. Yönetken de (2006: 

11), Ankara dolaylarındaki alan çalışmalarındaki tespitlerini aktarırken “köy 

şarkıları” ifadesini kullanarak bu minvalde bir değerlendirme yapar. Türk halk 

müziği olarak nitelendirilen müziksel bütünlük kimi zaman bir teritoryal çizgide 

ve mekânsal çerçevede “Anadolu Müziği” olarak adlandırılır. Meriç’in (2011: 

55) de tespitleri halk müziklerinin mekansallığına ve bu mekansallık aracılığıyla 

sanat müziklerinden farklılaşmasına yöneliktir: “Osmanlı döneminde halk 

arasında kabul gören müzik türü, âşık geleneğinin uzantısı olan halk müziğiydi. 

Eğlenceler, daha ziyade kırsalda âşık/ozan buluşmaları şeklinde yapılıyordu. 

Sarayda ise alaturkanın hükmü sürüyor ve fasıllar düzenleniyordu. Bunlar 

birbirinden bir hayli kopuktu. Bol tenna dirnalı ağır alaturka, halka ulaşamazken, 

halk müziği de saraya girmiyordu ya da padişahın hoşlanacağı şekilde 

törpülenerek huzura çıkıyordu”. 

Türk halk müziklerinin alt türleri de kimi zaman mekânsal ifadelerle 

nitelendirilir. “Yol Havası”, “Yayla Havası”, “Gurbet Havası” gibi mekânsal 

göndermeler bu ifadelere örnek olarak verilebilir. Sosyalizasyona dayalı olarak 

döngüsel yapılan kimi müzikli toplantılar da halk müziklerinin Türkiye’deki 

başka mekânlarını belirler. Bunlar, köy odaları, konaklar gibi mikro mekânlardır. 

Bu mekânlarda, Sıra Geceleri, Ferfene Geceleri, Yârenlik, Barana Havaları, 

Oturak Âlemleri ve Kürsübaşı gibi müzikli toplantılar gerçekleştirilir. Türkiye’de 

halk müziklerinin kurumsallaşmasında anılması gereken önemli bir topluluk 

“Yurttan Sesler11”dir. Bu topluluk da makro düzeyde bir mekânsallık içerir, yani 

yurt burada temel mekânı oluşturur. Mekânlar kimi zaman farklı kültürel 

pratiklerin bir arada yer aldığı yerler olarak ulusal kültürün oluşmasında önemli 

bir mekânizma olarak belirleyici bir özelik taşır. Bu bağlamda mekânsal 

adlandırmalar kimi zaman siyasal, ideolojik ve kültürel bir manevraya da imkan 

sağlar. Örneğin, Türk müziği, Hint müziği, Yunan müziği gibi kimi 

nitelendirmeler, ulusal sınırların bir bütün olarak mekânsallaştırıldığı ifadelerdir. 

Endemik Müzikler: Mekânsal Bir Kategori Olarak “Halk Müzikleri” 

Burada analojik bir yaklaşımla, halk müzikleri için yeni bir kavramsal 

açılım önermek istiyorum. Tarımbilimlerinde, yalnızca kendine özgü koşulların 

oluştuğu yerlerde yaşayan bitkilere “endemik” bitki denir. Buradan hareketle 

halk müziklerinin de “endemik müzikler” olduğu, kendi kültürel mekânsal 

yalıtımlarının olduğu söylenebilir. Ancak vurgulamak isterim; halk müziklerinin 

kırsala veya köye ait olması; her kırsalda ya da köyde aynı müziğin üretildiği, 

 
11 Yurttan sesler “bütüncü kültür kuramı” ekseninde önemli ve işlevseldir. Bütüncü Kültür 

Kuramı: Bir topluluğu tüm biyolojik, toplumsal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak anlamaya 

ve bütün kültürleri içine alacak evrensel bir kültür bilgisine ulaşmaya çalışan kuramsal bir 

yönelimdir. 
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seslendirildiği ya da tüketildiği anlamına gelmez12. Halk müzikleri, ilgili topluluk 

tarafından “endemik müzikler” olarak kendi çevresel koşullarına bağlı biçimde 

ve bir çok müziksel bileşen yoluyla diğerlerine göre farklılaşır. Türk halk müziği 

repertuvarında yer alan müziksel türlerin kimi zaman mekânsal bir sıfatla 

anılması, endemikliğe birer gönderme olarak okunabilir. Örneğin, “Konya 

Divan Ayağı”, “Balıkesir Bengisi”, “Teke Zortlatması” gibi. Endemik olmanın 

somut bir göstergesi de halk çalgılarıdır. Adlarında keskin bir mekân vurgusu 

olmasa da kimi halk çalgıları çevresel adaptasyonla üretilmektedir. Yapısal 

olarak çömleklerin ve uduların kilden oluşturulması çöl bölgesi koşullarıyla ilişkili 

olarak mekânsal bir sonuçtur. Güney Batı Ege (Teke) bölgesindeki sulak 

alanların sonucu olarak da, sipsi, kabak kemane gibi çalgılar da endemik çalgılar 

olarak karşımıza çıkar.  

Mekânsal Bağlamda Türk Sanat Müzikleri 

Cook (1999: 55), genel geçer bir çerçevede sanat müziklerinin “… çıkış 

noktası açısından saray ve soyluların müziği” olduğunu ve “bu müziklerin 

yalnızca bu çevrede üretilip tüketildiğini” söyler. Türk sanat müziği olarak 

adlandırılan kadim müzik geleneği, her ne kadar Batılı anlamda birebir 

örtüşmese de13 mekânsal aidiyeti bakımından Türk müzik literatüründe de 

saraylara14, imparatorluk merkezlerine ve kentlere konumlandırılır.  

Benlioğlu (2018), himaye edilen Osmanlı müziğini “saray”, “şehir” ve 

“tekke” olmak üzere üç farklı mekânda ele alır. Sarayları, “sanat koruyuculuğu 

vasfıyla… genel olarak her kültürde önde gelen himaye merkezleri…” olarak; 

Şehirleri, çokkültürlü bir sentez mekânı olarak; Tekkeleri ise, yalnızca dini 

musikinin değil, din dışı musikinin üretildiği ve hatta musiki nazariyatı 

çalışmalarının gerçekleştirildiği mekânlar olarak tanımlar. Benlioğlu, 

aralarındaki etkileşimi de vurgulayarak bunları, Türk sanat müziklerinin temel 

mekânları olarak kategorize eder. Saraylar, tekkeler, mevlevihaneler ve dergâhlar 

gibi mekânlar diğer kaynaklarda da sıklıkla Türk sanat müzikleri için referans 

noktası kabul edilmişlerdir (Öğütle ve Etil 2012; Ayas 2018; Aksoy 2008; 

Yöndemli 2004). Bu kurumlar müziğin üretilmesinin, seslendirilmesinin ve 

tüketilmesinin yanı sıra aslında öğretim kurumları olarak da Türk sanat 

 
12 Konuyla ilgili olarak Stokes’un (1998a) tespit ettiği gibi, siyasal, bölgesel/coğrafi bir sınırlar, 

her zaman kültürel alanları belirleyemez. "Fındıklar ve Sazlar: Bir Doğu Karadeniz Vadisindeki 

Kültürel Değişime İlişkin Gözlemler" adlı makalesi buna iyi bir örnektir. Stokes bu makalesinde 

aynı kültürel grubun mensuplarının birbirlerine son derece yakın olan iki bölgede farklı müzik 

kültürleri ürettiklerini tespit etmiştir.  
13 Benlioğlu (2018: 69), “Batı patronaj merkezlerin kilise ya da papalık tarafından uygulanan 

modelin, Osmanlı uygulamasında kurumsal olarak bir karşılığı” olmadığını düşünür. 
14 Saray ifadesi burada sembolik ve metonomik bir çerçevede kullanılmaktadır. Muzıka-ı 

Humayun, “Saray Bandosu” anlamında, bir başka mekânsal nitelendirmedir. 
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müzikleri mekânlarıdır. Adı geçen mekânlarda Türk sanat müziklerine ilişkin 

teorik ve uygulamaya dönük tüm düzeylerde öğretim yapılmış, “aynı zamanda 

imparatorluk coğrafyasındaki yaygın teşkilatıyla merkezi müzik geleneğinin 

yayılmasında ve çevre kültürünün etkilerinden beslenmesinde de önemli rol 

oynamıştır” (Ayas, 2018: 48). 

