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HOCAMIZ PROFESÖR FEHMİ YAVUZ'u 
UĞURLARKEN...* 

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ 

Bundan yirmi yıl kadar önce, bir öğrencisi, yeni yayınlanmış olan 
doktora tezinin "Sunuş"una, adından söz etmeksizin, "Bir Örnek İn-
san'a" başlığını koymuştu. Özel yaşamında titizlikle bağlı kaldığı ku-
rallar, üstlendiği önemli kamu görevlerindeki davranışları, insanlarla 
ilişkilerindeki ölçülü, yumuşak, rahatlatıcı, babacan ve hoşgörülü tu-
tumu, hakseverliği ve apaçıklığı, O'nu gerçekten "Örnek bir İnsan" 
yapan sayısız erdemlerinden yalnız birkaçıdır. Yakın çevresindeki her-
kes, ama özellikle yirmi beş yıldanberi birlikte çalıştığı iki asistanı, bu-
nu yakından görmek, ondan yararlanmak onurunu kazanmışlardır. 

Öğrencilik yıllarıyla birlikte 70 yıllık bir ömrün 50 yıla yakın bir 
bölümünü (1934-1982) Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne vermiş, saçmı bu 
çatı altında ağartmış bulunan Profesör Yavuz'u, yasaların çizdiği yaş 
sınırına vardığı için, içimizden gelmeyerek uğurluyoruz. Yaşının biz-
lere oranla ilerlemiş olmasına karşın, kafası en genç olanlarımızın ba-
şında geldiğine hiç kuşku yoktur. İşine bağlılıkta, çalışkanlıkta, ken-
dini sürekli olarak yenilemekte yaşıyla ters orantılı bir canlılık için-
dedir. Emeklilik belgesinin imza edildiği güne değin Fakültedeki ça-
lışma odasını en çok kullanan hocamız olduğunu herkes bilir. Aranıp 

_ da odasında bulunmadığı yok gibidir. Isparta'lı Lütfi Usta'nm, yıllar-
dır masasmdan ayırmadığı şu sözleri de, bu canlılığının en güzel ka-
nıtları değil midir? : 

"Bir gün okuyup yazmasam 
Meşk elden gider, 

Bir gün çalıp söylemesem 
Aşk elden gider" 

Profesör Fehmi Yavuz. Fakültemizdeki Kentbilim Kürsüsünün 
kurucusu olan ve bu dersi 1933-1946 yılları arasında burada okuttuk-

* Prof. Yavuz'un ayrılış töreninde, Mayıs 1982'de yapılan konuşma. 
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tan sonra Berlin'de Belediye Başkanı iken ölen Profesör Ernst Reuter'in 
isteği üzerine, bu bilim dalında asistan olarak kalmaya karar verdiği 
zaman, ülkemizde kentlerle ilgilenmenin akıllıca bir iş olduğuna ina-
nan insan sayısı yok denecek ölçüde azdı. Ondan 20 yıl sonra aynı yo-
lu seçen asistanları da, pek aydınlık olmayan bir geleceğe doğru yola, 
çıkmaktan tedirginlik duymuşlardı. Ama, aradan geçen yıllar, bu kay-
gıların hiç de haklı olmadığını ortaya koydu. Önce Ernst Reuter, son-
ra da Fehmi Yavuz, Kentbilim'in, ülkemizde bir toplumsal bilim dalı 
olarak gelişmesine, yerleşmesine, geçerlik kazanmasma önemli katkı-
larda bulunmuş iki simgedirler. Bugünün vali ve kaymakamlarından 
hemen hemen hepsi, bu iki adı saygıyla anarlar. 

Profesör Yavuz, emekli olmakla, öğrencilerine karşı olan hizmet 
borçlarını ödemeyi bitirmiş olmuyor. Emeklilik, onun için, bir biçim-
sel ayrılış olmaktan daha fazla bir anlam taşımaz. Her yeni ortak ça-
lışma önerisine, "Serde gençlik var, yaparız" diyecek ölçüde canlı bir 
araştırma güdüsü ile katılma isteği belirten bu "emekli genç"in yazı-
ları, söyleyişleri ve örnek davranışları, onu izlemeye çalışanlar için, 
bundan böyle de birer ışık kaynağı olabilecek değerdedir. Hele de, çev-
resindekilere, "İnşallah" sözcüğünü kullanmayı bile yasaklayarak, on-
lara her türlü akıl ötesi bağlılıklardan uzak kalmalarını bıkmadan sa-
lık vermesi, genç kuşaklar için, çağdaş düşünce yöntemlerine ve akıl-
cılığa yönelmede her zaman taptaze bir esin kaynağı olacaktır. 



PROF. FEHMİ YAVUZ VE TÜRK KENTRİLİMİ 

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Prof. Dr. Cevat GERAY 

G i r i ş 

Eski adı ile Şehircilik diye bilinen Kentbilim, ülkemizde, yüksek 
öğretim kurumlarında okutulan bir dal olarak çok uzun bir geçmişe 
sahip bulunmuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve 
bugün Mimar Sinan Üniversitesine katılmış bulunan Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi'ndeki Şehircilik dersleri dışında, Kenfcbilim'i toplum-
sal bilim içerikli bir bilim dalı olarak ilk kez Ernst Reuter, Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu'nda okutmağa başlamıştır. 

Hitler Almanyası'ndan kaçıp gelen ve bir süre Ulaştırma Bakanlığın-
da "tarife uzmanı" olarak çalıştıktan sonra, Siyasal Bilgiler Okulu Mü-
dürü Emin Erişirgil'in çağrışma uyarak, bu okulda Komün Bilgisi, Ma-
hallî İdareler ve Şehircilik konulu dersler okutan Ernst Reuter'in en 
yakın çalışma arkadaşı Fehmi Yavuz'dur. Fehmi Yavuz, gerçekte, ken-
disinin de her zaman belirttiği gibi, "Şehircilik okumadan şehirci ol-
muştur". Toplumsal bilim içerikli Ksntbilim'i ilk olarak okutan bir 
üniversite öğretim üyesi olmasında, meslek içi eğitiminin ve Ernst 
Reuter'le birlikte çalışmasının çok büyük payı vardır. Siyasal Bilgiler 
Okulu'nun İktisat ve Maliye Bölümünde aldığı ekonomi kültürünün, 
Kentbilim için elverişli bir temel olşturduğunu da gözden uzak tutma-
mak gerekir. 

1930'larm sonlarında, Siyasal Bilgiler Okulu'na asistan olduğu sı-
rada, Kentbilim'i bir uğraş alanı olarak seçerken, bu daim öneminden 
kuşku duyduklarını ona bildirenler olmuştur. Tıpkı bunuıı gibi, bu sa-
tırların yazarları da, 1950'li yılların başlarında, aynı dalda üniversite 
asistanı olduklarında, onlara da sık sık, "Şehirciliğin ne anlama gel-
diği" sorulmuş, yerinde bir yeğleme yapmış olduklarından kuşku du-
yulduğu anlatılmağa çalışılmıştır. Aradan geçen yıllar içinde hızlı 
kentleşmenin yarattığı sorunlar, genç yöneticilerin ve kuşakların bu 
konularda bilgi edinme zorunlulukları, Kentbilim'in geleceği için du-
yulan kuşku bulutlarını dağıtmıştır. Gelişmeler, bu bilim dalını, birçok 
öğretim kurumunda temel ders konuları arasina sokmuştur. Bugün, 
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Ekonomi ve Yönetim Bilimleri okutulan her fakültenin izlencelerinde, 
Kentleşme ve Konut Politikası, Çevre Sorunları, Yerel Yönetimler 
adıyla anılar derslerin bulunduğu görülmektedir. 

İlgi çekicidir ki, başka ülkelerde, Kentbilim öğretiminde mimar-, 
lık ve mühendislik gibi dallar öncülük etmiş, toplumsal bilim içerikli 
izlenceler daha sonra oluşturulmuş bulunmasına karşılık, ülkemizde, 
bir ölçüde bunun tersi olmuştur. Nitekim, 1930'larda, ekonomi, toplum-
bilim ve yönetim içerikli bir Kentbilim dersi, ilk olarak Siyasal Bilgi-
ler Okulu'nda okutulmağa başlamış, "Şehirci" ya da "Şehir Plancısı" 
yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının kurulması ise, bunu 25-30 
yıl gibi bir aralık ile izlemiştir. 

İşte, Prof. Fehmi Yavuz, bu gelişme sürecine, önemli katkıları olan 
bir bilim adamı olarak, yazılarıyla, yapıtlarıyla, yetiştirdiği öğrenci-
lerle ve kimi zaman da devletin yüksek yönetim yerlerinde sorumluluk 
taşıyarak, görüş ve düşüncelerini yaymağa, etkili kılmağa çalışmıştır. 
Bizler, bu yazımızda, onun, Kentbilim çerçev6si içine giren konularda-
ki görüş ve katkılarını özetlemeye çalışacağız. 

1. Kentbilim Eğitimi 

Prof. Yavuz'un Kentbilim Eğitimi'ne katkısı, 1940'lardan bu yana, 
ülkemizde kaymakam ve vali olarak görev yapacak olanlar arasında 
Siyasal Bilgiler Okulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi çıkışlıların Kent-
bilim konularında yetişmelerini sağlamak olmuştur. 1953'te, SBF İs-
kân ve Şehircilik Enstitüsü'nün kurulmasındaki hizmetleri, o tarihten 
sonra, adı geçen Enstitü'nün her yıl düzenlediği İskân ve Şehircilik 
Haftalarıyla ve bunların kitap halinde yayımlanmasıyla sürmüştür. 
Her biri, ya Kentbilim'le ilgili bağımsız bir konunun türlü yönlerini 
ele alan, ya da değişik konulardaki konferanslara yer veren bu Hafta 
kitapları, ülkemizde, Kentbilim'le ilgili olanların yakından tanıdıkları 
kaynaklardır. Bunlardan 6. cısı, Kentbilim Eğitimi'ne ayrılmıştır. 

Prof. Lloyd Rodwin, Prof. Frederick Tamms, Abid Hussain ve 
Malcolm D. Rivkin gibi yabancı uzman ve bilim adamlarının da, Kent-
bilim eğitim ve örgütlenmesine ilişkin bildiriler sundukları bu Haf-
ta'da, Prof. Yavuz, bu alanda politikacıların rolüne değinen bir konuş-
ma yapmıştır. ("Şehircilik ve Politikacılar", 6. İŞHK, s. 13-19). Yavuz, 
bu konuşmasında, bir yandan, politikacının Kentbilim çalışmalarında-
ki rolüne değinirken, bir yandan da, arsa, gecekondu, yerel hizmetler 
üzerinde, politikacıların yaklaşım ve tutumlarının etkilerini çözümle-
me konusu yapmaktadır. 
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Bir İngiliz Krallık Komisyonu'nca hazırlanan ve Kent Plancıla-
rının eğitimine ve niteliklerine ilişkin konuların ele alındığı bir kitap-
çığı da, Prof. Fehmi Yavuz, Şehircide Aranan Vasıllar adıyla dilimize 
çevirerek, bu Enstitünün yayınları arasında yayımlamıştır. Bu yapıtta 
savunulan tez, kentleri planlama işinin bir takım çalışması olduğu, 
teknik elemanların tekeline terkedilemiyeceği görüşü idi. Daha son-
raki yıllarda, mimarlık ve mühendislik dalları dışındaki uzmanların da 
plancı olmaları ve planlama kurumlarında görev ve sorumluluk alma-
larıyla doğruluğu kanıtlanan bu sav, bu çabalar sonucunda, ülkemiz-
de geniş ölçüde geçerlik kazanmıştır. Prof. Yavuz, bu görüşünü, hem 
öğretim üyeliği boyunca, hem de İmar ve İskân Bakanlığı yaptığı sı-
rada her vesileyle dile getirmiştir. 

2. Kent Planlaması ve İmar Konuları 

Ankara'nın İmarı ve Şehircilğimiz (1952) adlı kitabı, Prof. Yavuz'-
un, bugün de sık sık başvurulan ilk Kentbilim araştırmasıdır denilebi-
lir. Yavuz, bu yapıtında, planlı kent gelişmesinin erdemlerini ve plan-
sız gelişmenin sakıncalarını anlatır. Kent planlamasının yönetimsel 
ve siyasal yapıdan soyutlanmış olarak ele almamıyacağmı, ilk kez, bü-
tün ayrıntılarıyla o vurgulamıştır. "Bütün bu meseleler, ancak, parla-
mento, hükümet, mahallî idareler ve halkın, birbirlerini anlaması, ve 
ahenk içinde çalışması ile özlendiği şekilde hal edilebilir. Bu anlaşma 
ve ahenk sağlanamadığı takdirde, çok yüksek ehliyet sahibi şehirciler 
tarafından hazırlanmış olan planlar dahi, tatbik imkânını kaybetmek 
tehlikesine maruz kalır ve soysuzlaşabilirler" (Önsöz) 

Ankara'nın İmarı ve Şehirciliğimiz kitabı, ülkemizde, planlama 
sürecini etkileyen etkenleri, Ankara örneği üzerinde çözümlemekte ve 
gelişmekte olan bir ülkede yeni bir planlı bir başkent oluşturmanın 
kolaylık ve güçlüklerini sergilemektedir. Denilebilir ki, aradan geçen 
yıllar içinde, büyük kentlerimizden pek azmin planlama deneyimleri, 
bu yapıtta olduğu ölçüde ayrıntılı ve yönetim ve siyaset kurumlarıyla 
ilişkileri içinde ele alınmıştır. 

Ankara'nın imarma ilişkin olarak, imar ve belediye sınırlarının 
birleştirilmesinden doğan sorunlar, bunun, arsa spekülâsyonu üzerin-
deki etkileri, yerbölümlemenin denetlenmesi konuları, yeni mahalleler 
oluşturulması Ve yapı yapmaya zorlama gibi konular, çağdaş Kentbi-
limde taşıdıkları önem açısından, bu yapıtta tartışılmakta, değerlendi-
rilmektedir. 