Behar (2001), bir yayınında Osmanlı/Türk müziğini “saray15” sıfatı ile 

birlikte kullanır, Behar’a göre: “Saray müziği denilince üretimi, icrası üslubu ve 

dinleyici kitlesi saray ve yakın çevresiyle sınırlı bir müzik türü akla gelir”. Saray, 

aslında içindeki diğer mekânsal katmanları barındıran bir bütün olarak da 

okunabilir. Türk sanat müzikleri için mikro düzey ekseninde kültür ocakları 

olarak mekân ile müzik arasındaki ilişkinin somutlaştığı en iyi örneklerden biri 

saray içinde yer alan Enderun’dur. Enderun, Fatih Sultan Mehmed döneminde 

asıl olarak devletin idari ve askeri istihdamına yönelik bir eğitim kurumu olarak 

kurumsallaşmıştır. Kurumda daha sonra, belagat/dil, matematik, hukuk/şeriat 

ve müzik başta olmak üzere diğer sanat dallarında eğitim verilmeye başlanmıştır. 

Kurum II. Mahmud döneminde modernleşme hareketleri çerçevesinde (1833) 

kapatılmış, ancak buradaki eğitim, yine sarayın patronajı ile donanmış olan 

Muzıka-i Hümâyun gibi halef kurumlarda sürdürülmüştür. Yine “Seferli Odası 

da meşkhane olarak 17. yüzyılda bir mekân olarak musiki aktarımında ve 

gelişiminde önemli bir yer almıştır” (Behar, 2020: 66). 

Kimi görüşlerde sanat müziklerinin kültür ocakları olarak vurgulanan saray 

sınırlılığı, yönetici sınıfların, seçkinlerin, tüccarların daha sonraki dönemlerde ise 

burjuvazinin yaşadığı yerler olarak genişletilebilir. Ancak bir mezranın, köyün 

veya kasabanın sakinlerinin “sanat müziği” ile ilgili üretim, seslendirme ve 

tüketim olmak üzere süreçsel bütünlüğe tamamen dahil olduğunu söyleyebilmek 

oldukça zordur. Dolayısıyla Türk sanat müziklerinin kültür ocaklarının, 

saraylar/imparatorluk merkezleri ve kısmen de kentler olduğunu söylemek hiç 

de yanlış olmayacaktır. Çünkü sanat müzikleri tarihsel ve kültürel olarak bu 

kültür ocaklarında hayat bulmuş ve himaye edilmiştir.  

Saray, temel fonksiyon olarak finansın sağlandığı patronaj/hâmilik 

yeridir16. Benlioğlu (2018: 9) da patronaj ediminin Türk müzik kültürü içindeki 

varlığına dikkat çeker: “Genel karakteri itibariyle bir şehir müziği olan Osmanlı 

 
15 Literatürde karşılaşılan “divan musikisi” ifadesi de musikinin saraya aitliğini ifade eden bir 

mekânsal göndermedir. 
16 Sarayın kimi zaman saz/halk şairlerini de himaye ettiği, desteklediği kaynaklarda yer alır 

(Köprülü 1989; Köprülü 1962). Gerçekten de 15. yüzyılda Osmanlı sarayı saz şairlerine açıktı 

(Aksoy 2008:40), ancak bu yalnızca istisnai bir yer verme olarak değerlendirilebilecek sınırlılıkta 

ve nitelikte idi. Bu, hiçbir zaman sarayın sürekli ve değişmeyen bir müziksel üretim ve tüketim 

tercihi olmadı (Ersoy, 2018: 646). 
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dönemi müziğinde sarayın temel rolü nitelikli sanatçı ve eserlerin 

desteklenmesidir”. Ancak Behar (2020: 74), bu müzik türündeki patronajı saray 

ile sınırlamaz ve özel meclislere de önem atfeder: “19. yüzyılın ortalarına dek 

müziğin ve müzisyenin varlığını ortaya koyabildiği, meraklısı ve dinleyicisi ile 

buluştuğu en önemli mekânlardan biri özel meclisler olmuştur. Müzik ve 

müzisyenler açısından meclis sahipleri her zaman saraydan çok daha önemli 

birer sponsor/patron olmuşlardır”. Behar (2020: 63) ayrıca Türk sanat 

müziklerinin mekânsallıklarının bir süreklilik ve bütünsellik değil, dinamiklik ve 

tikellik içerdiğini savunur: “Sarayın, padişahın ve yönetici sınıfın zaman zaman 

üstlendiği teşvik edici rolü de inkar etmek söz konusu değildir, ama tâ on altıncı 

yüzyıldan beri ve her dönemde musikişinaslar arasında sarayın ‘patronajı’ndan 

yararlanamayanlar ezici çoğunluğu teşkil etmişlerdir”. 

“Patronaj, eşit olmayanlar (bir yanda önderler/hamiler, öte yanda 

yandaşlar/himaye edilenler) arasındaki kişisel ilişkilere dayanan bir siyasal 

sistem olarak tanımlanır” (Burke 2011: 74). Burada patronajın, müzik tercihleri 

dışında siyasal ve ideolojik erekler taşıdığını da belirtmekte fayda var. Örneğin 

kilisenin Orta Çağ dönemindeki müzik patronajının; yine Osmanlı döneminin 

Tekke ve Mevlevihanelerin patronajlarının inançsal ve ideolojik zemini göz ardı 

edilemez17. 

Mekânlar mikro düzeyde de olsa kimi zaman yalnızca bir müzik türü ile 

sınırlı kalmaz. Örneğin “tekke müziği”  ifadesi aslında homojen ve tek bir müzik 

türünü değil, içinde farklı müzik türlerini barındıran bir mekânı niteler. 

Tekkelerde, Tekke İlahisi, Durak18, Tekke Na’atı gibi farklı türler mevcuttur. 

“Mevlevi Ayini” ya da “Mevlevi Müziği” ifadesi de aynı anlamdadır. Bir başka 

mekânsal ifade de “cami müziği” dir. Cami müzikleri de tekke müziklerinde 

olduğu gibi, bir tür olmaktan çok camide seslendirilen türleri kapsayan bir 

ifadedir. Cami müziği içinde tür olarak nitelendirilebilecek üretimlerden bazıları 

şunlardır: Ezan19, Salat20, Kamet21, Tekbir22, Tesbih23, Na’at24 ve Methiye25. 

 
17 Benlioğlu (2018: 101), bu patronajın aslında ilgili dönemde müziğe toplumsal meşruiyet 

sağladığını, bu tip kutsal/ideolojik kurumların müziğin kamusal bir zemin bulmasında da etkili 

olduğunu düşünür. 
18 Tekkelerde zikir ya da ayinlerde Türkçe sözlerle ayinin belirli kesitleri arasında seslendirilen 

vokal bir türdür. 
19 Müslümanlara namaz vaktinin geldiğini bildirmek, onları namaz kılmak üzere camiye davet / 

çağrı işlevi gören doğaçlama okunan vokal bir türdür. 
20 Hz. Muhammed’e dua ve selam işlevi gören vokal bir türdür. 
21 Namaz kılındığı esnada müezzin önderliğinde ezandan ödünçlenen sözlerle ve bunlara kimi 

eklerle vokal seslendirilen bir türdür. 
22 Türkçede “Allah büyüktür” anlamına gelen yalnızca “Allahu Ekber” sözünü vokal olarak 

seslendirmek. 
23 Allaha yakarış, yalvarış işlevi gören vokal bir türdür. 
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Bunlar dışında ibadete özgü duaları ve bunların ezgilendirilmesinin genel bir 

adlandırıması olan ilahi de cami müziği içinde değerlendirilebileceği gibi kimi 

zaman camiyi de aşan makro bir düzeyde karşımıza çıkar.  

Mekânsal eksende müziklere bakmak, müziğin kendiliği açısından oldukça 

verimli bir perspektiftir. Eğer cami müziklerine, mevlevi müziklerine ve tekke 

müziklerine işlevsel bir perspektif ile bakacak olursak bu müzikler arasında esaslı 

bir farklılık bulmak buradaki müziksel çeşitliliği anlamak açısından pek mümkün 

olmayacaktır. Ancak perspektifimizi mekân ekseninde geliştirirsek, bu 

müziklerin farklılıklarını anlayabiliriz. Yani mekân, diğer müziksel bileşenler 

ekseninde birbirleriyle benzeşen kimi müzik türlerini farklılaştıran önemli bir 

ayraç olarak işe yarar.  

Mekân ve müzik ilişkisi, kimi zaman tek bir müziksel bileşen ekseninde de 

ortaya çıkabilir. Örneğin kimi müzik oturtumlarının26 adlandırılmaları da mekân 

çerçevesinde gerçekleştirilir. Aksoy (2008: 191), Osmanlı döneminde “ince saz” 

adı ile nitelendirilen oturtumun saraylarda, tekkelerde, musiki meşkhanelerinde 

bir de özel musiki meclislerinde dinlendiğini söylerken mekânın bu oturtum için 

belirleyici olduğunu da aktarmış olur. Türk sanat müziğini mekân ekseninde ve 

mikro düzeyde açıklayan bir diğer yazar da Behar’dır. Ona göre (2015: 56): 

“Türk musikisi oda musikisidir yani ‘chamber music’… daha az sayıda 

icracılarla daha küçük mekânlarda icra edilen bir musiki”dir.  

Bir Müzik Mekanı Olarak “İstanbul”  

“Her şeyden önce Osmanlı Türk müziği her zaman esas itibariyle İstanbul 

başta olmak üzere Bursa, Edirne, Selanik, Şam, İzmir gibi belli başlı Osmanlı 

kentlerinde gelişmiştir. Nitelik itibariyle bir şehir musikisi olmuştur. Bu kentler 

dışına yayılmış olduğu pek söylenemez” (Behar, 2003: 47). Ancak Türk sanat 

müziklerinin mekanları olarak bu kentlerden İstanbul oldukça özgün bir yer işgal 

eder. Ayas (2015: 228) da şehir müziği ifadesini İstanbul ekseninde aktarır: 

“Osmanlı müziği geleneği aslında İstanbul gibi büyük şehirlerde aydınların ve 

çeşitli katmanlardan şehir halkının ortak beğenisini ifade eden bir şehir 

müziğidir”. Behar (2020: 33), İstanbul’un önemini “Osmanlı/Türk musikisi 

geleneğinin oluştuğu kent” olarak niteleyerek bu konudaki görüşlerini açık bir 

biçimde ortaya koyar. Behar’ın mekan olarak İstanbul ile ilgili diğer tespitleri 

 
24 Hz. Muhammed’in güzel ve iyi niteliklerini anlatan sözlerin vokal olarak seslendirilmesinde 

kullanılan bir türdür. 
25 Allah ya da Hz. Muhammed için övgü içerikli sözlerin vokal olarak seslendirilmesini içeren 

türdür. 
26 Oturtum, ilgili seslendirmede kullanılan ses kaynaklarına ve bu kaynakların 

görevlendirilmesine yönelik bir anlam içerir. 
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şöyledir: “… musiki geleneğine zaman zaman -ait olduğu İmparatorluğa ya da 

daha geniş bir İslâm/Ortadoğu medeniyet dairesine veya bu müzik geleneğine 

katkı yapmış etnik ve dinsel unsurlara (Türk, Ermeni, Rum, Yahudi vb.) hiçbir 

atıf yapmaksızın- sadece ve basitçe ‘İstanbul Musikisi’ de denebilmiş olması 

boşuna değildir. Hiçbir zaman münhasıran başkente sıkışmış olmasa da oluşum 

süreci İstanbul’da cereyan eden ve esas itibariyle bu şehrin ahalisinden neşet 

etmiş olan bu musikinin başkenti de her dönemde yine İstanbul olmuştur” 

(Behar, 2020: 9). Yine aynı yayınında Behar, Türk müziğinde oluşan doğal 

dönüşümün de İstanbul’a bakılarak daha iyi anlaşılacağı düşüncesindedir:  

“… onaltıncı yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı/Türk müzik 

geleneğinin oluştuğu mekân olan İstanbul şehrine ait ‘büyük 

resimle’ beraber başkentin geçirdiği değişimi anlamaya çalışmak 

bizi daha anlamlı sonuçlara götürebilir… Kahve ve 

kahvehanelerin ortaya çıkışı ve hızla yayılışıyla birlikte bunların 

oynadıkları kültürel roller on altıncı yüzyılın ikinci yarısında 

İstanbul’daki müzik değişimini etkilemiş olan önemli çevre 

faktörlerinden biridir… daha öncelerden ve özellikle İranî 

geleneklerden tevarüs edilmiş müzikal yapılar on altıncı yüzyıl 

zarfında İstanbul’da değişir, farklılaşır, yavaş yavaş terk edilir ve 

son örnekleri yirminci yüzyıla dek uzanan ‘tarz-ı Osmânî’ 

musiki oluşmaya başlar” (Behar, 2020: 8, 11, 31). 

Türk sanat müziklerinde “İstanbul Türküsü” olarak mekânsallıkla anılan 

müziksel üretimlerin varlığı da şaşırtıcı olmasa gerek. Çünkü kentler özellikle 

sanayi devriminden sonra aldıkları göçler yoluyla kültürel yapıları gittikçe 

heterojenleşen yerleşim yerleri olmuşlardır. Bunun sonucunda “özellikle kentin 

çeşitli kültür alanları arasındaki sınırların belirsizliği, aradaki akışkanlık ve 

geçirgenlik avam ile havas kavramlarının sosyolojik karşılıklarının sabit ve 

tanımlı olmalarını engeller… Tarz olarak türkünün esasen kırsal kökenli 

olmasına rağmen ‘İstanbul Türküsü’ tabirinin bir oksimoron olarak görülmeyip 

kendi içinde bir çelişki barındırmaması ve bu gruba dahil olan eserlerin her 

dönemde ve her çevrede zevkle çalınıp dinlenmesi bile bu geçişkenliğin bugüne 

kadar gelmiş bir diğer ince tezahürü değil midir?” (Behar, 2020: 107). 

Sanat müziklerinin şehir müzikleri olarak kategorize edilmesinde İstanbul 

dışında kalan kimi imparatorluk merkezlerini ve şehirleri de özel olarak anmak 

yerinde olacaktır. Çünkü şehir niteliği taşıyan hemen her yerde bu müzik 

geleneğinin yaşadığını söylemek oldukça yanıltıcı olacaktır. Bu çerçevede 

Diyarbakır’ın bu müzik geleneği için önemli bir merkez olduğunu, Şeyhülislâm 

Es’ad Efendi’nin Atrabü’l-Âsâr fi Tezkiret-i Urefâi’l-Edvâr adlı eserinden 

anlayabiliyoruz. Bu eserden, bahsi geçen Türk müziği bestekârlarının büyük 

çoğunluğunun İstanbul doğumlu olan ve orada yaşayanlardan oluştuğunu, ikinci 
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sırada ise Diyarbakır’ın yer aldığını öğreniyoruz. Korkmaz (2018: 9,10) da bu 

görüşü destekler ve Diyarbakır’ı diğer şehirlerden farklı bir konuma yerleştirir, 

Türk sanat müziklerinin bir kültür ocağı olarak niteler ve bunun sebebini 

jeostratejik konumuna bağlar: “Özellikle 17. yüzyılın son çeyreği ile 18. yüzyılın 

ilk yarısında kalan zaman diliminde Diyarbekir’de pek çok hânende, sâzende ve 

bestekâr yetişmiştir… Anadolu’da pek çok köklü ve büyük şehirde bugün klasik 

olarak adlandırdığımız İstanbul merkezli musikiye ait hiçbir iz bulunmayışı, 

buna karşılık Diyarbekir’in en önde gelen bestekâlarından biri olan Seyyid 

Nûh’u yetiştirmesi nasıl izah edilmeli?... Diyarbekir, kültür ocağı oluşunu her ne 

kadar ehemmiyetini kaybetmiş olsa da İpekyolu üzerinde bulunan bir şehir 

olmasına, vaktiyle Artuklular Devleti’nin yönetim merkezi olarak kullanılmasına 

aynı bölgede hüküm sürmüş diğer pek çok devletin ise başlıca merkezlerinden 

birisi olmasına borçludur”.  