Ankara'nın İmarı, kentte nüfusun gereksiz ölçüde yoğunlaşmasın-
dan ve yerleşik alan (iskân sınırlarının genişletilmesinden doğan eko-
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nomik, sağlıkla ve toprak kullanımı ile ilgili sakıncalara sık sık yer 
vermiştir. Kent içinde boş bekletilen arasalarda yapı yapmağa zorlama, 
yapı yasağı, düzenleyici birleştirim (hamur) gibi, imar planlarının uy-
gulanmasına yarayan türlü yasal ve uygulayımsal araçlar, Ankara'nın 
İmarı ve Şehirciliğimiz kitabının ön plana çıkardığı kavramlardır. 
Prof. Yavuz, bu önemli yapıtında, değerlenme resmi ve harcamalara 
katılma payı gibi, kent yönetimi gelirlerinden toprağa bağlı olanlar 
üzerinde önemle durmuş, bu araçlardan, toplumsal amaçlarla olabil-
diğince yararlanılmasını önermiştir. Bu yapıtta, yeni kent ya da baş-
kent kurmak isteyen kıt kaynaklı ve gelişmekte olan ülkeler plancıla-
rının alabilecekleri önemli dersler vardır. 

İmar planlarının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerine, bu 
kez biraz daha genişleterek, 1953'de yayımlanan Şehircilik Ders Kita-
Üı'nda yer vermiştir. Bu kitabın önsözünde dikkati çektiği konular, 
İmar Yasasının hazırlanmasında ve İmar ve İskân Bakanlığının ku-
rulmasında ertkili olmuş düşünceleri yansıtır. Bunlar, o günkü imar 
mevzuatının ülke ölçüsündeki gereksinmeleri karşılamadığı, köy ima-
rını dışta bıraktığı, esneklikten yoksun bulunduğu, bu konularda gö-
revli vesayet ve onay mercilerinin dağınıklığı, yapı ahlâkı ve parasal 
katkı gibi konulardan ibaretti. 

Kentlerin düzenli olarak gelişmesinde, bölge ve ülke ölçüsünde, 
kentleşme ve imar konularından sorumlu bir özeksel otoritenin varlı-
ğını, ülkemizde bir İmar ve İskân Bakanlığı kurulmadan savunmuştur. 
Ve kent planlamasmdaki başarının, bölge ve ülke ölçüsündeki planla-
ma eylem ve etkinlikleriyle eşgüdümlü olarak artırılabileceğini öne 
sürmüştür. 

İmar ve planlama konularının, nitelikleri yönünden siyasal olduk-
larını benimsemekle birlikte, partizanlıktan korunmaları ve kurtarıl-
maları gereğini sık sık vurgular. Yurdumuzda, 1960 öncesinde, İstan-
bul'da girişilen imar uygulamalarının, imarı siyasal kazanç olarak de-
ğerlendirmek isteyenlerce başlatıldığını, bunun ülke ekonomisi için bir 
savurganlık yarattığını savunmuştur. İstanbul'daki imar ve kamulaş-
tırma eylemlerinin, plansız ve hesapsız olmasını, bundan doğan ka-
mulaştırma borçlarının ödenmesinin yıllar almasını, yerel yönetimlerin 
saygınlığına gölge düşüren etkenler olarak değerlendirmiştir. Bu eleş-
tirileriyle, Prof. Yavuz, kent imarında plansızlığın ve hesapsızlığın ye-
rine izlence düşüncesini koymak istediğini belirtmektedir. 

Yalnız kentlerin imarında değil, nüfusun ve ekonomik etkinlikle-
rin, sanayi kuruluşlarının, kültür ve eğitim kurumlarının ülke yüze-
yinde dağılışında da, dar anlamda siyasal karar ve uygulamalardan 
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kaçınılmasını sürekli önermiştir. Bu görüş, gerçekte, kaynak dağıtımın-
da pay alma yarışı olarak özetlenebilecek olan siyasetin doğasına ay-
kırı imiş gibi görünse de, Prof. Yavuz'un ileri sürdüğü görüş, bu da-
ğıtım süreçlerinin olabildiği ölçüde nesnelleştirilmesi, toplum yararı 
düşünceleriyle siyasal eylemin smırlandırılmasıdır. 

3. Kentleşme ve Bölge Ölçüsünde Planlama 

2. Dünya Savaşı sonrasında hızla yükselen kentleşme düzeyi, 
Prof. Yavuz'un yazılarında, başlıca imar ve kent plancılığı sorunları-
nın kaynağı olarak değerlendirilir. "Büyük Şehirlerimizin Meseleleri" 
(SBF Der. 1958, S. 4, s. 115-128) başlıklı yazısında, nüfus artışının ve 
yoğunlaşmasının doğurduğu büyük kent sorunlarını dile getirir. Köy-
lerden kentlere olan nüfus akınlarının yapay olarak artmasına yol 
açan etkenlerin ortadan kaldırılmasını savunur. 

Bu konudaki düşüncelerini, kimi başka Kentbilimciler, yanlış ola-
rak, onun, "kentleşmenin durdurulmasından yana" olduğu biçiminde 
değerlendirmişlerdir. Oysa, Prof. Yavuz'un, "kente göçü yavaşlatmak-
la" kasdettiği, kentlerdeki "gereksiz" yığılmanın, ekonomik, toplum-
sal ve stratejik sakıncalarına dikkati çekmek, kente sınırsız göçün 
devlet ve siyaset adamlarınca özendirilmesine engel olmaktır. Tören-
ler düzenleyerek gecekondu tapusu verilmesine karşı çıkması bundan-
dır. Yoksa, kent toplumunu, salt eski kentlilerin oluşturduğu tekdü-
ze bir yapı olarak değerlendiren bir kentsoyluluk yaklaşımına hiçbir 
zaman sahip olmamıştır. Bunun tersini düşünmek, kentlerdeki işssiz 
yığılmasını, sağlıksız kentleşmeyi, toplumsal ve ekonomik maliyeti 
yüksek kalabalıklaşmayı, her ne bahasına olursa olsun, özendirilmesi 
gereken bir süreç saymak olur. 

1953-1955 yılları arasında, İngiltere'de, bu ülkenin kentleşme so-
runları ve siyasaları üzerinde yaptığı inceleme ve araştırmaların, Prof. 
Yavuz'un, ülkemiz için geliştirdiği öneriler üzerinde önemli etkileri ol-
duğu söylenebilir. Denilebilir ki, bir bilim adamı olarak sistemli çalış-
ma disiplinini, olaylara çok yönlü bakış yöntemlerini, daha çok Al-
manya'daki öğreniminden, Kentbilim'deki en yeni gelişmelerle ilgili 
esinlerini ise, İngiltere'deki inceleme ve gözlemlerinden almıştır. 

İngiltere'de yaptığı çalışmaları, Şehirciliğimiz Hakkında Mukaye-
seli Raporlar başlığı altında yayımlamıştır. Bu yapıtta, Uthwatt, 
Scott ve Barlow adlarıyla anılan ve İngiltere'nin türlü kentleşme so-
runlarını inceleyen, Kırallık Yarkurulu yazanaklarında yer alan öne-
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riler tartışılmakta ve bunların ışığı altında, ülkemizin hızlı kentleşme 
sorunlarına çözümler aranmaktadır. 

Özellikle, Sir Montague Barlow başkanlığında hazırlanan yazana-
ğı, Prof. Yavuz, ülkemiz için çok geçerli bulur. Çünkü bu yazanak, nü-
fusu kalabalık yerlerdeki yoğun nüfusu ve sanayii dağıtmayı öneriyor 
ve aşırı kentleşmenin ekonomik, toplumsal ve stratejik sorunlarına 
parmak basıyordu. Bunlar, Türkiye'nin benzer nitelik taşıyan, çözüm-
lerinde de benzerlikler bulunabilecek sorunlarıydı. Bunun yanında, 
1947 tarihli, İngiliz Kent ve Bölge Planlaması Yasasının, ekonomik et-
kinliklerin kuruluş yerlerinin denetlenmesi yönünden İmar Bakanlığı-
na verdiği yetkiyi, Türkiye için de önerilmeğe değer buluyordu. Deni-
lebilir ki, nüfusun ve sanayi kuruluşlarının özeksizleştirilmesi (de-
santralizasyonu) ile ilgili olarak yaptığı önerilerin kaynağı, Barlow 
yazanağı, İngiliz Kent ve Bölge Planlaması Yasası ve bir de Yeni Kent-
ler Yasasıdır. 

Bu yazanak etkisi altındaki görüşlerini, "Yurt Ölçüsünde İskân 
Problemi ve Bölge (Memleket) Plancılığı" adlı yazısında yineler. Sö-
zünü ettiği iskân, gerçekte, klasik ve dar anlamdaki yerleştirim (is-
kân) den farklı, nüfusun ülke yüzeyine dengeli olarak dağılışı ile ilgili 
bir iskân kavramıdır. Ülkedeki hızlı kentleşmenin ekonomik, toplumsal 
ve stratejik sakıncalarından yola çıkan F. Yavuz, çözümü, sorunların 
kaynağında aramayı doğru bulur. Bu ise, nüfus devinimlerini denetle-
mektir. Nüfus devinimlerini denetlemenin yolu ise, girişimcinin eko-
nomik etkinliklerinin kuruluş yerini seçme özgürlüğünü toplumun ya-
rarı için sınırlandırmaktır. Bu amaçla, Prof. Yavuz, bir yandan, kamu 
kesiminde etkinliklerin coğrafî dağılışında nesnel ölçütler kullanılma-
sını önermiş, bir yandan da bu alanda özendirici siyasalarla bağışıklık-
ların önemine dikkati çekmiştir. Nüfusun yeniden dağılışında konut 
siyasasının bir araç olarak rolünü belirtmekten de geri kalmamıştır. 
Prof. Yavuz, büyük kentlerin çekici, küçük yerleşim yerlerinin ise itici 
güçleri arasında bir denge kurmak ve uyum sağlamak gereğinden sık 
sık söz etmiştir. Özetle, yazılarında, bölge plancılığına, bölgeler arasın-
da denge sağlamanın ve kentleşme sorunlarını çözmenin bir çözüm 
yöntemi gözüyle bakılır. 

1950'li yılların ortalarındaki yayınlarıyla, Prof. Yavuz, sanayiin 
kuruluş yerinin seçiminin liberal ekonominin kurallarına bağlı bırakı-
lamıyacağmı ileri sürmüştür. Çağdaş teknolojinin bahşettiği olanak-
ların, özellikle küçük ülkelerde yaygınlaştırmayı kolaylaştıran bir et-
ken olduğunu öne sürmüştür. Bu görüşlerin ışığı altında, bölgecilik 
(bölge plancılığı) anlayışını şöylece özetler: 
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"Bölgecilik sayesinde, köyden şehre gidecek olan nüfus, aradığı iş 
imkânlarını yakınında bulacaktır. Bölgenin merkezini teşkil eden bü-
yük şehir ve diğer şehirler, iş imkânları, çeşitli tahsil müesseseleri, eğ-
lence, spor yerleriyle... köyden gelscek nüfusa uzaklardaki esrarengiz 
büyük şehirlere nazaran daha fazla bir emniyet telkin edeceklerdir... 
Bölgecilik, memleketin bütün kaynaklarından, gerektiği şekilde isti-
fade etmemize imkân verecek olan insan gücünü yerinde muhafaza 
bakımından da millî bir kazanç teşkil edecektir.... Nüfusumuzun mem-
leket sathına muvazeneli bir şekilde yayılması lüzumuna tekrar işaret 
etmek istiyoruz. Bu yayılma, iş imkânlarına muvazi bir şekilde cere-
yan ettiği takdirde sosyal, ekonomik ve stratejik bünyemiz daha çok 
sağlamlaşacaiktır. Sanayiin kuruluş yerini bu ihtiyacı karşılayacak şe-
kilde kontrol etmek ve mülkî ve mahallî idare teşkilâtımızı yeni şart-
lara ve bölgecilik esasına göre tanzim etmek suretiyle gayeye çok kısa 
ve emin bir yoldan ulaşılabilir." "Şehirciliğimiz Bakımından Ekono-
mik Faaliyetlerin Kuruluş Yeri ve Bölgecilik", SBF Der., 1956, S. 3 (X), 
s. 16-17). 

Dikkat çekicidir ki, bu düşüncelerini açıkladığı tarihten 10 yıl ka-
dar sonra, Batılı kimi yazarlar, klâsik kuruluş yeri kuramlarının az 
gelişmiş ülkeler yönünden geçersizliğini anlatmaya başlamışlardır. 
(William Alonso, "Industrial Location and Regional Policy in Economic 
Development", University of California, Berkeley, Center for Planning 
and Development Research, Working Paper No : 74, Feb. 1968) Daha-
sı, bu düşüncelerin ortaya konduğu yıllarda, ülkemizde bir Devlet 
Planlama Teşkilâtı, İmar ve İskân Bakanlığı yoktu ve 1957 tarihli 
İmar Yasası da yürürlüğe girmemişti. 

Kentlerimizin ve bölgelerimizin, planlı kalkınma içindeki yerleri-
nin tartışılması, her düzeydeki planlar arasında bağlantılar kurulması 
için aradan daha birkaç yılın geçmesi gerekmiştir. Nitekim, "Planlı 
Kalkmma ve Şehirciliğimiz" başlıklı yazısında (İstanbul Teknik Üni-
versitesi, Şehircilik Konferansları, 1963), Prof. Yavuz, DPT'nin kurul-
masının ve kalkmma planları hazırlamasının, kentlerimiz için taşıdığı 
önemi ele alır ve köylerimiz için Toplum Kalkınmasının, kentlerimiz 
ve bölgelerimiz için de Bölge Planlamasının ilkelerini açıklamağa ça-
lışır. 

4. Anakentler, Kasabalar ve Ankara 

Prof. Yavuz'un bölge plancılığına ilişkin görüşleri, Ankara'nın ge-
lişmesine ilişkin görüşleriyle yakından ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında ülkedeki hızlı kentleşme sürecini yakından inceleyen F. Ya-
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vuz, özellikle büyük kentlerin daha hızlı büyümekte olduklarını göz-
lemler. Buradan yola çıkarak, yığılmanın sakıncaları üzerinde durur. 
Bu sakıncalara, kırsal alanlarla kasabaların göresel önemlerini yitir-
melerini, kan kaybına uğramalarını, bundan ülke ekonomisinin göre-
bileceği zararları da ekler. 

Onun için, Ankara, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının ülke yüzeyine dengeli olarak dağıtılması siya-
sasının en güzel örneği, bu siyasanın uygulandığı bir laboratuardır. 
Ankara üzerinde yazdıklarında, Başkentin, bir yeni kent olarak, arsa, 
konut, gecekondu, kent hizmetleri gibi sorunlarını sergilemek, başarılı 
ve başarısız yönlerini belirtmekle yetinmeyip, onun, bölge plancılığı 
açısından taşıdığı değeri vurgular. Ona göre, Ankara, İstanbul'un 
önünde, nüfusun ülke yüzeyinde dağılışı bakımından bir "baraj" hiz-
meti görmüştür. Ankara, bilinçli ve ileri görüşlü bir kararla başkent 
yapılmamış olsaydı, kuşku yok ki, ülkede nüfusun ve ekonomik etkin-
liklerin dağılışı, bugünküden çok daha dengesiz olacaktı. Şu halde, An-
kara örneğinin, bölgelerin dengeli gelişmesi açısından başarılı rolün-
den yararlanarak, Anadolu'nun içlerinde, Doğu'da yeni barajlar ya-
ratmak gerekmektedir. Çünkü, Ankara da, artık doyum noktasına var-
mış, gereğinden çok büyüyen bütün anakentlerde olduğu gibi, orada 
da, büyüme dışsallıkları, sancıları haşgostermiştir. ("Türkiye'de Den-
gesiz Gelişme", Yavuz Abadan'a Armağan, SBF, 1969, s. 673-688); "Ata-
türk ve Başkent Ankara", Türk Dili, Kasım 1969; "Başkent Ankara ve 
Jansen", ODTÜ Mimarlık Dergisi, 1982, s. 25-33). Ankara'nın başarılı 
yeni örneklerini çoğaltmak, yurdun her yanma yaymak önerisi de, 
Prof. Yavuz'un, kente ve kentleşmeye karşı bir yaklaşım içinde olma-
dığını gösteren bir başka kanıttır. 

Ama, bir yandan dengeli nüfus dağılışı, yeni kentler ve planlı 
kentleşme üzerinde dururken, bir yandan da, küçük kentlerle kasaba-
ların yerleşme yapımız içindeki rolünün savsaklanmamasını önerir. 
Kentten küçük, köyden büyük olan ve haftada bir pazar kurulan bu-
cak özekleriyls ilçe özekleri anlamına aldığı kasabalar arasında geliş-
meye elverişli olanların desteklenmesi ile, yerleşme yapısının daha us-
sal bir görünüm kazanacağmı öne sürer. 

Kasabaları güçlü ve kendi kendine yeterli yerleşim yerleri duru-
muna getirmenin, hem "Toplum Kalkınması", hem de "Bölge Planla-
ması" çalışmalarına katkıda bulunacağını belirtir. Nüfusu 2.000'i geç-
meyen kasabalarm, olağanüstü koşullar dışında bir "imar ve planlama 
birimi" olmaması görüşünü savunur. Bu düşüncelerle, kent imarını 
daha geniş yerleşim birimleri için yeniden düzenlemeyi öngören bu-
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günün görüşleri arasında da yakın bir benzerlik olduğu göze çarpmak-
tadır. ("Kasaba ve Küçük Şehirlemizin Nüfus Hareketleri İçindeki Ye-
ri", VIII. İŞHK, 1964, s. 83-90). 

5. Kentsel Topraklar 

Kentsel toprağın (arsanın) Kentbilim için önemi, Fehmi Yavuz'un 
yazılarında sık sık vurgulanır. Toprak konularını incelerken, "Kent 
planlamasında başarının toprak ederleriyle ters orantılı olduğu" ger-
çeğinden yola çıkar. Spekülâsyonla şişirilmiş kent toprağı ederlerinin, 
kent planlarını yozlaştıran etkenlerin başında geldiğini kabul eder. 
Ankara'nın İmarı vs Şehirciliğimiz adlı yapıtında, Ankara'yı çağdaş 
ve planlı bir başkent olmaktan alıkoyan başlıca etkenin toprak spekü-
lâsyonu olduğunu belirtir. Hsrmann Jansen'in görüşünü paylaştığını 
söyler. 

Çağdaş bir kentsel toprak siyasasının dayanması gereken ilkele-
rin başında, Prof. Yavuz'a göre devletin ya da ilgili yönetimlerin, ola-
bildiği ölçüde toprak sahibi olmaya çalışmaları gelir. Bunu, serbest 
piyasadan satın alarak, yasal ve nesnel bedeller üzerinden kamulaş-
tırmalar yaparak, türlü yasal yollardan ve gerektiğinde ulusallaştıra-
rak gerçekleştirmelerini önerir. Kamunun, bu yollardan kentsel top-
rak sahibi olmasını başarı ile sağlayan İngiltere, İsveç, Hollanda, İs-
rail'in bu alandaki deneyimlerinin, gelişmekte elan ülkelerin kentsel 
toprak siyasalarına örnek olarak alınmasını ister. 

Bu açıdan bakıldığında, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin 1925 yı-
lında 583 sayılı yasa ile Ankara Şehremanetine, 4 milyon metre kare 
kent toprağını yasal bedel üzerinden kamulaştırma yetkisinin verilme-
sini çok uzak görüşlü bir anlayışın anlatımı olarak değerlendirmiştir, 
Prof. Yavuz. Gerçekten, bu kararla, Parlamento, Ankara Belediyesine, 
çağdaş bir yeni kent kurmak için, bugüıı yeryüzünde pek az kentin 
sahip olabildiği bir fırsat sağlamıştır. (Fehmi Yavuz ve Ruşen Keleş, 
"Başkent Ankara İçin 50 Yıl Önce Çıkarılan 583 Sayılı Yasa Üzerinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yapılan Görüşmeler", SBF Der., C. 29, 
Sayı: 3-4, 1976, s. 1-32). 

Kamu yönetimlerinin toprak varlığını artırma siyasasının bir par-
çası olarak, toprak satışından kesinlikle kaçınılmasını, gerekiyorsa, kı-
sa ya da uzun sürelerle kiraya verme yönteminin denenmesini salık 
verir. Kentsel toprak ederlerinin kamuca denetlenmesi, bu amaçla, dü-
zenlenme (tanzim) satışlarından, ederlerin dondurulmasından ve ver-
gi siyasasından yararlanılmasını önerir. 
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Bir yandan piyasa ekonomisinin kurallarına bağlı olarak, kentsel 
toprak piyasasını etkilemeyi önerirken, bir yandan da, 20. yüzyılda iye-
lik hakkı kavramının uğradığı değişikliklere koşut olarak, toprağın bir 
"doğal kaynak" olarak görülmesi gereğini bütün gücüyle savunur. Bi-
reyin, iyesi olduğu toprağı, üyesi olduğu toplumun yararlarına aykırı 
bir biçimde kullanmaması gerektiği ilkesi, Prof. Yavuz'un yazılarında 
ve özellikle Kentsel Topraklar yapıtında sık sık yinelenir. Bu görüşünü, 
en iyi anlattığını sandığı, Atatürk'ün şu sözlerine, Kentsel Topraklar 
kitabının ilk sayfasında yer vermiştir : 

"Milletler, işgal ettikleri arazinin, sahibi hakikisi olmakla bera-
ber, beşeriyetin vekilleri olarak da, o arazinin menabii servetinden hem 
kendileri istifade eder ve dolayısıyle bütün beşeriyeti istifade ettirmek-
le mükelleftirler". 

Değerli tarım topraklarının parsellenerek kentsel amaçlara ayrıl-
masının sakıncaları, Prof. Yavuz'un yapıtlarında gözler önüne serilir. 
Bu olgu, bir doğal kaynak savurganlığı olarak eleştiri konusu yapılır. 
Tarım topraklarmdaki savurganlıkla kentsel toprak spekülâsyonu ara-
sında yakın bir ilişki görür. Toprakların, verimlilik derecelerine göre 
sınıflandırılmasını ve kentleşme ve sanayileşmenin gereksinmelerini 
karşılamak için, en verimsizlerden başlanarak toprak ayrılması ilke-
sinin benimsenmesini ister. Toprak savurganlığının ve toprağın kötü 
kullanımının, gayri safî millî hâsılaya benzer bir kavram içinde, gay-
ri safî millî zarar kavramı içinde yer alabileceğini önemle belirtir. 

Bunun gibi, belediyelerin, imar sınırları içindeki, yol, kanalizas-
yon, su, elektrik, otobüs, havagazı, okul, çarşı, park gibi hizmet ve ko-
laylıklardan yararlanmaya elverişli olmakla birlikte boş bekletilmekte 
olan topraklara yapı yapmayı özendirici yollar bulmalarını önerir. Özen-
dirme yeterli olmadığı durumlarda, yapı yapmaya zorlama yetkileri-
ne başvurulması, Prof. Yavuz'a göre, spekülâsyonu önlemenin yolla-
rından biridir. 

Kent toprağının bireylerin iyeliğinde bulunduğu toplumlarda, kent 
planlaması çalışmalarından başarılı sonuçlar alabilmek için, yapı ya-
sağı, yapı yapmaya zorlama, toprağı kullanım biçiminin sınırlandırıl-
ması, dikey ve yatay sınırlamalar, kent topraklarının gereğinden çok 
parçalanmasının önlenmesi, düzenleyici birleştirim (hamur), değerlen-
me (şerefiye) vergisi, harcamalara katılma payı gibi yasal ve akçal ön-
lemlere, sistemli biçimde ilk kez Prof. Yavuz'un çalışmalarında yer ve-
rildiği görülür. 
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6. Konut ve Gecekondu 

ı2. Dünya Savaşı sonrasında iyice artan konut açığı, nedenleri ve 
çözüm yolları ile birlikte, Prof. Yavuz'un, 1953 tarihli Şehircilik Ders 
Kitabı'ndan başlayarak, bütün çalışmalarında yer alır. Konut bunalı-
mını, ekonomik ve toplumsal bir sorun olarak ele alır ve 19. yüzyıl li-
beral felsefesinin, gelişmekte olan ülkelerin konut sorunlarına çözüm 
getiremiyeceğini vurgular. 

Prof. Yavuz'a göre, Türkiye'de, serbest piyasaya, lüks ve spekü-
latif konut yapmağa ağırlık vermekte, ya da yalnız gecekondu üretmek-
tedir. Oysa, gerçek ve büyük gereksinme, bu iki küme arasında kalan 
ve büyük çoğunluğun özlemini duyduğu toplumsal (sosyal) konutla-
rın üretilmesidir. 

Gelir durumu, serbest piyasa koşulları içinde konut sahibi olma-
ya elverişli olanları, konut siyasasının ilgi alanı dışmda sayar. Kimi 
yardımlarla konuta kavuşturulabilecek olanlar da, onca, büyük sorun 
yaratmazlar. Ama, asıl, kendi olanak ve kaynaklarıyla sağlık koşulla-
rına uygun bir konutta oturamıyacak durumda olanlardır ki, devletin 
yakın ilgi ve desteğine gereksinme duyarlar. Bunların konut gereksin-
melerinin karşılanması için, ucuz arsa, elverişli konut kredisi, teknik 
yardım ve belli süreler içinde yapı yapma zorunluluğu üzerinde, önem-
le durur. Bu ilkeleri, • başarılı bir konut siyasasının ön koşullan sa-
yar. 

Prof. Yavuz, sözü geçen araçların başarı ile uygulandığı bir örnek 
olarak, Yenimahalle'yi gösterir. Gerçekten, Yenimahalle, Ankara Be-
lediyesinin öncülüğünde, 1948 çıkarılan 5218 ve 5228 sayılı yasalarla 
gerçekleştirilmiş bir toplu ve toplumsal konut girişimidir. 1950'de 
5.000 nüfuslu bir uydu kent halinde gerçekleştirilmiş olan Yenimahal-
le, bugün, başkentin 300 bin nüfuslu bir mahallesi durumuna gelmiş 
ise, bu başarının nedenleri, belediyece ucuz arsa, Türkiye Emlâk Kre-
di Bankası'nca elverişli faiz ve süre ile kredi sağlanmasında ve kent 
toprağı ile kredi alanlara, 2 yıllık süre içinde yapılarını bitirme zorun-
luluğunun getirilmiş olmasında aranmalıdır. (Şehircilik Ders Kitabı, 
1953, s. 129-132). 

Toplumun, memur, işçi, esnaf, subay gibi türlü katman ve küme-
leriyle ilgili konut edindirme izlenceleri ile lojman (kurum konutu) 
ve kiralık konutlar üzerinde önemle durmuştur, Prof. Yavuz. Kamu 
görevlilerine kira ve konut ödeneği verilmesi yerine, lojman yatırım-
larına öncelik verilmesini, toplumun uzun süreli yararları açısından 
çok daha yerinde bulmuştur. Başarılı lojman siyasasına örnek olarak 
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da, Namık Kemal Mahallesindeki 434 konutu gösterir. (Şehircilik, 1962, 
s. 268). 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve öteki toplumsal güvenlik kurumları-
nın verdikleri konut kredilerini, konut kooperatiflerine kurdurmayı, 
konutu kazanç amacından uzaklaştıracağı için uygun görmekle bir-
likte, spekülâsyon kapılarını tümüyle kapatmak ve kaynak savurgan-
lığını önlemek amacıyla, konutlarm iyeliğinin, kooperatif tüzel kişili-
ğinde kalmasını önermiştir. Konut kooperatiflerinin, İskandinav mo-
deli üzerine kurulup geliştirilmesini önerilmeğe değer bulmuştur. 

Kamunun, konut için sağladığı bütün olanak ve kaynakların, usun 
dönemde konut sorununun çözüme kavuşturulabileceğini öne sürmüş-
tür. Namık Kemal Mahallesi gibi, Silâhlı Kuvvetlerin kendi üyeleri 
için lojman sorununu hemen hemen çözmüş bulunmasını da, başarılı 
örnekler arasında saymaktadır. 

Konut siyasasının uygulanmasında yerel yönetimlerin görev al-
maları, kiralık konutların özendirilmesi, kira denetiminin konut bu-
nalımını hafifletici bir araç olarak kullanılması, toplumsal nitelikli 
konutların vergi bağışıklıkları ve kredi kolaylıklarıyla desteklenmesi, 
Prof. Yavuz'un yazılarında savunduğu görüşler arasındadır. Henüz 
planlı döneme geçmeden önce vergi aracından, lüks konutları gücen-
dirmede yararlanılmasını önermiş bulunuyordu. 

Gecekondu, Prof. Yavuz'un yazılarında, salt yapı ve imar kural-
larına aykırı bir olgu olarak yer almaz. Gecekonduyu, bir toplumsal 
ve ekonomik sorun olarak, kentleşme ile ve toplumsal yapı değişme-
leriyle birlikte ele almış ve değerlendirmiştir. 

Ülkemizde, ilk gecekondu araştırmasının, onun yönlendirmesi so-
nucunda SBF'de bir son sınıf öğrencisince yapıldığı ve SBF yayınları 
arasmda yayımlandığını söylemek bir abartma değildir. İbrahim Öğ-
retmen'in yaptığı bu araştırma kitabına yazmış olduğu Önsöz'de (s. 7), 
Prof. Yavuz, gecekondu sahiplerine arsa tapusu dağıtmanın, onları 
"ödüllendirmek" olduğu görüşünü savunmuştur. Bu Önsöz'de aynen 
şöyle diyor : "Yani, gecekonduyu yapan işgal ettiği arsayı vergi bedeli 
üzerinden ve metre karesini birkaç liraya elde etmek suretiyle bir ham-
iede kendi ölçüsünde bir servete sahip olmaktadır" (s, 7). 