Anlaşılacağı üzere, saraylar ve içinde barındırdığı tekkeler ve 

mevlevihaneler gibi mikro mekânlarla birlikte İstanbul ve Diyarbakır gibi kimi 

şehirler de Türk sanat müziklerinin temel mekânları olarak değerlendirilmelidir.  

Ortak Müzik Mekânları Olarak “Kahvehaneler” ve “Gazinolar” 

Kahvehaneler ve gazinolar, Türk müziğinin (halk ve sanat) iki farklı müzik 

damarının aynı ortamda yer aldığı, aralarındaki sınırların belirsizleştiği kadim ve 

önemli mekânlardandır. Bu mekânlara bakmak, bu müziklerin nasıl bir yön 

aldığı ve dönüşüm yaşadıklarını anlamaya yardımcı olur. Behar, 

kahvehanelerdeki müzik kültürü ile saray içindeki müzik kültürü arasındaki 

ilişkiyi benzerlik ekseninde ele alır. Behar (2020: 110), “Kahvehanelerdeki müzik 

performanslarının sarayı da etkilediği[ni], kahvehanelerdeki repertuvarın 

özellikle 16. yüzyıl ile 17. yüzyılda sarayda da icra edil[diğini]…. aynı ortalama 

müzik zevki hem saray, padişah, ulema, ekâbir ve tekke efrâdı hem de şehrin 

sıradan sakinleri tarafından paylaşılabil[diğini]… Hem saray hem de şehir 

birbirine yakın çok benzer müzikal tercihlerde birleşebil[diğini]” söyler. Bu 

konuda Işın da kahvehaneleri, Türk sanat müzikleri ile Türk halk müziklerinin 

kesişme noktası olarak değerlendirir. Işın’a göre kahvehaneler, “âşık tarzı, 

anonim edebiyat ile tasavvuf ve divan geleneklerinin kesişme noktasında yer 

alır… Kırsal kesimin arkaik mitosları ile şehir hayatının ütopyaları bu 

kahvehanelerde içiçe yaşamışlardır” (Işın, 1995: 249). Behar bir minyatür 

üzerinden yaptığı çıkarımla, kahvehanelerde gelişen müziksel melezliğe popüler 

kültür bileşenlerinin ve müziklerinin de dahil edildiğini aktarır: “Bir yandan ud, 

ney ve rebab gibi genellikle soylu, saraylı, seçkin veya ‘eski’ çalgılar var, diğer 

yandan da bu çalgıların icra ettiği İstanbul işi avâmî nitelikte bir müzik eşliğinde 

ellerinde çalparayla raks eden köçekler. Seçkin ve seçkinci bir müzik 
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geleneğinden gelen çalgılarla popüler ve raksa uygun bir müzik icra ediliyor ve 

bu durum yadırganmıyor. On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda müzikal 

karşılaşmaların birçoğu kamuya açık yerlerde, kahvehanelerde gerçekleşmiş 

olmalıdır” (Behar, 2020: 114). “Kahvehanelerin bazıları 19. yüzyıl sonu ve 20. 

yüzyıl başlarında ‘Semai Kahvehaneleri’ne dönüşmüş… Türk sanat müziğinin 

hâkim olduğu performansların yapıldığı bu mekânların çoğuna 19. yüzyılın son 

çeyreği ile birlikte Batı müziği çalgıları da girerek eğlence amaçlı kullanılmaya 

başlanmıştır (Turan, 2011: 30,31). Işın, Semai kahvelerinin 1826 ‘da 

Yeniçeriliğin ortadan kaldırılması ile Vak’a-i Hayriye’ye kadar oluşan klasik 

kahvehane kültürünün bir mirası olduğunu söyler: “Semai kahveleri… toplumsal 

tabanı Yeniçeriliğe dayanan ve kültürel dünyası aşık edebiyatıyla beslenmiş 

asker-esnaf zümrenin yarattığı kahvehane tipinin 19. yüzyıl başlarında 

dönüştüğü yeni bir mekân türünü temsil ederler… bu mekânlar geleneksel aşık 

tarzının ördüğü kültürel evrenin yeni kimliğin zevklerine uygun biçimde restore 

edilmiştir” (Işın, 1995: 248). Dolayısıyla “kahvehanelerin yaygınlaşması ile âşık 

tarzı şiir geleneğinin de gelişimi arasında bir paralellik vardır… ve kahvehaneler, 

âşık tarzının doğuş yeri olarak kabul edilebilir” (Düzgün 2005’ten Akt: Balkaya, 

2013: 883,884). Beken de kahvehaneleri, müzik dışı farklı kültürel pratikleri de 

dahil ederek ele alır. “Kahvehaneler, toplumsal yaşamın değişiklikleriyle aynı 

paralellikte ilerleyerek zamanla gölge oyunları, ortaoyunu, meddahların, 

cambazların yer aldığı farklı toplumsal etkinliklerin ve geleneksel sanatların icra 

edildiği mekânlar olarak öne çıkmıştır” (Beken 2003). Kahvehanelerin içindeki 

müziksel etkinlikler, daha sonraki dönemlerde gazino, meyhane ve taverna gibi 

görece daha yeni mekânlara kimi farklılıklar ve dinamiklerle geliştirilerek 

taşınmaya başlanmıştır. 

Beken, gazinoların diğer eğlence mekânlarından farklılaştığını düşünür. 

“Gazino kelimesi Fransızca casino’dan gelmektedir. Kelime olarak yazlık, kışlık, 

askeri vs ile kullanıldığında birbirinden farklı mekânları tasvir edilebilir. 

Mamafih, gazinoyu tanımlarken vazgeçilmez özellikler olarak içki yemek ve 

müzikli eğlence programını düşünmek ve gece kulübü pavyon, saz, düğün 

salonu, taverna vs gibi diğer benzer mekânlardan ayırmak gerekmektedir”  

(Beken, 2011: 86). Gazinolar, yalnızca müziksel zeminde değil, müzik dışı kimi 

popüler kültür üretimlerinin de dahil edilmesiyle kahvehanelerden daha geniş bir 

yelpaze sunar. “Safiye Ayla gazino programlarına Dede Efendi’nin klasik 

formdaki acemaşiran bestesiyle (Bin cefa görsem ey sanem senden) başladığını 

ve programını şarkılarla ve türkülerle devam ettirdiğini düşündüğümüzde tablo 

daha da renklenir”. Yine Ayas’a (2015: 180) göre, popüler müzik ile geleneksel 

sanat müziğinin bu mekânlarda şehirlerde içiçe geçmiş ve kutuplaşmada daha 

esnek bir hal almıştır. 1950’li ve 1960’lı yıllarda gazinolarda Ajda Pekkan gibi 
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pop seslendiren şarkıcıların assolist olarak sahne alması, gazinoların Türk müzik 

geleneği içindeki normatif yapıyı ve bu müzik türleri arasındaki hiyerarşiyi de 

dönüştürdüğü söylenebilir. Gazinolar bu çerçevede başka bir mekânda 

bulunamayacak kadar müzik çeşitliliğini barındıran mekânlar olarak oldukça 

özgün bir yer edinmiştir. Lund ve Lund, (2015), “Arabesk”, “Anadolu Rock” ve 

“Belly Dans” gibi üç faklı müziksel türün neden Türkiye’de oluştuğu, Türkiye’de 

sınırlı kaldığı ve neden Batı dünyasında oluşmadığı konusunda makro düzeyde 

mekânsal bir vurgu yapar. Daha sonra Türkiye özelindeki bu makro 

mekânsallığı mikro düzeyde gazinoya indirgeyerek, gazinonun, “…bu üç stil 

arasında… çoklu müzikal melezlerin kurulmasına yardımcı olduğunu” söyler 

(Lund ve Lund, 2015: 190). Stokes, bu mekânlardaki müziksel çeşitliliği 

patronajın sonlanmasına ve toplumsal temele dayar: “Gazinolar 18. yüzyıl 

sonlarındaki meyhane ve kahvelerin (kabaca söylersek Hıristiyanlar tarafından 

işletilen barlar ve Müslümanlar tarafından işletilen kafelerin) bir uzantısıdır. 

Klasik müzik tarzı burada daha çok şarkı yapısına, taksimlere ve sözsüz peşrev 

ile semailere odaklanan fasıl adlı özel bir biçime dönüştü. Saray hamiliği yok 

olmuştu, bestekarlar ve icracılar da bu kazancı yüksek yeni piyasayı keşfe 

koyuldu” (Stokes, 2012: 53-54). 

Türkiye’nin bir döneminin önemli bir gerçeği olarak taverna müziği de 

kenti mekân edinmiş popüler müzik örneklerinden biridir. Taverna müziği, 

eğlence yaşamının özellikle Türkiye’deki (İstanbul, Ankara ve İzmir gibi) büyük 

kentlerde yer alan ve kentteki sosyolojik dönüşüm ve değişime tanıklık eden ve 

belirli bir dönemi kapsayan (1975-1985) bir müzik türü olarak dikkat çeker. 

Özellikle 1980’li yıllarda tavernalar da gazinolar gibi popüler müziklere 

mekânsal olarak önemli bir alan açmıştır. Tavernalar müşteri ve mekân olarak 

gazinoyu andırsalar da genellikle sadece piyanist-şantörlerden oluşan program 

ile farklı bir çizgi sergiler (Beken, 2011: 87). 

2. TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNDE “MEKÂNSAL ESNEMELER” VE 

“ÖZCÜ YAKLAŞIMLAR” 

Müzik türlerinden kimileri kültür ocakları ile sınırlı kalmış; kimileri bu 

kültür ocaklarını aşmış, esnetmiş veya dönüştürmüş; kimileri ise bağımsız bir 

biçimde yeni mekânlar üretmiş, böylece müzikte mekânsal çeşitlilik artmıştır. 

İster Türk sanat müzikleri olsun ister Türk halk müzikleri olsun, tarihsel olarak 

kültür ocakları ile olan bağı göz ardı edilemezse de günümüzde mekânsal açıdan 

esnemeye ve çeşitlenmeye başladığı kabul edilmelidir. Mekânsal esnemeyi 

anlamak için Appadurai’a bakmak faydalı olacaktır. Appadurai (2005), “küresel 
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kültürel akış” olarak temellendirdiği ve onu oluşturan beş27 farklı alanın varlığı 

ekseninde yeni bir anlam dünyası olduğuna yönelik bir teori çizer. Bu teori genel 

olarak yaşamdaki değişimin, akışın vurgusunu taşır. Bu makalenin konusuna 

giren etnik alan (ethnoscapes) Appadurai’e göre, kendi yerelinden küresele doğru 

hareket halindeki insanları ve kültürlerini niteler. Giddens (2010) mekânsal 

çeşitliliği ve dönüşümleri, “yersel ve zamansal olarak performansın bağlamından 

koparılan ve yeniden yerleştirilen bir çeşit yerinden çıkarma dinamikleri ürünü” 

olarak tanımlar. Virillo da (1991: 13), “burası ile orası artık anlamsız hale geldi” 

(Akt: Gündüz ve Karahasanoğlu, 2020: 876) diyerek mekânın bulanıklaştığını 

düşünür. Harvey (2014: 104) mekânın zaman yoluyla yok edildiğini, hatta 

merkezsizleşmenin (a-centralization) gerçekleştiğini iddia eder. Harvey’in vurucu 

bir biçimde merkezsizleşme kavramsallaştırması önemlidir. Ancak müziğin 

network ağında yeni bir sanal merkez edindiğini söylemek yanlış olmasa gerek. 

Çünkü müzik mekânsızlaşmadı, bu ağ yoluyla gerçeklikten sanala doğru esnedi. 

Başka bir söyleyişle müzik, sınırlı gerçek ve fiziksel bir ortamdan, sınırsız bir 

sanal ortama taşındı28. Bu taşınmada internetin kullanımının yaygınlaşmasının 

rolü göz ardı edilemez. Bunun sonucu oluşan kolektiviteyi, yüz yüze iletişimin 

ötesine taşan bir ortak mekân olarak ve bir sanal scene olarak değerlendirmek 

mümkündür. Günümüz koşulları bu bağlamda daha geniş yelpazede senkretik 

(hibrit) bir kültürel üretime olanak sağlamakta ve aynı zamanda “modernleşme 

kentleşme ve endüstrileşme sürecinde yalnızca belli bir yere aidiyetin 

farkındalığına eşlik eden hayali kültürel kimliklerin, yine simgesel 

anlamlandırma yolu ile inşa edilmesine imkan yaratılmaktadır” (Durgun, 2015: 

180). 

Türk sanat müziklerinin, mekânsal esnemelerinde 19. yüzyıla özel bir 

parantez açmak gerekir. Bu dönemden itibaren kültür ocakları olan saraylardan 

(ve diğer imparatorluk merkezleri ve kentlerden) dışarı taşmış; sokaklarda, 

evlerde, konaklarda, yalılarda, baloz29larda, pavyonlarda, gece kulüplerinde, 

kıraathanelerde/kahvehanelerde, konser salonlarında, gazinolarda 

seslendirilmeye başlanmıştır. Hatta Akçura’nın (2019: 59) aktardığına göre kimi 

zaman Boğaziçi’nde Mehtap Turlarının gerçekleştirildiği vapurlar da mekân 

olarak kullanılmıştır30.  

 
27 Bu beş alan şunlardır: Etnik Alan; (ethnoscapes); Medya Alanı (mediascapes); Teknoloji Alanı 

(tecnoscapes); Finans Alanı (finanscapes) ve İdeolojik Alanı (ideoscapes). 
28 2020 yılının bahar aylarında baş gösteren pandemi (Covid 19 virüs) salgını dönemindeki 

müziksel etkinlikler, bunun en anlamlı örneklerini oluşturmaktadır. 
29 Etimolojisi baloya dayanan baloz sözcüğü, içinde içki içilen dans edilen ve müzik barındıran 

mekanları niteler. 
30 Bu turlardaki müzikler (Safiye Ayla, Deniz Kızı Eftalya, Selahattin Pınar gibi) dönemin ünlü 

müzisyenleri tarafından seslendirilmiştir (Akt: Akçura, 2019: 59). 
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Birçok müziksel bileşeninin aynı olmasına karşın Türk sanat müziklerinin 

mekânsal esnemeleri, özellikle özcü yaklaşım benimseyenler tarafından vulger 

bir yafta ile “piyasa” müziği olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Piyasa, bir 

mekân olarak Türk müzik kültürü içinde spekülatif bir malzeme olmuştur. Bu 

mekân içindeki müziklerin niteliği, türü ne olursa olsun sürekli bir biçimde 

aşağılanmış, kendine ait olduğu düşünülen mekânların dışına yani temel kültür 

ocakları dışına taşınmaları özcü yaklaşımda oldukça sert itirazlara/eleştirilere 

maruz kalmıştır. Oransay (1976: 115), piyasanın müziksel niteliğini şöyle aktarır: 

“19. yüzyılın ortalarında olgunlaşmaya başlayan ‘piyasa müziği’, ya da başka bir 

adlandırma ile ‘kentsel eğlence müziği’ halkın açık havada (mesire yeri, bahçe, 

meydan) ve kapalı yerde (kıraathane, ev, kahvehane, meyhane) eğlenirken; içki 

içerken, dans ederken kullandığı müziktir”. Öztuna da gazinoları, “içki içilen 

Türk musikisi dinlenilen bir yer” olarak yergi içeren bir şekilde tanımlar (Akt: 

Beken, 2011: 87). Ayas’ın (2014: 194) aktardığına göre: “Gazimihal gramofonda, 

plaklarda, radyoda, meyhanede, müzikholde çalınan ve geniş kitleler tarafından 

dinlenen bütün müzikleri ‘adi müzik’ (yoz) kategorisi altında birleştirmektedir”. 

Tanpınar’ın şu ifadesi de aynı minvaldedir: “Büyük Garp musikisinin yanına 

konabilecek yegâne büyük musiki ananesine sahip olan bir milletiz. O musikiyi 

gazinolardan kurtarmamız gerekmiyor mu?” (Akt: Karaca, 2005: 37).  