Siyasal partilerin, büyük kentlerde, gecekondu sahiplerinin oyla-
rını elde edebilmek için ödün verme yolunu tutabileceklerini yakın bir 
olasılık olarak gören Prof. Yavuz, gecekondu yıkmanın "etkili bir si-
lâh" olmadığı kanısını da belirtmiştir (s. 9). Aradan geçen 25 yıl, ger-
çekten hem ilk olasılığın fazlasiyle gerçekleştiğini, hem de, gecekondu 
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yıkmanın bir çözüm olmadığını ortaya koymuştur. Nitekim, kamu si-
yasaları da, yıkmayı bir yana bırakıp, gecekondu aflarma yönelmişler-
dir. 

Gecekondu konusunda yapıcı bir önlem olarak, konuya kentleş-
me açısından bakmak gereğini savunmuştur. Ve şu soruyu sormuştur: 
"Büyük şehirlerimizin daha çok büyümesini istiyor muyuz?" Onca, çö-
züm, gecekondu yapımını çekici olmaktan çıkarmakta, büyük kentle-
re nüfus akımını sınırlayan ve düzenleyen planlı çalışmalara başla-
makta ve ulusal bir konut siyasası izleyebilmektedir. ("Gecekondu Ko-
nusu", 4. İSHK., 1961, s. 60-02). 

7. Köy Sorunları ve Toplum Kalkınması 

Prof. Yavuz'un köy sorunlarına, toplum kalkınması konularına 
olan ilgisini, oııun köy gerçeğini daha çocukluk, ergenlik çağlarmday-
ken kavrama fırsatlarını bulabilmiş olmasına bağlayabiliriz. Babası-
nın uzun yıllar köyde öğretmenlik, başöğretmenlik yapması onun bu 
konularla ilişki kurmasında önemli bir öğe olmuştur. Kendisi de orta-
okulu bitirdikten sonra üç yıl süreyle köyde öğretmenlik yapmıştır. 
Böylece, iyi bir gözlemci, araştırıcı, eleştirici olan Fehmi Yavuz, köy 
çocukları yoluyla köyde çalışıp yaşayarak köyü ve köylüyü yakından 
tanımak, sevmek fırsatını en iyi biçimde değerlendirebilmiştir. Yayın-
ladığı ve yayınlayacağı anıları arasında "köy öğretmenliği" önemli bir 
yer tutmaktadır. Kısacası, Prof. Yavuz, köyde eğitim olanaklarından 
yararlanamayan insan hazinemizi yakından tanıyabilmiş, onun değe-
rini ölçebilmiştir. Köyle olan bu ailesel ve işlevsel ilişki, ilerde onun 
bir bilim adamı, bir kentbilimci olarak köyün ve sorunlarmm bilim-
sel araştırma ve öğretim çerçevesinde ele almasını kolaylaştırmıştır. 

Anılarında, "Köy öğretmenliğini bıraktıktan sonra, aradan geçen 
12 yıl içinde hangi ortam ve koşullar içinde olursam olayım köy-köylü 
konularına ve de sorunlarına karşı duyduğum ilgi gevşemedi, sönmedi, 
belki durmadan arttı ve güçlendi" diye yazıyor. Prof. Yavuz'un kafa-
sında şehircilik ve köycülük uzlaşan, birbirinin içinde, birbirini bütün-
leyen kavramlardı. Yine anılarında, "Bu ülkede, köy ve köylü konula-
rına sorunlarına ilgi göstermeden, eğilmeden yapılacak şehircilik çalış-
maları eksik ve aksak kalır" sözleriyle Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
okutulan şehircilik dersiyle ilgili temel yaklaşımı vurgulamaktaydı. 
Şehircilik Kürsüsünün S.B.F.'deki kurucusu Ernst Reuter ile birlikte 
Prof. Yavuz'un ve kürsü arkadaşlarının benimsediği, geliştirdiği şe-
hircilik anlayışı, kırsal ve kentsel alanı, köy, kent, bölge ve ülke öl-
çeklerinde planlama, dengeli kalkınma içinde ele alan bütüncül bir 
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yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu yaklaşım, sonradan Kentbilimin teknik 
yönleriyle uğraşanların da paylaştığı toplumsal içerikli, çok yönlü bir 
şehircilik kavramının gelişmesine yol açmıştır. 

Mülkiye'de son sınıf öğrencisi olarak hazırladığı bitirme tezinin 
başlığı "Türk Köylüsünün İrfan Durumu"dur. 

a) Köy Maliyesi 

Prof. Yavuz'un doçentlik tezi de köyle ilgilidir: "Köy İdarelerimi-
zin Maliyesi". O güne değin maliyecilerin, yöneticilerin, bilim adam-
larının hiç eğilmedikleri bu konuyu doçentlik tezi konusu seçerek so-
runun bilim çevrelerinde gündeme gelmesini sağlamakla kalmamış, 
aynı zamanda köyün bütçesini, gelirlerini, giderlerini ilk kez bilimsel 
bir çözümlemeden geçirmiş, temelde yatan yapısal sorunları sergile-
miştir. Kitaba yazdığı önsözde Prof. Ernst Reuter, "...Şimdiye ka-
dar bilimsel yöntemlerle hiç işlenmemiş bir alan olan, 'Köy İdareleri-
mizin Mali Meselelerini aydınlatmış" demektedir. Reuter, Şehircilik 
kürsüsündeki bu çalışmaların ereğinin "hiçbir zaman önemli mevzuatı 
sıralamaktan ibaret olmadığını", yerel yönetim maliyesinin kamu ma-
liyesi yanındaki önemini, onun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmek 
olduğunu, yasa koyucunun bu durumu çok ihmal ettiğini şimdiye de-
ğin hiç işlenmemiş alanları ilgilendiren bu tür yapıtların ilgi ile kar-
şılanarak elverişli yankılar yaratmasını dilediğini aynı önsözde açıkça 
belirtmektedir. 

Prof. Yavuz, 1938-43 dönemi köy bütçelerini karşılaştırmalı olarak 
inceleyerek nüfus başına düşen giderlerdeki artışı, bunda o yıllara 
rastlayan okul seferberliğinin rolünü açıklamış, köy gelirlerinin orta-
lama % 47'sinin salma, % 24'ünün de imece kaynağından sağlandığını 
ortaya koymuştur. Okul yapım işlerinin yalnızca köylü gücünden bek-
lenmemesi, bu alanda kimi yardımların devletçe sağlanması gerektiği 
sonucuna varan Prof. F. Yavuz, "okulsuz kalmış olmanın sorumlulu-
ğunun o köylere yükletilemeyeceğini, açıkça belirtmektedir. Ustalık is-
teyen işlerde teknik insangücü yardımı yapılması, köyde bulunmayan 
yapım araç gereçlerinin devletçe sağlanması, kentte yaşayan yurttaş-
ların da kimi para katkılarında bulunmaya zorlanmaları gibi önerileri 
ileri sürmüştür. Prof. Yavuz, kısa solukta verim verecek tarım, ekono-
mi, bayındırlık işlerine köy bütçelerinden en çok % 26 oranında har-
cama yapılabildiğini buna karşılık köylünün akçal gücünün büyük di-
liminin okul, öğretmen, ebe evleri gibi yapım işlerine harcandığını sap-
tayan Yavuz, köylünün üretim ve alım gücünü geliştirici ekonomik 
işlere devlet yardımlarının yöneltilmesi için önlemler alınmasını, ta-
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rımsal donatım ve toprak yasalarının bu amaca ulaşmakta öncülük et-
mesini istemiştir. İmece uygulamasında, özellikle köy okulu ve öğret-
men evi yapımında kadınların, örneğin dört çocukluya kadar dul kadı-
nın, imece yükümlüsü tutulmasını eleştiren Yavuz, daha insancıl bir 
uygulamaya geçilmesi için imecenin köylünün çalışma mevsim, gün 
ve saatlerine raslatılmaması, imeceye katılan yoksullara yiyecek ve-
rilmesi gibi öneriler geliştirmiştir. 

Köy okulu yapımında maliyetin yaklaşık üçte ikisinin köylü kat-
kısına bırakılmasını Prof. Yavuz en gerçekçi biçimde eleştirmiş, zama-
nında, uyarıda bulunmuştu. 

Köy Enstitülerinin kapatılmasına değin sürüp giden siyasal tepki-
leri körükliyenlerin uygulamadaki aksaklıkları alabildiğince nasıl kul-
landıklarını biliyoruz. 

Yavuz, salma tavanının 20 TL. olarak yasayla saptanmış olması 
yüzünden, paranın satın alma gücünün giderek azalmasıyla bu yerel 
verginin verimsizleştiğini, sonuçlarının adaletsizliğini ortaya koymuş-
tur. Prof. Yavuz'un son yayınlarında da aynı eleştiriyi yapmak zorun-
da kalması düşündürücüdür. 

Köylünün imecesi, toplu çalışması her türlü devlet desteğinden 
yoksun bırakılmıştı. Yavuz'a göre, köyde çok bol bulunan boş insan-
gücünüıı değerlendirilebilmesi için devletin, para ile, teknik insangücü, 
proje ve araç gereç ile imeceyi desteklemesi gerektiğini (destekli ime-
ce'yi) vurgulamıştır. Toplum kalkınmasının ana öğelerinden biri olan 
"destekli imece" (aided-self-help) ilkesini Türkçe'de çok yıllar önce 
kavramlaştıran Prof. Fehmi Yavuz'dur. Bu görüş ve önerinin 1961'den 
sonra Birinci Beş Yıllık Kalkmma Planında öngörülen toplum kalkın-
ması kavram ve ilkelerinde yer aldığını görüyoruz. "Toplum Kalkın-
masına karşı Prof. Yavuz'un gösterdiği yakın ilginin kökeninde, do-
çentlik tezindeki bu eleştirilerini dikkate alan, önerilerini benimseyen 
bir yaklaşımın yatmış olması kuşkusuz önemli rol oynamıştır. (Ken-
disinin toplum kalkınması alanındaki katkılarını aşağıdaki kesimde 
ele alacağız). 

Prof. Yavuz, köyle olan ilgisini başlıca iki koldan sürdürmüştür: 
(1) Yerel yönetim birimi olarak köy, (2) toplum kalkınması konusu 
olarak köy. Temelde konunun iç içeliği, çoğu kez Prof. Yavuz'u köyü 
her iki açıdan birlikte almağa yönelmiştir. Gerçekten, yerel yönetim 
birimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin* araştırma yazanağında 
köyü her iki açıdan da incelemiştir. Plan dönemine girildikten sonra, 
yönetimin ve yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla girişilen 
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çalışmalar arasında yerel yönetimlerle ilgili araştırmayı Prof. Yavuz, 
yönetmiştir. İlerideki bir kesimde ayrıntılı olarak ele alacağımız bu 
araştırmanın Yavuz tarafından kaleme alınan yazanağı, T.O.D.A.İ.E.'-
nce "Türk Mallî İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerinde Bir Araş-
tırma" adıyla 1966'da yayınlanmıştır. Yapıtta, köy, öbür yerel yönetim 
birimleriyle birlikte ele alınmıştır. Böylece, yönetimin bütünlüğü içinde 
köyün yeri, önemi, sorunları, çözüm yolları üzerinde dizgeli biçimde 
durulmuştur. Köy yönetimini, biri köy yasasına, öbürü toplum kalkın-
masına dayalı ikili bir düzen içinde ele almakla Prof. Yavuz, konu-
nun kalkınma boyutuna verdiği önemi kanıtlamış bulunuyor. Büyük-
lüklerine, kuruluş yerlerine, ormanla ilişkisine, yerleşme türlerine gö-
re köylerin durumunu gözden geçiren Prof. Yavuz, köy yönetiminin 
toplum kalkınması birimi olarak Planda benimsenmiş olan ilçe için-
deki yerini alabilecek biçimde düzenlenebileceği sonucuna varmakta-
dır. O'nun buna ilişkin görüş ve önerileri, sonradan, ilçenin toplum 
kalkınması ve yerel yönetim birimi olarak yeniden düzenlenmesi ko-
nusunda Yalçmdağ'm, Geray'm yaptığı araştırma ve yayınlara ışık 
tutmuştur. 

b) Toplum Kalkınması 

Prof. Yavuz'un köyle ilgili çalışmaları, devlet ile köylünün gönül-
lü işbirliğine dayanan "toplum kalkınması" konusunda giderek yoğun-
luk kazanmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uyarınca çeşitli il-
lerde girişilen deneme çalışmalarını köy, ilçe, il ve merkez düzeylerin-
deki çeşitli aşamalarına katılarak yakından izlemiş, değerlendirmiş, 
konuşmacı, oturum başkanı olarak katkılarda, çeşitli yayınlarda bu-
lunmuştur. 1964'de T.O.D.A.İ.E.'nce bastırılan "Memleketimizde Top-
lum Kalkınması (Köy Kalkınması)" adlı yapıt kısa sürede (1969'da) 
genişletilmiş, yeniden yazılmış olarak ikinci baskısı yapılmıştır. Yapıt 
hem öbür ülkelerin, hem de Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerini 
yansıtmaktadır. Uygulamaları yerinde izleyen Prof. Yavuz, gözlem 
ve izlenimlerine dayanarak toplum kalkmması deneme alanlarındaki 
çalışmaları, tutulan yol ve yöntemleri, çeşitli bilimsel toplantılarda 
öne sürülen görüşleri eleştirici bir gözle değerlendirmiş, konuyla ilgili 
bilim adamlarına, öğrencilere, uygulayıcılara ışık tutmuştur. Toplum 
kalkmması konusunun Siyasal Bilgiler, Eğitim Fakültelerinde, 
TODAİE'de, Sosyal Hizmetler Akademisinde ve kaymakamlık kursla-
rında uzun süredir lisans, lisansüstü düzeylerde ve hizmetiçi eğitim 
izlencelerinde bir öğretim, araştırma ve yayın alanı olarak benimsenip 
yaygınlaşmasında Prof. Yavuz'un doğrudan ve dolaylı etkileri büyük-
tür. 
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8. Toprak ya da Tarım Reformu 

Prof. Yavuz'un köyle ilgili çalışmalarını, katkılarını, onun özel-
likle kırsal alanda toprak-insan ilişkileri konusundaki görüşleriyle ta-
mamlamak istiyoruz. Prof. Yavuz, 1952 yılında Türk Tarımının Maki-
nalaşması Anketinin uygulanması, yorumlanması ve yayınlanması sı-
rasında katkılarda bulunmuştur. Tarımda makinalaşmanm başladığı 
yıllarda makinanın tarıma girişinin köy ve köylü üzerindeki ekonomik 
ve toplumsal etkilerini inceleyen geniş kapsamlı bu anketin Manisa, 
îzmir, Aydın, Muğla, Antalya illerindeki uygulaması sırasında bir ay 
süreyle geceli gündüzlü çalışmalara katılan Prof. Yavuz, il ölçüsündeki 
denetleme görevini yürütmüştü. Böylece, Prof. Yavuz tarımın yapısını, 
özelliklerini, sorunlarını, değişimini dizgeli biçimde incelemek olanağı-
nı da bulmuştur. 