Bir mekân olarak gazinolar hakkında olumsuz söylemlere Nevzat Atlığ’ın 

Kültür Bakanlığı’na bağlı bir koroya atanan ve daha öncesinde gazinoda 

müzisyenlik yapan bir şefe yönelik ifadeleri anlamlı bir örnek teşkil eder: “Bu 

ülkede, gazinolarda, kabarelerde okuyan ve çalan şarkıcılar, çalgıcılar, müzik 

otoritesi olarak kabul edilip bu mevkiye konulmuştur ve bunu devlet 

yapmıştır…Başka ülkelerde bir lokalde eğlence merkezinde müzik yapan bir 

kemancının orkestrada bir sandalyesinin olması asla mümkün değildir; kaldı ki, 

müziğe istikamet verecek bir konumda olsun31”  (Akt: Güntekin, 2012: 96). 

Atlığ, mekansal tutumuna ilişkin başka bir ifadesinde de, konser salonuna 

referans vererek, Devlet Korosu sahnesini Türk musikisinin takdim edileceği en 

yüksek mekânı olarak değerlendirir (Akt: Güntekin 2012: 132). Alaeddin 

Yavaşça’nın tutumu da onun mekan ve Türk sanat müzikleri ilişkisine nasıl 

yaklaştığını açık bir biçimde ortaya koyar:  

Alaeddin Yavaşça’nın özel bir muayenehane açmak niyetiyle 

bankadan 2500 lira meslek kredisi aldığı bir dönemde 

 
31 Burada, bahsi geçen tutuma zıt bir örneği, popüler müzik müzisyenleri üzerinden verilebilir. 

Bu müzisyenlerin, kimi zaman farklı mekanlarda, farklı müzik türlerini seslendirmeleri bu camia 

içinde onların becerilerinin yetkinliğini ortaya koyar. Örneğin Hüsnü Şenlendirici: “Köy 

düğününden gelip siyah beyaz giyinip papyonla bir soliste eşlik etmek önemli bir şey” (Akt: 

Akgül, 2011: 140) derken, mekansal farklılıkların, farklı müzisyen rollerine denk geldiğini ve bu 

farklı rollere girebilmenin önemli bir beceri gerektirdiğini vurgular. 
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Kazablanka ve Küçükçiftlik gazinolarının sahibi Mahmut 
Anlar, Zeki Müren’in kendisini zor durumda bırakması 

nedeniyle Alaeddin Yaavaşça’ya assolist olarak gazinolarında 

çalışmayı teklif eder. Önerdiği ücret gecede 3000 liradır ki o 

günlerde Müzeyyen Senar 1500, Zeki Müren 1200 lira 

almaktadır. Kabul ettiği takdirde bankaya olan kredi borcu bir 

gecelik çalışması karşılığında kapatılacağı gibi, senelik meblağ 

hemen banka hesabına ödenecektir. Alaeddin Yavaşça teklifi 

hiç düşünmeden red eder, ‘ben musikiyi ibadet anlayışı 
içerisinde yapan bir kişiyim, repertuvarımı teşkil eden eserlerin 

bestekarlarının mühim bir kısmı Evliyaullahtandır. Burada 

mesele içki tüketimiyle ilgili dini hassasiyet değildir. Daha 

ziyade temsil ettiği müzik geleneğinin itibarını korumak ve 

meşk aldığı ustalarının hatırasını incitmemek kaygısı ön 

plandadır (Akt: Ayas, 2015: 359). 

Oğuz (2007: 30,32), “kültürel mekânın korunması kültürün korunması 

demektir… Mekânını kaybeden ve icra edilmeyen eski kültürler yok olmaya 

başladı” derken bu hassasiyeti ortaya koyar. Seferis de (2000: 8) bu minvalde 

düşünür: “Belli bir sanatsal ifadeyi onu doğuran ortamdan ona kaçınılmaz 

olarak yabancı gelecek bir başka ortama aktarmak yanıltıcı olacaktır”. Aksoy 

(2008: 234), sanat müziklerinin mekânsal esnemeleri ile ilgili şunları düşünür: 

“Osmanlı musikisi bir konser salonu musikisi değil, bir meclis musikisiydi (bunu 

söylerken bu musikinin en seçkin ürünlerini düşünüyorum). Önce plaklara ve 

konser salonlarına sonra da radyoya taşınması Türk musikisinin icrasına 

alışılmadık unsurlar girmesine yol açtı. Bu musiki konser salonunu çok 

yadırgadı. Türk musikisine başka bakımlardan çok şey kazandırmış olan plak 

sanayi ile radyo musikiden alınan hazzı azalttı, musiki kültürünü 

yaygınlaştırırken sığlaştırdı”.  

Aynı itiraz mevlevi ayinlerinde temel bir edim olan semânın mekânsal 

esnemesine karşı yapılır: “Bugün özellikle kendini ‘mütedeyyin’ olarak 

nitelendiren ancak bu kültürden çok uzak olan bir kesimin nişan, düğün, sünnet 

törenlerinde belediyelerin yahut özel kurumların Ramazan eğlencelerinde hatta 

lokanta işyeri açılışlarında birkaç kuruş karşılığında olur olmadık yeşil, pop-

arabesk müzikler eşliğinde dönen gençleri görebilmek mümkün… Bu sema 

değildir, içler acısı bir durumdur, yalnız sema açısından değil müzik açısından da 

içler acısı bir durumdur” (Çevikoğlu, 2017: 243).  

Mekânsal esneme konusunda Türk halk müzikleri için de durum farklı 

değildir. 20. yüzyılın sonlarında daha çok kırsala ait/sınırlı olan bu müzik 

kültürü kentlerde konser salonları, türkü barlar gibi kimi yeni mekânlara 

yerleştirilmiştir. Türkü barlar, kentleşme sürecinde ortaya çıkan, genellikle Türk 

Halk Müzikleri temel türüne ait (Bozlak, Hoyrat, horon vb. gibi) farklı alt 
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türlerin seslendirildiği bir mekân olarak dikkat çeker. Bu bağlamda Anadolu 

yerel kültürünün kendisini kentte var etmeye zemin hazırlayan mekânlar olarak 

“türkü barlar, bir taşra temsiliyeti olarak kentlilik algısını anlatır” (Kayhan, 

2010: 156). Türkü barlar, kent mekânları olarak Türk halk müziklerinin tınısal ve 

oturtumsal değişimlerine ev sahipliği yapmıştır. Türkü barlarda, “türküler 

bağlamanın yanında gitar ile icra edilir ya da bağlama popüler müziğin çalgıları 

gibi elektronikleşir” (Beşiroğlu, 2011: 134). “Her ne kadar yerel veya etnik sesle 

yoğrulmuş olsalar bile elektronik olarak üretilen müzik ve bunların icra edildiği 

mekânlar metropol hayatının vazgeçilmez parçası haline gelmiştir” (Mert, 

2011:180).  

Mekânsal esneme, elbete Türk müzik kültürü ile sınırlı değildir. Bu 

esnemeden kendini kurtarabilen müzik kültürünün olduğunu iddia etmek son 

derece güçtür. Günümüzde endüstri bandına girmeyen müzik hemen hemen 

kalmamıştır. Bu konuda Erol’un tespitleri yerindedir: “Müzik dinleme deneyimi 

elektronik kitle iletişim araçları icat edilmeden önce konaklar, konser salonları, 

opera evleri, festival alanları, ritüel ortamlar ve düğün salonları vb. mekânlarda 

gerçekleştirilen canlı icralarla mümkündü. Toplumsal etkileşimin belkemiğini 

oluşturan bu canlı icralar hala önemli sanat, eğlence ve dikkate değer bir sosyal 

role sahiptir. Bununla birlikte müziğin ticari olarak önemli hale geldiği 

endüstrileşmiş toplumlarda insanlar müzik dinleme gereksinimlerini bugün 

çoğunlukla kitle medyasından sağlamaktadır” (Erol, 2018: 116). Özellikle sanayi 

devrimiyle birlikte gelişen müzik teknolojisi etkileri, öncelikle merkezlendiği 

kentlerde hissedilmeye başlandı. Teknolojik gelişmelerin kentleri de aşması 

sonucunda uluslararası bir ağ olarak WEB tabanlı platformların da günümüz 

müzik mekânları olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Gerçek 

mekânlardan sanal ve soyut mekânlara yerleşen müzik, kimi zaman otantik 

kültür ocaklarına öykünülerek icra edilir ve simgesel olarak işaretlenir. Örneğin, 

kırsala ait bir müzik türü bir televizyon stüdyosuna ya da bir sahneye taşınırken, 

ait olduğu kültür ocağının kimi simgeleriyle donatılabilir. Böylece kültür 

ocaklarından hareketle mekânın müziksel türe olan katkısı simgesel de olsa 

devam ettirilir. 