Prof. Yavuz, toprak düzeltimine ilişkin görüşlerini SBF Dergi-
si'nde (C. XXII, S. 2, 1968) yayınlanan "Toprak ya da Tarım Refor-
mu", başlıklı yazısında toplamıştır. Toprakların bir bütün olduğunu 
yeniden üretilemediğini, doğal kaynaklar arasında yer aldığını savu-
nan Prof. Yavuz, reformun başlı başına bir amaç oluşturamayacağını, 
toplumun içinde bulunduğu koşulları kırarak bir sıçrama yapması için 
bir araç olduğu görüşünden hareket etmekte, tarımsal toprakların ko-
runması gereğini vurgulamaktadır. 

"Tarım Reformu" ile "Toprak Reformu" kavramlarını karşılaştı-
ran Prof. Yavuz, gerçekte bunun siyasal bir yeğlemeyi yansıttığını be-
lirtmektedir. "Tarım Reformu" yandaşları büyük toprak sahiple-
rini kırmadan, kredilerle, uygulayımbilimsel gelişmelerden yararlana-
rak, başarılı bir pazarlama ile yapılacak düzeltimlerden söz ederler. 
"Toprak reformu" yandaşları da toprakta çalışanların geleceğe güven-
le bakmasının temel koşulunu toprağa sahip olmak olduğunu, bunun 
için de toprak-insan ilişkilerinin önce yasal açıdan, sonra da toplum-
sal, ekonomik yönlerden düzeltilmesi gerektiğini savunurlar. Prof. Ya-
vuz, kimi ülkelerde toprağın sahibine yalnızca ekonomik alanda bir 
üstünlük sağlamadığını, topraklarmda çalıştırdığı insanlar üzerin-
de ağır baskılar yapabildiği, derebeylik döneminde olduğu gibi, onla-
rın toplumsal, ekonomik, siyasal hakları üzerinde bir tür ipotek hakkı 
kurduklarını, bunun hem ekonomik gelişmeyi, hem de hukuk devleti 
olmayı kösteklediğini, bunun toplumsal adalet ilkesine aykırı düştü-
ğünü belirtiyor. Toprak reformunu savunanların verimli ve başarılı 
aile işletmelerinin kurulmasmı "temel önkoşul" olarak benimsedikle-
rini, bu koşul gerçekleştirilmediğinde reformun büyük toprak sahiple-
rinin ekonomik, siyasal, toplumsal güçlerini arttırmağa yaradığını 
vurguluyor. Tarım dışı kesimler, köyden kopanlara yeterince iş sağla-
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yabilseydi, tarım ya da toprak reformu tartışmasına gerek kalmayaca-
ğını ileri süren Prof. Yavuz, geri kalmış ülkelerin toprak reformuna 
ağırlık vermek zorunda olduklarını, ilk yıllarda verim düşüklüğü ile 
karşılaşabilineceğini, fakat toprak reformunun savsaklanmasından, 
ertelenmesinden doğacak toplumsal, ekonomik, siyasal sakıncalar kar-
şısında uzun solukta bunun da göze alınabileceğini savunmaktadır. 
Geri toplumların da bu konudaki başarısızlığı, toprak sahiplerinin ya 
da adamlarının yönetimi elinde tutmasına bağlıdır. Prof. Yavuz, siya-
sal iktidarı elinde bulunduran toprak sahiplerinin kendi güçlerini yok 
edecek yasaları çıkarmalarının normal olmadığını, Birleşmiş Milletle-
rin bu alandaki yayınlarına dayanarak açıklamaktadır. Ülkemizde, bu 
alandaki çalışmaları gözden geçiren Prof. Yavuz, uygulamada hazine 
topraklarının dağıtıldığını, yetmeyince meraların, verimi düşük top-
rakların dağıtımına geçildiğini, az topraklı küçük çiftçi ailelerin yara-
tıldığını, özel iyelikteki büyük toprakların kamulaştırılmasına gidi-
lemediğini, kimi toprakların iyileştirilerek dağıtılması işinin ele alın-
madığını, kredi ve donatım yardımlarının yasanın amacına uygun bi-
çimde topraktan yoksun olanlara dağıtımının yapılmadığını eleştir-
mekte, dağıtılan toprakların da büyük toprak sahiplerinin eline geç-
tiğini, bu nedenle bu çalışmaların amaca ulaşamadığını belirtmekte-
dir. Bunların ışığında, hangi ad altında olursa olsun atılacak adımların 
geniş kapsamlı ve birbirini tamamlayacak biçimde olması gereğine de-
ğinen Prof. Yavuz, bu konuda ciddi önlemler almakta gecikmenin 
durumu müzminleştirceğiııi, çözülmesi güç sorunlar yaratacağını sa-
vunmaktadır. 

Bu konuda, Hindistan'da Gandhi'nin en yakın arkadaşlarmdan 
olan Ackkarya Bhave'ııin giriştiği "toprak armağanı hareketi" (Land 
Gift Movemenrt)ni Türkiye'de ilk tanıtan kişi olarak Prof. Yavuz, bu 
hareketten çeşitli yayınlarında söz açmış, ana ilkelerini açıklamağa ça-
lışmıştır. Vinoba'nm önderliğindeki örgüt, büyük toprak sahiplerini 
topraksız çiftçiye dağıtılmak üzere toprak bağışına çağırmaktadır. Şid-
det hareketlerine karşı sevgi yolunun benimsenmesi ilkesine dayanan 
bu hareketin öncüsü olan Vinoba, başkalarını düşünme, sevme felse-
fesine dayanarak topraksızların toprak edinmeleri uğrundaki çabala-
rında zaman zaman ölüm orucuna yatma yöntemine de başvurmakta-
dır. Prof. Yavuz, Vinoba örneğiyle toprak sorununun çözümünde ay-
dınların tutumunun önemini vurgulamaktadır. 

9. Yerel Yönetimler 

Prof. Yavuz'un yerel yönetimler konusundaki ilgi ve çalışmala-
rını, köy ve toplum kalkınmasıyla ilgili çalışma, yayın ve katkılarını 
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özetlerken açıklamıştık. Köy dışındaki yerel yönetim birimleriyle ilgili 
açıklamalarımızı da Siyasal Bilgiler Fakültesindeki şehircilik kürsü-
sünün yaklaşımına dayandırmak istiyoruz. 

Prof. Reuter'in kuruculuğunda, Prof. Yavuz'un öncülüğünde, 
geliştirilen kentbilim yaklaşımı, köy, kent, bölge ve ülke ölçeklerindeki 
planlı çalışmaların fiziksel boyutundan daha çok yasal yönetsel, ör-
gütsel, ekonomik boyutlarına ağırlık vermiştir. 

İmar planlama görevleri, yetkileri, denetimleri, kentsel alt-yapı ve 
belediye işgörüleri gibi konular nedeniyle yerel yönetimlerin, özellikle 
belediyelerin kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili konulara kentleşmenin 
doğurduğu sorunlara ayrı bir önem vermeyi gerektirmektedir. Anılan 
konular başlangıcından bu yana S.B.F.'deki "Şehircilik, Komün Bilgisi" 
derslerinin için ele alınmışlardır. Ayrıca "Mahalli İdareler" ve "Ma-
halli İdareler Maliyesi" konularındaki derslerde konular yönetim hu-
kuku dışmda, kamu yönetimi ve devingen boyutlarıyla ele alınmıştır. 
Bu derslerde şehircilik, çevre, konut, toplum kalkınması, bölge plan-
laması konularıyla yerel yönetim konularının iç içeliği gözden kaçırıl-
mamıştır. Prof. Yavuz'un köy yönetimine ilişkin görüşlerini ilgili kesim-
de incelemiştik. Onun belediyelerle ilgili en önemli yayını, 1956 yılında 
New York Üniversitesiyle işbirliği içinde gerçekleştirilen belediye ma-
liyesiyle ilgili anket yazanağıdır. Aynı işbirliği çerçevesinde il özel ida-
resi maliyesiyle ilgili bir anket daha uygulandıysa da sonuçları bir ya-
zanağa bağlanamamıştı. Prof. Yavuz, üzerine aldığı sorumluluğu yeri-
ne getirmiş, basıkısı gecikmekle birlikte, belediye maliyesine ilişkin 
yazanağın yayınlanmasını sağlayabilmiştir. Belediyelerin ankete ver-
dikleri yanıtlara dayanarak 1950 ile 1954 yıllarına ilişkin gider ve ge-
lirler çözümlenmiş, nüfus büyüklüğüne, coğrafya bölgelerine göre da-
ğılımı incelenmiştir. Belediye gider ve gelirlerinin bütçe sistemlerinden 
farklı bir kümelendirmesi yapılmıştır. Belediyelerin konuyla ilgili gö-
rüş ve önerilerine dayalı karşılaştırmalı bilgilere geniş ölçüde yer ve-
rilen yazanakta, belediyelerin görevlerinin, zorunlu ve isteğe bağlı olup 
olmadığını belirleyen ölçütlerin o gün için (bugün de durum değişik 
değil) anlamını, değerini çoktan yitirmiş olduğu, belediyelerin yasay-
la verilen görevlerden çoğunu yerine getiremedikleri ortaya konmuş, 
burada belediyelerin çeşitli kurumlara ödemek zorunda olduğu paylar-
dan yakındıkları vurgulanmıştır. Belediyelerin verilmiş görevleri yeri-
ne getirmeğe yeterli gelir kaynaklarına sahip olmadıkları, devlet yar-
dımlarının gelirler içinde en önemli kaynağı oluşturduğu, taşınmazlar-
dan alman vergi gelirlerinin hiçbir önem taşımadığı, yasaların uygu-
lanmasında belediyelerin gevşeklik gösterdikleri saptanmıştır. Beledi-
yelerin çağdaş bir arsa siyasası gütmelerini sağlamak için gerekli ön-
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lemlerin alınması bu arada birçok ülkede olduğu gibi bırakılan taşın-
mazlardan belediyelerin daha çok vergi almaları gerektiği ,çünkü ta-
şınmaz değerlerindeki artışların belediyelerin imar kararlarından, sun-
duğu hizmetlerden kaynaklandığı belirtilmektedir. 

Prof. Yavuz'un yerel yönetimlerle ilgili en geniş kapsamlı yapıtına 
köy yönetimiyle ve toplum kalkınmasıyla ilgili açıklamalarımızda de-
ğinmiştik. Devlet Planlama Teşkilâtı'nda oluşturulan Yönetimi ve Yö-
netsel Yöntemleri Yeniden Düzenleme Kurulunca öngörülen "Türk 
Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Araştırması"nı yönetme 
ve yürütme görevi Prof. Yavuz'a verilmişti. Araştırmanın yöneticisi 
olarak Fehmi Yavuz, sekiz üyeli bir danışma kurulu oluşturmuş, ilgili 
uzman ve uygulayıcılarına 70'i aşkın konuda inceleme ve yazanak ha-
zırlama görevi vermiş, bu alanda incelemelerde bulunmuş, danışma 
kurulunun da yardımıyla bu inceleme yazanaklarını değerlendirerek 
sonradan kitap olarak yayınlanan yazanağı adı geçen kurula sunmuş-
tur. Geliştirilen önerilerin özeti yazanağın en başında yer almıştır. Ye-
rel yönetimlerin gelişme nedenleri ve yönü belirtildikten sonra, taşın-
maz siyasasına, İller Bankası'na belediyelere, köy yönetimlerine ve il 
özel yönetimine ilişkin görüş ve öneriler birinci bolümde topluca ve-
rilmiştir. Her yerel yönetim birimini ilgilendiren konular (taşmmaz 
siyasası, İller Bankası gibi) birlikte incelendikten sonra, Belediyeler, 
köyler ve il yönetimleri ayrı kesimlerde ele alınmıştır. Kent ve köy 
ayrımı, genellik ilkesi, yapılan yapılamayan görevler, imar plancılığı, 
yapı denetimi, belediye işletmeleri, gelirler, organlar, yönetsel denetim 
(idari vesayet), personel durumu ayrı ayrı gözden geçirilerek bugünkü 
durum, sorunlar ve çözüm yolları belirtilmiştir. Daha önce de değin-
diğimiz gibi, köylerle ilgili konular, biri Köy Yasasına, öbürü toplum 
kalkınmasına dayalı düzen başlıkları altında incelenmiştir. İl özel yö-
netimleri de aynı kapsam ve yöntemle incelenmiştir. Küçük belediye-
lerin toplum kalkınması çerçevesinde, büyük belediyelerin de şehirci-
lik ve bölge plancılığı ilkesine uygun biçimde görevlerden sorumlu ol-
ması, yapı denetiminin kesin bir yönteme bağlanması, gerekirse özek-
sel yönetime bırakılması, arsa fiyatlarının denetlenmesi ve benzeri 
önemli öneriler yanında Prof. Yavuz, il özel yönetimlerinin varlık ne-
denlerinin yeniden gözden geçirilmesini, il genel meclisinin kaymakam-
lar, belediye başkanları, ve her bucaktan seçilecek birer muhtardan 
oluşturulması önerisini dikkate getirmiştir. Belediye görevlilerinin 
eğitimi, belediye işletmelerinin tüzel kişiliğe kavuşturulması, imar 
planlarının 15 yıllık görünge içinde 5'er yülık olarak hazırlanması, 
kalkınma plnlarıyla uyarlanması, tarifelerin siyasal baskılardan uzak 
tutularak teknik koşullara göre düzenlenmesi gibi somut önerilere yer 
yerilen yazanakta, İmar ve İskân Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı ile 
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ilgili öneriler de geliştirilmiştir. Örneğin, Köy İşleri Bakanlığı'nm var-
lık nedeninin gözden geçirilmesi, İmar ve İskân Bakanlığı'nm taşra 
örgütlenmesinin süratle sağlanması, bu öneriler arasındadır. Köy kâ-
tipliği kurumunun güçlendirilmesi, devlet gelirlerinden köye de pay 
ayrılması, salma tavanının yükseltilmesi, köy önderlerinin eğitimi, 
ilçenin toplum kalkınması birimi olma görevini başarıyla yapacak du-
ruma getirilmesi, ilçeye de tüzel kişilik verilmesi olanakları üzerinde 
durulması köy yönetimiyle ilgili öneriler arasında yer almaktadır. 
Özeksel yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetiminin etkisiz ve 
sıkıcı yöntemlerden kurtarılması, yerel yönetim görevlilerinin eğitilme-
si, toprak ve taşınmaz yazımına gidilmesi, kamulaştırma kurallarının 
değiştirilerek yetersizlikten kurtarılması yanında, taşınmaz vergile-
rinden belediyelerin aldığı payın arttırılması genel nitelikteki önerile-
ri oluşturmaktadır. Yerel yönetimler düzenlenirken bu görüşlerin ve 
önerilerin büyük ölçüde dikkatle gözönünde bulundurulması gereki-
yor. 

Prof. Yavuz, kürsü arkadaşları Prof. Keleş ve Geray ile ortaklaşa 
yazdıkları Şehircilik adlı yapıtta da yerel yönetimlerle ilgili bölümün 
yazarıdır. Bu arada, Prof. Keleş ile ortaklaşa yazdıkları "Yerel. Yöne-
timler" adlı yapıtın da belli bölümleri, il özel yönetimleri ile köylere 
ilişkin bölümler ile genel değerlendirme Prof. Yavuz'un kaleminden 
çıkmıştır. Böylece, lisans ve lisansüstü düzeylerde ders izlencesinde yer 
alan yerel yönetim dersinin ana kaynağını oluşturabilecek nitelikteki 
bu yapıtta Prof. Yavuz, bu alandaki tüm çalışma ve araştırmalarının 
ürünlerini özetlemiştir. "Genel Değerlendirme" başlığını taşıyan bö-
lümde, son elli yıl içinde ülkemizdeki toplumsal, ekonomik, yönetsel, 
teknik değişmelerin yerel yönetim kavramı üzerindeki etkilerini göz-
den geçirdikten sonra Prof. Yavuz, yerel yönetime halkın katılması ge-
reğini vurgulamaktadır. Daha önce sözünü ettiğimiz, yeniden düzenle-
me araştırması sonuçları ve önerileri burada da özetlenmiştir. 

10. Çevre Sorunları 

1972'de düzenlenen Dünya Çevre Sorunları Konferansı ile uluslar-
arası ölçekte tartışma ve inceleme konusu olarak gündeme gelen çev-
re sorunlarına geniş kapsamlı ve çok yönlü bir Kentbilim kavrayışı 
içinde bakan Prof. Yavuz, ileri ülkelerle geri ülkeler arasındaki temel 
görüş ayrılıklarını gerçekçi biçimde ortaya koyan, geri kalmış ülkele-
rin sorunlarına sahip çıkma yoluna gitmeleri gereğini de vurgulayan 
bir bilim adamıdır. Siyasal ve askeri sömürgecilik İkinci Dünya Sava-
şından sonra silinirken, ileri ülkelerin çeşitli yollardan, yeni yöntem-
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lerle dünya kaynaklarını, pazarlarını, doğayı sömürmeyi sürdüregel-
dikleri biliniyor. Geri kalmış ülkelere kalkınma reçeteleri sunan ileri 
gitmiş ülkelerin, aradaki uzaklığı daha çok açarak ilerledikleri, yeni 
bir sömürgeciliğe yol açmıştır. Bu ülkelerin daha çok ilerlemesi, geri 
kalanların bunları daha uzaktan izlemeleri sonucunu verdiğinden söz-
konusu reçetelerin geçersizliği anlaşılmıştır. Çünkü, kalkınma reçete-
leri, ileri gitmiş ülkelerin çıkarlarını koruyacak biçimde düzenlenmek-
tedir. Artık, geri kalmış ülkeler çıkarlarının nerede olduğunun farkına 
varmağa başlamışlardır. İleri ülkeler, yeni sömürgecilik yöntemlerini, 
geri kalmış ülkelerin gelenek bekçisi yöneticileriyle, kilit adamlarıyla 
İşbirliği içinde uygulama çabası içindedirler. İşte Prof. Yavuz, Stockholm 
konferansmı bu açıdan değerlendirmektedir. 

19974'te O.E.C.D.'nin Danimarka'da düzenlediği Çevre Sorunları 
Eğitimi Semineri'ne katılan Prof. Yavuz, ileri gitmiş ülke temsilcileri 
arasında kendisini geri kalmış ülkelerin tek temsilcisi olarak görüyor-
du. Bu nedenle, yukarıda özetlediğimiz görüşlerini orada da açıklama 
fırsatmı bulmuştu. Üyelerin, konuya böylesine değişik bir açıdan bak-
madıklarını itiraf ettiklerini Prof. Yavuz'un yakında yaymlanancak 
anılarından öğreniyoruz. 

Prof. Yavuz'un "Çevre Sorunları" adlı yapıtı, ülkemizde bu konu-
daki ilk ciddi yayındır. Sonradan, yükseköğretim kurumlarının izlen-
celerinde yer alan çevre sorunları dersi için önemli bir kaynak oluştur-
maktadır. Konunun ekoloji, fütüroloji, demografi, yerleşme, toprak, 
su, hava kirlenmesi, enerji, örgütlenme, yasama, eğitim, araştırma bo-
yutlarını hem karşılaştırmalı olarak uluslararası yönüyle, hem de ül-
kemiz açısından ele alan Prof. Yavuz, eski yapıtların, doğal güzellikle-
rin korunması konularını da ayrı birer kesimde incelemiştir. Dünyanın 
geleceğini karanlık gören kötümser yazarlarm, düşünürlerin, devlet 
adamlarının genellikle anamalcı ülkelerin çıkarlarını yansıttığını ileri 
sûren Prof. Yavuz'a göre dünyanın en büyük iş adamlarının kurduğu 
Roma Klubü'nün sanki bu amaçla örgütlenmiştir. "Büyümenin sınır-
ları" (Limits to Growth) adlı kitabın da aynı amaçla hazırlattırıldığmı 
anımsatan Prof. Yavuz, nüfusun hızla arttığını, tarımsal üretimin ar-
tan nüfusu besleyemeyeceğini, ham madde kaynaklarının giderek 
azaldığını, enerji kaynaklarının da hızla yitirildiğini, kirlenmenin sağ-
lığı, beslenmeyi tehdit ettiğini öne sürerek bu kitabın dünyanın gele-
ceğini karanlık gösterdiğini belirtmektedir. Bu kitap ile Roma Kulübü 
büyümenin durdurulmasını, sıfırda tutulmasını istemektedir. Kitapta, 
insanların kentlere dolduğu, iş-bölümünün otomasyonun insanları ma-
kinalaştırdığı, robötlaştırdığı, kentlerin trafik, hava kirlenmesi, doğa-
dan uzaklaşma gibi nedenlerle insan sağlığına, psikolojisine, moraline 
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olumsuz etkilerinin durmadan arttığmı dikkate alarak işleyimleşme 
sonucunda geri kalmış ülkelerin, ileri ülkelerin karşılaştıkları bu so-
runlarla karşılaşacaklarını, bu nedenle, yol yakın iken "hep olduğu-
muz yerde kalmalıyız, büyümeyi durdurmalıyız" önerisi savunuluyor. 
Prof. Yavuz, Roma Kulübünü geri kalmış ülkeler için bir tuzak olarak 
nitelendirmektedir. Geri kalmış ülkelerin işleyimleşmesini köstekleyen 
ileri ülkelerin, şimdi de dünyanın geleceğini kurtarmak maskesi altın-
da onların oldukları yerde saymalarını, işleyime yönelmemelerini iste-
diklerini belirten Prof. Yavuz, dünyanın düşündüğümüzden daha zen-
gin olduğunu, bunların akıllıca kullanılabileceğini söyleyen iyimser-
lerin görüşüne katılmaktadır. 

Prof. Yavuz, kaynak tüketiminin, hatta kirlenmenin ileri gitmiş 
ülkelerde daha yüksek ölçüde olduğunu belirtmekte, Amerikalı bir ço-
cuğun dünyaya gelmesiyle 30 Hindli çocuğun yükünün doğal kaynak-
lara yüklendiğini örnek göstermektedir. Özel araba sayısının A.B.D.'-
nde 100 milyonu aştığını açıklayan Prof. Yavuz, dünya kaynaklarından 
tüm insanların eşit ölçülerle yararlanması söz konusu olunca, zengin 
ülkelerdeki kaynak savurganlığının nerede, nasıl duracağının bilinme-
diğini sözlerine eklemekte, kirlenmenin özel girişimcinin yalızca kendi 
çıkarlarını düşünmesinden kaynaklandığ,nı belirtmektedir. Toprakla-
rın özel iyiliğe konu olmasının toplumsal çıkarların korunamaması so-
nucunu doğurduğu, konut sefaletinin, hava kirliliğinin, doğal güzel-
liklerin yok edilmesinin bundan kaynaklandığını ileri süren Prof. Ya-
vuz, toplumsal maliyete, tüm insanlığın çıkarlarına öncelik vermeğe 
yönelen toplumsal-siyasal bir düzen değişikliğinin çevre sorunlarının 
çözümünde bir denge yaratabileceğini savunmaktadır. Dünya ulusla-
rının harcamalarında silahlanma, gelişmeden, eğitimden, sağlıktan ön-
ce gelmektedir. 

Silahlanma yarışında kullanılan kaynaklar tüm geri kalmış ül-
kelerin ulusal gelirleri toplamından daha çoktur. Prof. Yavuz., çevre 
sorunlarının çözülebilmesi, kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için bu 
öncelik sırasının ters yüz edilmesinin zorunlu olduğu sonucuna var-
maktadır. İnsanların aralarında barış yerine savaş içinde yaşaması, iş-
leyimin büyük ağırlığının bu amaca yönelmesi süper devletlerin çıka-
rmadır. Bunların, küçük ülkeleri biribirine düşürmek yoluyla çıkarla-
rını sağlamak yolunu tuttuklarmı açıkça anlatıktan sonra Prof. Ya-
vuz, çok uluslu ortaklıkların bu konudaki rolünü vurgulamaktadır. 
1973 Ekiminde Arapların petrol silahını kullanma yolunu seçmesinin, 
geri kalmış ülkeler açısından bir dönemin başlangıcını belirlediği gö-
rüşünü savunan Prof. Yavuz'a göre, geri kalmış ülke önderlerinin, yö-
neticlerinin toplumun bu konuda hızla bilinçlenmelerini sağlamaları, 
ileri ülkelerin sömürüsünden kurtulmanın önkoşuludur. 



26 RUŞEN KELEŞ/CEVAT GERAY 

S o n u ç ^ 

Prof. Yavuz için, kentlerde karşılaşılan sorunların kaynağı, köyde 
aranmalıdır. Bu nedenle, köyle kenti birbirlerinden kesin çizgilerle 
ayırmak olanağı yoktur. Bunları, bir sürecin, bir sürekliliğin iki ucu 
saymak daha yerinde olur. Bu düşünce iledir ki, yazdığı Şehircilik ki-
taplarının hepsinde, Şehircilik'in tanımını yaparken, bu bilim dalının 
köyü kapsaması gereğine önemle dikkat çeker. 

Kentbilim öğretimine başladığı 1940'lı yıllardan bugüne değin, ül-
kemizde, Kentbilim, öğretim, uygulama ve kurumsallaşma düzeyinde 
önemli gelişmelere tanık olmuştur. Toplum bilimler içerikli bir Kent-
bilimi ilk kez okutan bir bilim adamı olarak, Prof. Fehmi Yavuz'un, bu 
gelişmeler üzerinde geniş çapta etkili olduğu kabul edilmeüdir. 1957 
yılında İmar Yasasının çıkarılması, kısa bir süre sonra İmar ve İskân 
Bakanlığının kurulması, bu etkilere örnek olarak gösterilebilir. Bunun 
gibi, Bölge Planlaması ve Toplum Kalkınması konularında düşüncele-
rimizin ve uygulamanın gelişmesinde, kent planlaması, konut ve ge-
cekondu gibi sorunlarm, planlı ekonomik ve toplumsal kalkınma ile 
birlikte ele alınmasında, her düzeyde hatırı sayılır etkileri olmuştur. 

Bu katkılarını, hem bir öğretim üyesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İskân ve Şehircilik Enstitüsünün önce Genel Sekreteri, sonra da Mü-
dürü, hem de bütün bu konulardan sorumlu bir Bakanlığın başındaki 
en yüksek kamu görevlisi olarak gerçekleştirdiğini eklemeliyiz. 
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ANAYASALARDA MAHALLÎ İDARELERLE İLGİLİ 
İKELER VE İDARÎ VESAYET 

Osman MERlÇ 

Toplumumuzun pozitiv anlamda Anayasa düzenine geçişinin ilk 
adımını 1876 Kanun-u Esasisi teşkil etmektedir. Bunu 1921 ve 1924 
Teşkilât-ı Esasiye kanunları ile, 1961 ve 1982 Anayasaları izlemiştir. 

Demokrasi kahramanı Thomas Jafferson kuşaklar için 19 yıllık 
bir süre saptamakta ve bir kuşağın kendi iradesini diğer kuşaklara em-
poze etmesini yerinde bulmadığından 19 yıllık süre sonundaki de-
ğişmeleri doğal karşılamaktadır. Bu ölçüye göre bizim Anayasalarunız-
dan 1876 Kırkbeş yıl, 1924 Otuzaltı yıl, ve 1961 de 19 yıl yaşadıklarına 
göre, Jafferson ölçüsüne göre, ömürlerini normal tamamlamışlar de-
mektir. Her ne kadar 1921 Üç yıl sürmüş ise de bunun, diğerlerine na-
zaran, ayrı özelliği vardır. İleride bu izah edilecektir. 