Mekânsal esnemelerin gerçekleştiği makro mekânlar modern kentlerdir. 

Geleneksel kültürlerden ödünçlediği kimi kültürel bileşenler ile popüler kültürler 

kendilerini kentte konumlandırmıştır. “Popüler kültür durmadan değişen esas 

olarak da şehirsel alanlarda yaşayan büyük, türdeş olmayan nüfus gruplarına 

dayanan bir kültür türüdür” (Tümertekin ve Özgüç, 2019: 129). Bir popüler 

kültür bileşeni olarak popüler müziklerin de bu çerçevede değerlendirilmesi 

yerinde olacaktır. Stokes, (2012: 53), “Türkiye’de popüler müziğin izini süren bir 

tarih, aynı zamanda kent mekânlarının da izini sürer” derken bir mekân olarak 
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kentin özellikle popüler müziklerle olan ilişkisine vurgu yapar. Dolayısıyla 

kentin müziksel bir senkretizm ortamı hazırladığını söyleyebiliriz. Behar (2015: 

23), kentteki bu senkretik ortama yönelik olarak Hacı Arif Bey’i örnek verir ve 

onun şarkılarının Osmanlı sarayındaki müzik öğreticiliğine rağmen orada sınırlı 

kalmadığını şehirde de tanındığını ve dolayısıyla popüler olduğunu aktarır. Yani 

buradaki durumdan da anlaşılacağı üzere kentler, popüler müzikler dışında da 

farklı müzik geleneklerinin birleştiği mekânlar olarak önemli yerleşim yerleridir.  

Türkiye’de kentte oluşan ve piyasa müziği içinde sınıflandırılan en etkili 

müziksel türlerden biri de arabesktir. Arabesk müzik mekânsal olarak kentlerin 

müziğidir32. Burada mekânsal belirnenim oldukça güçlüdür. Çünkü kırsaldan 

kente göçen sosyolojik/kültürel bir gruba ait olan bu müzik, sosyolojisi köye, 

kırsala ait olan topluluğa rağmen köyde ve kırsalda değil, bu sosyolojik/kültürel 

grubun kente göçüyle birlikte ortaya çıkmıştır. Arabesk, göç öncesi kent 

toplumunun da müziği değildir. Arabesk müzik mikro düzeyde de oldukça geniş 

bir ifade haznesine sahiptir; her ne kadar doğruluğu, geçerliliği tartışılsa da 

“dolmuş/minibüs müziği33” olarak da nitelendirilmiştir. Caz, Blues ve Rap gibi 

Amerika kıtasına ait müzikler de buna benzer bir mekânsallık üzerinden 

okunabilir. “Caz Afrika’ya ait değildir. Doğduğunda orada hiç bilinmiyordu ve 

dünyanın pek çok bölgesine kıyasla hala da daha az bilinmektedir… Caz siyah 

ve beyazın karşılaşmasıyla doğdu, bu nedenle de karşılaşmanın en yoğun olduğu 

yer olan ABD’nin güneyinde ortaya çıktı” (Berendt, 2003: 29). Bir başka 

mekânsal esneme örneği olarak tangoya da bakmak faydalı olacak. Cumhuriyet 

döneminin elit kesimince yüksek kültüre yerleştirilen ve resmi müziği haline 

gelen tango, kökeni itibariyle oldukça farklı bir mekânsallığa sahipti. Tango, 

Arjantin’de banliyölerde, şehrin çeperlerinde ve kimi zaman erotik çağrışımlar 

barındıran bir müziksel türdü. 

 
32 Yukarıda Türk sanat müziklerinin de kent merkezli olduğu söylenmişti. Ancak özellikle 

postmodernizmin etkisiyle teknolojinin ve kültürel yaşamın oluşturduğu yeni yaşam biçimi, 

kentleri yeniden inşa etmiş, yeni kentler oluşmuştur. Popüler müziklerin mekânları olarak 

kentler; teknolojinin olanaklarıyla, kitle iletişim araçlarının etkinliğinde modern yaşamla birlikte 

yeni bir biçim olarak tanımlanabilir. “Ticaret merkezi olan kentler, çok çeşitli müzik türlerinin 

birbirlerini zenginleştirecek şekilde bir araya gelebilmesine olanak sağlayan tonlanma merkezleri 

oldu” (Finkelstein, 1996; 22). 
33 Arabesk müziğin “dolmuş müziği” olarak nitelendirilmesi, mekânsal bir ilişkisinin sonucudur. 

Dolmuş müziği ifadesi, kente göçenlerin ve yerleştikleri gecekondulardan ulaşım sağlayabilmek 

adına belediyelerin buna el atana kadar kendilerinin ürettiği bir çözümle ilişkilidir. İfadede yer 

alan dolmuş sözcüğünün türetilmesi, taşıtın dolunca hareket etmesiyle olan bağıntısının bir 

sonucudur. Işık ve Erol (2002; 80) da arabeskin, “… gecekondularda yaşayanların kendi 

ulaşımlarını sağlamak için kendi hayatlarını kolaylaştırmak için keşfettikleri dolmuşlarda…” 

yaygınlaştığını söyler.   
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3. SONUÇ 

İnsanın  varlığı ve devamlılığı, içinde yaşadığı mekân ile olan uyarlanma 

süreciyle doğrudan ilişkilidir. Bu uyarlanma sürecinin temel mekânizması 

kültürdür. Kültür ile mekân arasındaki etkileşim aktif, dinamik ve karşılıklıdır. 

Dolayısıyla bu karşılıklı ilişkinin nitelikli bir biçimde anlaşılmasını sağlayan 

temel yaklaşım olarak “olabilircilik” (probabilism) diğer yaklaşımlara göre daha 

açıklayıcıdır. Zira diğer yaklaşımlardan çevresel determinizim (environmental 

determinism) ve “olanakçılık” (possibilism) yaklaşımlarının tek yönlü ve donuk 

olmaları, onların bu ilişkinin niteliğini açıklamada yetersiz kalmalarına neden 

olmaktadır. Örneğin çevresel determinizim, kültürlerin tamamen doğa 

tarafından şekillendirildiğini, dolayısı ile benzer fiziki çevrelerin benzer kültürler 

ortaya çıkardığını savunur. Bu iddiayı müzik özelinde somutlaştıracak olursak, 

benzer çevresel koşullarda benzer müzik kültürlerinin varlığı zorunlu bir 

sonuçtur. Oysa bu son derece tartışmalı bir çıkarımdır. Bir diğer yaklaşım 

“olanakçılık” da yine tek yönlü ve katı yaklaşım olarak aynı kültürel grupların 

farklı çevresel koşullarda bile aynı müzikler ürettiği gibi katı sonuçlara mecbur 

kılabilir. Ancak bu sonuç da tartışmalıdır. Çünkü birbirlerine hiç de uzak 

olmayan farklı bölgelerde yaşayan kimi etnik grupların (örneğin Romanların, 

Lazların ve Gürcülerin) farklı müzik kültürlerine sahip oldukları rahatlıkla 

görülebilir. Dolayısıyla karmaşık ilişkiler ağı barındıran mekânlar, benzersiz ve 

belirli keskin sınırlar içerme konusunda katı yaklaşımları kaldıramayacak bir 

fenomendir. Ayrıca günümüzde içinde yaşadığımız dünyada üretilen mekânlar, 

insanın tarihin daha önceki dönemlerinde yaşadıkları mekânlardan tamamen 

farklıdır. Zaman içinde oluşan bu mekânsal farklılıklar kimi zaman birleştirici bir 

deneyim sunmasına rağmen, kimi zaman da parçalanma ve dağılma deneyimleri 

yaratır. İnsan mekânı deneyimler, algılar ve kavrarken aynı zamanda onu 

biçimlendirir ve onun aracılığıyla düşünür ve davranır.  