1876 Kanun-u Esasisinden önce devletin temel kuruluşunu ve iş-
leyişini düzenleyen Anayasa niteliğinde bir kanun olmamakla beraber 
siyasî iktidarı elinde bulunduranların uymaya mecbur oldukları bir 
takım kurallar mevcuttur. Bunlar da örf ve adetler ve dinî esaslardır. 
Bu bakımdan biz pozitif anlamda Anayasal düzene Kanun-u Esasi ile 
girildiğini ve bu girişten itibaren 107 yıllık bir sürenin geçmiş bulun-
duğunu kabullenmekteyiz. v 

Zikrettiğimiz bu temel kanunlar gerek merkezî idarenin gerekse 
Mahallî İdarelerin işleyişi ile ilgili temel bazı ilkeleri içermektedirler. 
Bunlardan; 

1876 Kanun-u Esasinin 108 inci ve 1924 Teşkilât-ı Esasiye kanunu-
nun 91 inci maddeleri, Vilâyet umurunun yetki genişliği (tevsi'î-me-
zuniyet) ve görev ayrımı (tefrik-i vazaif) esasma müsteniden cereyan 
edeceği belirtilmiştir. Bunlardan yetki genişliğinin, günümüzde kabul 
edilen anlamı, merkezî idarenin taşra ajanlarına, merkez adına, bazı 
kararlar almak ve tasarruflar yapmak yetkisinin verilmesidir. Yani 
yetki genişliği merkezî idarenin bir parçasıdır. 

Gerçek bu olmakla beraber birinci ve ikinci meşrutiyet döneminin 
bazı İdare Hukukçuları ve bazı siyasî organları yetki genişliği ve gö-
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rev ayrımı ilkelerinin anlamlarını isabetle açıklayamamışlardır. Mese-
lâ : 

Prens Sabahattin "yerinden yönetim yetki genişliğidir.", Ahmet 
Nazif "Yetki genişliği yerinden yönetimdir." ve Muslihittin Adil Bey de 
"Yetki genişliği yerinden yönetimin daha sınırlı bir derecesidir." diye 
yetki genişliğine kendisi ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan anlam-
lar vermişlerdir. 

Mustafa Şeref ve Muarif Nazırı Emrullah Efendi ise yetki geniş-
liğini merkeziyetle ilgili görmüşlerdir. 

Görev ayrımına gelince, aynı anlam kargaşası bunda da cereyan 
etmiştir. Her şeyden önce bu dönemin siyasî yapısında önemli rolleri 
olan İttihat ve Terakki fırkası ile Hürriyet ve İtilâf fırkasının bu ilkeye 
verdikleri anlam birbirinin zıttıdır. 

İttihat ve Terakki fırkası bir devletin birliğini, bütünlüğünü en 
fazla koruyacak usul olarak merkeziyetçiliği öngördüğünden Kanun-u 
Esasinin 108 inci maddesini buna uygun olarak yorumluyor ve görev 
ayrımının yerinden yönetimle bir ilgisi bulunmadığını savunuyordu. 
Nitekim bu fırka mensubu olan maarif nazırı Emrullah Efendi, görev 
ayrımmı yerinden yönetimle ilgili görmüyor "ve bir memleketi idare 
etmek için, idare içinde, yasama, yürütme ve yargı anlamına benzer 
bir ayrıma ihtiyaç vardır. Bazı ülkelerde bu üç görev bir tek şahsa ve-
ya kurula verilebilir, bazı ülkelerde ise bu görev ayrı ayrı ellere tevdi 
edilmiştir." diyerek görev ayrımını kuvvetler ayrımı gibi, mütalâa edi-
yordu. 

Halbuki Kanun-u Esasi encümeninin mazbatasında görev ayrımı-
nın nasıl yorumlanması gerektiği açıklanmış bulunmaktadır. Buna gö-
re meşrutî bir idarede mahallî işlerin yönetiminde halkın söz sahibi 
olması şarttır. Ancak devletin siyasî ve idarî görevleri birbirinden ay-
rılmalıdır. Siyasette merkeziyet şarttır. İdarede ise görev ayrımı ge-
reklidir. Dışişleri, Millî Savunma, adliye, maliye ve zabıta siyasî vazi-
i'elerdendir. Bugünkü ifadesiyle, bunlar egemenliğe ilişkin, kamu kud-
retinin kullanılmasını gerektiren işlerdir. Buna karşılık, bayındırlık, 
tarım, ticaret, ilk öğretim mahallî menfaatlara ilişkin işlerdir. Bun-
lar idarî merkeziyetten zarar görebilirler. 

Buna göre siyasî adem-i merkeziyete yol açabilecek görevler mer- . 
kezde toplanmalı, aksine merkezin zarar verebileceği, egemenlik kul-
lanımına ilişkin olmayan işlerde mahallî yönetimlere bırakılmalıdır, 
diye izah olunmuştur ki bu da görev ayrımı ilkesinin yerinden yöneti-
me delâlet ettiğini göstermektedir. 
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Nitekim ikinci meşrutiyetten yani 1908 den sonra 1913 tarihinde 
çıkarılan İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkati bu tür ege-
menliğe ilişkin olmayan ve kamu kudretinin kullanılmasını gerektir-
meyen Bayındırlık, Tarım, Ticaret, Sanayi ve İlköğretim gibi yerel ni-
telikte gördüğü hizmetleri, özel kişilik tanıdığı Vilâyet mahalli idare-
sine vermiştir. 

Eski idareci ve Parlemanterlerden rahmetli Akif İyidoğan, Türki-
ye Büyük Millet Meclisinde bir mevzu müzakere edilirken "Efendim, 
Mithat Paşa 93 Kanun-u Esasisini yaparken Abdülhamid'e karşı ma-
hallî idare diyememiş tefrik-i vezaif demiş" diyor ki, bunda gerçek payı 
vardır. 

1876 Kanun-u Esasisi yalnız görev ayrımı ilkesini ifade etmekle 
kalmamış, ayrıca 112 inci maddesinde "Umuru belediye, İstanbul'da ve 
taşralarda seçimle teşkil olunacak belediye meclisleri ile idare oluna-
cak ve bunların sureti teşkili ve vazifeleri ve üyelerinin seçimine mah-
sus kanunla tayin kılınacaktır." hükmünü getirmiştir. 

Gerek 108 inci maddesindeki kuvvetler ayrımı ilkesi, gerekse 112 
inci maddesinin metni, bizim yönetimimizde mahallî idarelerin Ana-
yasal bir kuruluş olarak ilk defa bundan 107 yıl önce yer aldıklarını „ 
göstermektedir. 

Yönetim ilkeleri bakımından 1876 Kanun-u Esasisi ile 1924 Teşki-
lât-ı Esasiye kanunu benzerlik arzeder. Her şeyden önce 1876 nın 108 
inci maddesindeki "Vilâyetler umuru, yetki genişliği ve görev ayrımı 
esası üerine idare olunur." şeklindeki hüküm 1924 Teşkilât-ı Esasiye 
kanununun 91 inci maddesinde de yer almıştır. Ayrıca vilâyetten baş-
ka şehir, kasaba ve köylerin tüzel kişiliklerini de 1924 Teşkilât-ı Esasiye 
kanunu da kabul etmiştir ki şehir ve kasaba bugün belediye adını ver-
diğimiz mahallî idarenin karşılığıdır. 1924 Teşkilât-ı Esasiye kanunu 
devrinde yönetim ilkelerine bakış açısı yönünden partilerin tüzük ve 
programlarında yer alan hükümler arasında (Millet Partisi müstesna) 
pek önemli fark yoktur. 

C.H.P. programında, mahallî idareleri demokratik bünyenin temel 
unsuru saymış, 

Terakkiperver Cumhuriyet fırkası, millî birliği korumak için dev-
letin denetimi bulunmak kaydiyle idarî adem-i merkeziyet esasını be-
nimsemiş, 

Demokrat Parti halkın idareye iştirak ettirilmesi için kurulmuş 
olan mahallî idarelere önem verdiğini belirtmiş, 



32 OSMAN MERÇ 

Sadece Millet Partisi, bucağı hükmî şahıs olarak temel ünite ka-
bul etmiştir. 

Program bakımından durum böyle olmakla beraber uygulamada 
birbirinden farklı ve çatışma niteliğinde görüşler ortaya atılmıştır. Me-
selâ; 

1949 da İl İdaresi kanununun görüşülmesi sırasmda konuşan De-
mokrat Parti sözcüsü "....Demokrasiyi kurmak demek, Cumhuriyet 
statüsünün temellerini halk topluluklarının içinde atmak, halk top-
luluklarını evvelâ kendi işlerini serbestçe kendilerinin görebilmesini 
temin edecek bir statü meydana getirmekle olur. Cumhuriyet statü-
sünün temelleri belediyeler üzerine atılır, halk toplulukları üzerine 
atılır." beyanmda bulunmuş ve bu kanunun muhalefeti ve demokra-
siyi yıkmayı amaçladığını çünki mahallî idareleri güçlendirme yerine, 
valilere yetki verildiğini, ileri sürmüş, 

Millet Partisi sözcüsü ise, hazırlanan tasanda, Anayasa hükmünün 
çarptırıldığını, Teşkilât-ı Esasiye kanununun 91 inci maddesinin bu şe-
kilde nasü anlaşılabildiğini sormuştur. 

Uygulamada ise çok partili döneme girilinceye kadar, siyasî kud-
reti elinde bulunduranların, orta bir yol izledikleri, beyanlarından an-
laşılmaktadır. Zamanın İçişleri Bakanı merhum Şükrü Kaya Bey bir 
beyanatında "Merkeziyet kuvvet ve vahdet temin eder. Evvel emirde 
takip ettiğimiz ve temin etmek istediğimiz, gaye budur. Fakat... te-
merküz, merkeziyetçiliğin temin edeceği kuvvet ve vahdeti kendi sik-
leti altında ezer. İdareyi, hürriyeti, tefekkür ve harekâtından meflüç 
hale getirir. Aksi, yani tevsi'i mezuniyet ve tefriki vezaif hudutlarını 
aşarak geniş ve hudutsuz yerinden yönetim de devletin kuvvetini ve 
vatanın vahtini ihlâl eder. Şu halde aşırılığa gitmemek kaydiyle, mer-
keziyetçilikte olacaktır, ademi merkeziyetçilikte uygulanacaktır." de-
mişlerdir. Fakat daha sonraki yülarda bu denge bozulmuştur. 1949 da 
çıkarılan İl İdaresi kanunu merkeziyetçiliği kuvvetlendirmeye matuf-
tur. Nitekim bu kanuna ait İçişleri komisyonu raporundaki ifadeler 
bunu teyit etmektedir. 

Yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerinin anlamları hakkında 
1924 Anayasası döneminde de farklı görüşler ortaya atılmış, fakat ge-
nellikle yetki genişliğinin merkezin taşra görevlilerine bazı yetkileri 
aktarması, görev ayrımmmda yerel yönetim olduğu ve bunun kapsa-
mına da, yalnız İllerin değil, şehir, kasaba (Belediye) ve köy idareleri-
nin de girdiği kabul edilmiştir. 

107 yıllık geçmiş tarihimizdeki Anayasa niteliğindeki mevzuatı-
mız arasında 1921 Teşkilât-ı Esasiye kanununun ayrı bir yeri vardır. 
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24 maddelik bir metinden ibaret olan bu kanun idarenin işleyişine 
ilişkin ilkelere 1876 ve 1924 temel kanunları gibi yer vermemiştir. Esa-
sında 1921 Teşkilât-ı Esasiye kanununun dönemini (ki üç yıl sürmüş-
tür) iki anayasalı dönem olarak kabul etmek gerekir. Bir açıklık ol-
mamakla beraber 1876 daki yönetimin işleyişine ilişkin yetki genişliği 
ve görev ayrımı ilkelerinin yürürlükte bulunmasından dolayı bu hu-
suslar hakkında 1921 Anakanununun sükut etmiş olduğunu kabullen-
mek gerekir. Bu dönemi yani 1921 ile 1924 temel kanunları arasında-
ki dönemi iki anayasalı dönem kabul ettiğimiz takdirde bunu anaya-
sal düzen devri bakımından 12 Eylülden sonra Millî Güvenlik Konse-
yince kabul edilmiş olan (23'24) sayılı Anayasa düzeni hakkındaki ka-
nun dönemine benzetebiliriz. Zira zikredilen altı maddelik bu kanun 
da devletin temel kuruluşlarının görevlerine ait bazı ilkeler getirmiş 
fakat 1961 Anayasasını ortadan kaldırmadığı için oradaki yönetimin 
işleyişine ilişkin hükümler de yürürlükte kalmış ancak Konseyin bil-
diri ve kararlarında yer alan ve alacak olan hükümlerle Konseyce ka-
bul edilerek yayımlanan ve yayımlanacak olan kanunların 1961 Ana-
yasasına uymayanları Anayasa değişikliği ve yürürlükteki kanunlara 
uymayanları da kanun değişikliği olarak kabul edileceğini de hükme 
bağlamıştır. Hatta 1982 Anayasası halkoyu ile kesinleşmesine rağmen 
bunun geçici 3 üncü maddesi hükmü Anayasa düzeni hakkındaki ka-
nunun Anayasaya göre yapılacak ilk Milletvekili genel seçimi sonu-
cunda Türkiye B. Millet Meclisi toplanıp, başkanlık divanını oluştur-
ması ile birlikte yürürlükten kalkacağını belirttiğine göre iki Anayasa-
lı dönem halen de devem etmektedir. 

1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu bu kısa metnine rağmen yerinden 
yönetim idareleri yönünden 1876 Kanun-u Esasisinden ve 1924 Teşki-
lât-ı Esasiye kanunundan çok farklı hükümler ihtiva etmektedir. En 
geniş Mahallî İdare esprisine bunda rastlanmaktadır. Bu Teşkilât-ı 
Esasiye kanunu Vilâyete ve Nahiyeye (Bucağa) muhtar ve tüzel kişilik 
tanımıştır. 

Vilâyet Tüzelkişisinin, Vilâyet Şûrası, Vilâyet İdare Hey'eti ve Vi-
lâyet Reisi, 

Nahiye Tüzelkişisinin de Nahiye Şûrası, Nahiye İdare Hey'eti ve 
Nahiye Müdürü, olmak üzere üçer organı vardır. 

Şûralar karar organı, vilâyet reisi ve nahiye müdürü icra makamı, 
idare heyetleri de icra organlarıdırlar. Vilâyet Reisi ve nahiye müdür-
leri şûralar tarafından seçilmektedir. Hatta kanunun müzakeresi sı-
rasında nahiye müdürünün Kaymakam veya Vali tarafmdan gösteri-
lecek namzetler arasından seçilmesinin teklif edilmesi üzerine, komis-
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yon sözcüsü "Vali ve kaymakam tarafından namzet göstermek demek, 
halk işini başkalarının vesayeti ile delâleti ile görsün demektir. Efen-
diler şimdiye kadar memleketi vesayetle, delâletle güya idare etti-
niz. Bundan sonra halka bırakınız. Eğer bu memleket kendi köylerini 
kendi idare edemeyecek vaziyette ise sizin de buraya toplanmaya se-
lâhiyetiniz yoktur" diye cevap vermiştir. 