Kültürel çalışmalarda, mekân sözcüğü salt ve mutlak bir lokasyonu, 

matematiksel ve geometrik bir alanı fazlaca aşan bir unsur olarak ele alınır. Bu 

bağlamda makalede, sayısal bir işlem içeren kantitatif (nicel) bir yöntem değil; 

daha çok kavramsal, davranışsal ve kültürel bir ilişki ağına yönelen kalitatif 

(nitel) bir yöntem benimsenmiştir. Mekân kavramı bu çerçevede, kimi kültürel 

pratiklerin gerçekleştirildiği, makro ve/veya mikro düzeyde belirginleşen ve 

kültürel sınırlara haiz bir yer olarak tanımlanmış ve bu tanım çerçevesinde ele 

alınmıştır. Kültürel pratikleri içinde barındıran mekânlar, içindeki ilişkisellik ve 

toplumsal örgütlenmeyle birlikte, kimlik/aidiyet içeren yönüyle de ilgili 

toplum/kültür hakkında kimi verilerin inşa edildiği ve aktarıldığı yerler olarak 

önem taşır. Kültürel bir fenomen olarak müzik de bir varlık alanına sahiptir ve 

aynı zamanda mekânsal bir pratiktir. Dolayısıyla müziklerin mekânlar üzerinden 
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okunmaları, onların kavranmasında, açıklanmasında ve anlamlandırılmasında 

göz ardı edilemeyecek kadar güçlü bir analitik araç olarak iş görür. Mekân 

bağlamında müzikleri ve çeşitliliğini anlamaya yönelik yapılan bu çalışmada 

müzikler, mekânların hem bir önceli hem de sonucu olarak, karşılıklı bir ilişki 

içinde ele alınmıştır. Bu ele alışa göre; müzikler, mekânsal bir örgütlenme olarak 

da tanımlanabilir.  

Mekân, aslında temel bir müzik disiplini olan etnomüzikolojinin ontolojisi 

ile doğrudan bir bağıntı içerir, bir başka söyleyişle etnomüzikoloji temel verilerini 

mekânsal eksende “alan çalışmalarından” elde eder. Dolayısıyla 

etnomüzikoloiinin bilgi üretebilmesi için ilgili müziksel pratiğin kendi 

mekânında izlenmesi ve alımlanması son derece önemlidir. İçinde bulunan 

kültürel kodlar, davranışlar ve anlamlarla birlikte mekân, çok katmanlı yapısı 

gereği etnomüzikoloji disiplini için oldukça verimli bir çalışma alanıdır. Müzik 

mekân ilişkisinin müziksel aşamalarının ve mekân içindeki müziksel edimlerin 

her biri ayrı ayrı ele alınıp literatürün genişletilmesi, etnomüzikoloji disiplini 

açısından faydalı olacaktır. Örneğin makalede değinilemeyen ancak üzerine 

düşünülmesi gereken bir çalışma nesnesi de mekân ekseninde müzisyen 

adlandırmalarıdır.  Gerçekten de mekânlar kimi zaman müzisyenlerin kategorize 

edilmelerinde işlevseldir. Örneğin, sahne müzisyenliği, konser müzisyenliği, 

stüdyo müzisyenliği ve düğün müzisyenliği gibi kategoriler mekânsal eksende 

gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla mekân müzik ilişkisinin ele alındığı bu tip 

çalışmalar, ileri aşamalarda makro düzeyde belki de fiziksel haritaların, daha 

nitelikli kültürel haritalara evrilmesine ve müzik kültürlerinin haritalarının 

üretilmesine yol açacaktır. 

Müzik, özellikle 20. yüzyıldan itibaren kullanım değerinden, değişim 

değerine yerleştiğinden, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bir yönüyle 

somutlaşmış ve metaya dönüşmüş, dolayısıyla mekânsal bağlamda yeni bir 

boyut kazanmıştır. Teknoloji aracılığıyla taşınabilir ve ekonomik bir değere 

dönüşen müzik, özellikle tüketim süreci itibariyle artık toplumsallık kadar 

bireyselliğe de indirgenmiştir. Bir dönem taşıma imkanı olmayan, 

gramafonlardan başlayarak; plaklar, kasetçalarlar, CD’ler, DVD’ler, MP3 

playerlar, USB bellekler vb. taşınabilir metalarla müzik tüketicisinin ayağına 

kadar gelmişken, teknolojinin eriştiği son aşamada ağ üzerinden rahatlıkla müzik 

tüketimi gerçekleştirilebilmektedir. Kısacası müzik metalaşma ile kazanmış 

olduğu somutluğu, dolaşım ve erişim becerisi içinde sanal bir ağ ortamına 

yerleştirilmesiyle eskiye göre daha da soyutlaşmıştır. Mekânlar, kimi zaman ilgili 

müzik icrasının sergilenmesine yönelik amaçla inşa edilirken, kimi zaman ise 

müzik kültürlerinin doğal dinamikleri, ilgili yeri ve mekânı kendilerine 

sergilenme alanına dönüştürürler.  
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Belirtilmesi gereken bir başka konu da müziklerin ve çeşitliliklerinin 

yalnızca mekân kavramına indirgeyerek anlaşılamayacağıdır. Bunun yerine 

makalede mekân kavramı, müziklerin kendilikleri ve çeşitlilikleri açısından 

belirleyici dinamiklerden yalnızca biri olarak değerlendirilmiştir. İndirgemeci 

yaklaşımın noksanlığı ve geçersizliği tüm ifade kültürlerinde gözlemlenebilir. 

Çünkü kültürün kendisi birbirleriyle ilişkili sistematik bir bütündür. Müzik de bu 

bütünün bir parçasıdır.  
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Kaynakçada: Waterbury, John (1991), “Twilight of State Bourgeoisie”, International 

Journal of Middle Eastern Studies, 23 (1): 1-17. 

 

b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler: 

Metin içindeki referans (kitap): (Balibar ve Wallerstein, 2000: 67). 

Kaynakçada: Balibar, Etienne ve Immanuel Wallerstein (2000), Irk Ulus Sınıf 

(İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Nazlı Ökten). 

Metin içindeki referans (makale): (Sına ve Soyer, 1998: 108). 

Kaynakçada: Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan 

Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, 31 

(3): 103-117. 

 

c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler: 

Metin içindeki referans (kitap): (Gönlübol vd., 1996: 45). 

Kaynakçada: Gönlübol, Mehmet, Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer, Cem Sar, 

Duygu Sezer, Oral Sander ve Ömer Kürkçüoğlu (1996), Olaylarla Türk Dış 

Politikası, 1919-1995 (Ankara: Siyasal Kitabevi). 

İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve 

referanslar da bu örneğe göre yapılacaktır. 



 

 

 

d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler: 

Metin içindeki referans: (Riddell, 1994: 53). 

Kaynakçada: Riddell, Peter (1994), “Major and Parliament” , Kavanagh, Dennis ve 

Anthony Seldon (Der.), The Major Effect (London: Macmillan): 46-63. 

Metin içindeki referans: (Geray, 1992: 236). 

Kaynakçada: Geray, Cevat (1992), “Çevre İçin Eğitim”, Keleş, Ruşen (Der.), İnsan 

Çevre Toplum (Ankara: İmge): 223-240. 

 

e) Kurum yayınları: 

Metin içindeki referans: (DPT, 1989: 145). 

Kaynakçada: DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 (Ankara). 

 

f) İnternet kaynakları: 

Metin içindeki yollamada: (Çubukçu, 2009). 

Kaynakçada: Çubukçu, Mete (2009), “Bu Kimin Zaferi?”, 

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp (15.06.2010). 

Metin içindeki yollamada: (Dışişleri Bakanlığı, 2010). 

Kaynakçada: Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa 

(16.06.2010). 

 

g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin 

içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet 

Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için 

ASBHK gibi. 

 

h) Dipnotlar, referans verme dışındaki açıklamalar için kullanılmalıdır. 
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