Bununla beraber bu geniş espriyi mutlak muhtariyet olarak nite-
lemek mümkün değildir. Zira Anayasanın 23 üncü maddesi merkezi 
yönetimin mahallî idareler üzerindeki denetimini Umumî müfettişle-
re bırakmıştir. Ancak bu denetimin mahiyeti hakkında anayasada bir 
açıklık yoktur. Meselâ bugün mevzuatta Mahalli İdarelerin işlemleri 
ve kararları üzerinde idarî makamlara tanınan vesayet yetkisi kararı 
veya işlemi tastik, tağyir, tehir ve iptal şeklinde cereyan etmektedir. 
1921 Anayasası ise bu hususta meskûttur. Her halde Umumî Müfet-
tişin denetiminin Mahallî İdarelerin işlemlerini, kararlarını tecil, dur-
durma veya iptal etmek gibi yetkilere taalluk edip etmeyeceğini ka-
nun düzenleyecek idi. 

Ancak hemen ifade etmek gerekir ki uzun ömürlü olmadığı gibi 
Kurtuluş Savaşı sebebi ile uygulanma imkânı bulunamayan bu kanu-
nun öngördüğü mahallî idareleri fiiliyatta görmek mümkün olmamış-
tır. 

1921 Teşkilât-ı Esasiye kanunu döneminde 1876 tarihli Kanun-u 
Esasinin bu kanunla çatışmayan hükümlerinin yürürlükte olduğu 
Atatürk tarafından Sadrazam Tevfik Paşaya bildirilmiştir. Hatta bu-
nun yanında ayrıca yirmi kadar kanun, kararname ve karar da Ana-
yasa gücünde yer almış bulunmaktadır. 

1921 Teşkilât-ı Esasiye kanununa göre merkez örgütünün başı 
T.B.M. Meclisidir. Yasama ve yürütme gücü bu mecliste toplanmış-
tır. Meclis İcravekilleri vasıtasiyle yürütme ve idare yetkisini kulla-
nır. Valiler taşrada T.B.M. Meclisinin vekili ve mümessilidirler. 

Bu teşkilât-ı Esasiye kanununu idarî teşkilât ilkeleri bakımından 
şöyle özetlemek mümkündür : z 

Merkeziyet usulü sınırlı ve istisnaîdir. Yerinden yönetim ise asıl-
dır ve geneldir. Vilâyet ve nahiyeye tüzelkişilik tanımış, seçime daya-
lı olarak oluşan organlarına icraî karar alma ve uygulama yetkisi ver-
miştir. 

1961 ANAYASASI: 

Bu anayasa mahallî idarelerin karar organlarının halk tarafından, 
seçileceğini ve seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kazanma ve 
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kaybetmelerinin yarığı yolu ile olacağını hükme bağlamak suretiyle 
bu idarelere güvence sağlamıştır. Anayasanın getirdiği bu espri üze-
rine yeniden düzenlemelere girişilmiş o zamana kadar yürürlükte olan 
mevzuata göre yapılan uygulamalardan bir çokları ortadan kaldırıl-
mıştır. Meselâ; 

Belirli hallerde belediye meclisinin feshi yetkisini Bakanlar Ku-
ruluna veren Belediye Kanununun 53 üncü, 

Belediye Başkanlarının başkanlıktan düşürülmesi hususunda İç-
işleri Bakanına ve Valilere yetki tanıyan belediye kanununun 61, 76 
ve 91 inci maddeleri değiştirilmiş bu yetki en yüksek yargı organı olan 
Danıştaya aktarılmış, belediye başkanlarının seçimi için tek dereceli 
sistem getirilmiş, kanunî vazifesini Mahallî Mülkiye amirinin emrine 
rağmen yerine getirmeyen belediye başkanlarının Vali ve İçişleri ba-
kanlığınca işten el çektirmeye cevaz veren 92 inci maddesi hükmü ise 
tamamen kaldırılmış ve böylece belediye başkanlarının işten el çekti-
ıilmesine sadece Memurin-Muhakemat kanununa göre haklarında 
tahkikata başlandığında tahkikatın devamı süresince ve geçici olarak 
işten el çektime olanağı kalmıştır. 

İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun Muvakkatinin Genel Mec-
lislerin feshine ilişkin 125 inci maddesi de değiştirilmiş, bu yetkide ida-
rî organdan alınarak Anayasanın 116 mcı maddesindeki espriye uy-
gun olarak Danıştaya aktarılmıştır. Böylece Mahallî İdare Organlarına 
oldukça geniş güvence sağlanmıştır. 

İdarî teşkilât ilkeleri yönünden 1924 Teşkilât-ı Esasiye kanununun 
91 inci maddesindeki yetki genişliği ilkesine 115 inci maddesinde yer 
verilmiş, görev ayrımı ilkesi ise metne alınmamıştır. Buna mukabil 
112 inci maddesinde idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yöne-
tim yerinden yönetim esaslarına dayanacağını ifade etmiş böylece idare 
hukukunda eskiden Merkeziyet ve Adem-i Merkeziyet olarak geçen te-
rimlerin türkçeleştirilmiş karşılıkları idarî teşkilât ilkesi olarak Ana-
yasada yer almış bulunmaktadır. 

1961 Anayasasında 1950-1960 döneminin büyük etkisi olmuştur. 
Bu müşahade, yönetim ilkeleri bakımından da geçerlidir. Bu dönemde 
kuvvetli bir merkeziyet sistemi uygulanmıştır. Edinilen tecrübelerin 
ışığı altında mahallî idareleri teçhiz etmek esas alınmış, hukuk dev-
leti anlayışı içinde organlarının seçimle oluşması, organlarının organ-
lık sıfatmı kazanma ve kaybetme konusunun yargı denetimi yolu ile 
olacağı bunlara hizmetleriyle orantılı kaynak sağlanacağı şeklinde 
hükümlere yer verilmek suretiyle bu idarelere güvence sağlanmıştır. 
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Anayasanın öngördüğü şekilde Organlara ilişkin hususlar belediye ka-
nununda makes bulmuş fakat hizmetleriyle orantılı gelir sağlama hu-
susu 12 Eylüle kadar gerçekleşememiştir. 

Birinci Meşrutiyetin ilânı ile başlayan ve böylece 107 yıllık tari-
hi olan Anayasal düzenin beşinci ürününü teşkil eden 1982 Anayasası 
idarî teşkilât ilkelerinden yetki genişliğini 126 mcı, İdarenin kuruluş 
ve görevlerinin merkezden yönetim, yerinden yönetim esaslarına da-
yanacağı ilkesini de 123 üncü maddesine aynen almıştır. Bu yönden 
1961 Anayasasının aynıdır. Fakat bu temel ilkelere rağmen Mahallî 
İdarelere ilişkin 127 inci maddesine, 1961 Anayasasının 116 mcı mad-
desindeki güvence ile ilgili ilkeleri mana değişikliğine meydan verme-
den ufak tefek kelime değişiklikleri ile almış fakat bunlara; 

"Görevleriyle ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma ve ko-
vuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyeleri-
ni, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzak-
laştırabilir." 

Ve yine "Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hiz-
metlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, ka-
mu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve 
mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amaciyle, kanunda belir-
tilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir." 
hükümlerini ilave etmek suretiyle evvelce sadece hakkında tahkikat 
yapılan bir belediye başkanını sadece tahkikatın selâmeti bakımın-
dan tahkikat süresine inhisar etmek şartiyle geçici olarak işten el çek-
tirmek mümkün iken bunu kesin hükme kadar teşmil etmiş, İdarî ve-
sayeti ise bir Anayasa ilkesi haline getirmiştir. 

1982 Anayasası da yaşanüan son yirmi yıllık olayların ve tecrübe-
lerin mahsulüdür. Bu 20 yıllık dönemde ülkemizde Devlet otoritesinde 
meydana gelen zaafta, bağımsızlık, özerklik ve muhtariyet gibi bazı 
deyimlerin bazılarınca Devlet anlamı ile eş tutulmasının önemli rolü 
olmuştur. Bu hal Mahallî İdareler alanında da vakidir. 1961 Anayasa-
sının getirdiği mahallî idare esprisini her türlü denetimden azade ol-
mak şeklinde yorumlayan bazı doktrin ve yargı organları mensupla-
rının bu görüşlerinin etkisi ile bazı uygulamacıların idarî makam ve 
mercilerce kanuna müsteniden uygulanan vesayet yetkisine karşı çık-
maları kanımca yeni Anayasada güvenceyi kısmaya matuf hükümle-
rin yer almasının başlıca nedenidir. Böylece evvelce sadece Doktrinde 
idarî vesayetin amacı olarak zikredilen idarenin bütünlüğü, kamu gö-
revlerinde birlik ve toplum yararı hususları, bir idarî vesayet denetimi 
ilkesi olarak, Anayasada yer almıştır. 
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107 yıllık dönemin (Adları ne olursa olsun, ister Kanun-u Esasi is-
ter Teşkilât-ı Esasiye ister Anayasa diyelim) temel kanunlarına kısa 
bir göz atma, bizde idarî teşkilât ilkeleri olan merkezden yönetim ve 
yerinden yönetim bakımından med ve cezire benzer bir olayın cereyan 
etmiş ve etmekte olduğu izlenimini yaratmaktadır. Bazan birisi iler-
larken diğeri gerilemiş, bazan da diğeri ilerlerken birisi gerilemiştir. 

Kanun-u Esaside ilke ne olursa olsun birinci ve ikinci meşrutiyet 
dönemlerinde koyu bir istibdat ile birlikte mutlak merkeziyet uygu-
lanmış ve bu hal hizmetlerin gereği gibi ve zamanında yerine getiril-
mesine imkân vermemiştir. O zamanın idarecilerinden (mutasarrıf) 
ve yazarlarmdan Ahmet Nazifin zikrettiği iki olay buna örnektir. 

— Burdur hapishanesi köhne ve haraptır. 200 bin kuruşla yenilen-
mesi mümkündür. Ödenek gönderilmesi için yedi yıl muhaberat sür-
müştür. Ahmet Nazif kendisi mutasarrıf olunca bu talebi tekrarlamış, 
açık cevap istemiş, ya mahkumların kaçacağını, ya hapishane yıkılın-
ca biçarelerin öleceğini yazmış fakat o da netice alamamış bina yıkıl-
mış on kişi de ölmüştür. 

— Yine Ahmet Nazif Antalya mutasarrıfı iken Mersin ve Antalya sa-
hillerine ermenilerin Kıbrıs'tan silâh kaçırdıklarının görüldüğünü, sa-
hillerin korunması için tedbir alınması gerektiğini fakat alınacak ted-
bir konusunda Livanın da Vilâyetin de yetkili olmadığını, Babıâliye, 
Zabtiye Nezaretinde, Jandarma Dairesi, Dahiliye Nezaretine ve Hatta 
Hey'eti Vükelâya (Bakanlar Kurulu) gidilmesi gerektiğini, yazmak-
tadır ki işte bu mutlak merkeziyetçilik idareyi hareketsiz kılmış ve iş-
leri sürüncemede bırakmıştır. 

1921 Teşkilâtı- Esasiye kanunu geniş yerinden yönetim esprisine 
rağmen uygulamaya konulamamıştır. 

1924 Teşiklât-ı Esasiyesi ile 1876 Kanun-u Esasisi arasında yöne-
timin teşkilât ilkeleri yönünden benzerlik vardır. Uygulama ise fark-
lıdır. Çok partili hayata girinciye kadar orta bir yol izlenmiştir. Za-
manın İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nm beyanatı bu izlenimi yaratmak-
tadır. Fakat 1950 den önce çıkarılmış bulunan bazı kanunlarla mer-
keziyet ağırlık kazanmaya başlamıştır. İl İdaresi Kanunu örnektir. Bü-
tün Mahallî İdareleri merkezî idarenin taşra ajanı olan Valinin dene-
timine tabi tutması, Belediye başkanlarının ve muhtarlarının üst ma-
kamlarla olan yazışmalarını mahallî mülkiye. amiri aracılığı ile yapıla-
cağını hükme bağlamasını merkeziyete kayma olarak yorumlmak ge-
rekir. 1950-1960 döneminde de ülke idresinde merkezden verilen direk-
tifler esastır. Bunun da merkeziyetçilikten başka bir şey olmadığı 1961. 
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Anayasasının Temsilciler meclisinde cereyan eden müzakeresi sırasın-
da ileri sürülmüştür. 

1961 Anayasası ise yerel yönetimlere ağırlık vermiş, karar organ-
larını seçimle teşkil etmesi ve organlarının organlık sıfatını kazanma 
ve kaybetmelerinin yargı yolu ile olacağmı hükme bağlaması yönün-
den bu idarelere güvence sağlamış bu espri uygulamaya, doktrine ve 
idarî yargıya aynen aksetmiş, yalnız hizmetleriyle orantılı kaynak sağ-
lanacağı hükmüne rağmen bu askıda kalmıştır. 

Bu konu med ve cezir olayının nasıl cereyan ettiğini göstermekte-
dir. 198f2 Anayasası da yerel yönetimlere evvelce tanınmış olan güven-
ceden bir miktar inhiraf edildiğine delâlet eden hükümleri ihtiva et-
tiğine ve merkezden yönetime daha fazla ağırlık verdiğine göre med ve 
cezir olayının vuku'u devam etmektedir. 

107 yıllık bir dönemde Anayasalardaki ilkeler (1961 den soııra Be-
lediye ve îdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkatında yapılan 
değişikliklerle sağlanan hususlar ayrık olmak üzere) İdarî kanunlarda 
makes bulamamıştır. Halbuki Anayasalann koyduğu ilkeler alâlade 
kanunlarda tafsil ve onlarla tatbik olunur. 

Devlet yönetiminin müessiriyeti elbette yetki tanımakla sağlanır. 
Fakat yetki tanımak kadar bunun kime verileceği hususu da önemli-
dir. Maharet merkezden yönetimi ve yerinden yönetim ilkeleri ara-
sında dengeyi kurmadır. Bu sağlanamadığı sürece sarsıntılar doğal-
dır. 

Bizim gerek 1961 ve gerekse 1982 Anayasalarımız il belediye ve 
köy olmak üzere üçlü bir mahallî idare sistemini öngörmüşlerdir. Bun-
lardan hizmet bakımından en aktif durumda olan belediyedir. Diğer 
ikisi vilâyet ve köy temel kanunlarının kendilerine yüklediği bazı hiz-
metleri kaybetmişlerdir. Evvelce hizmet bölüşmesinde bu ünitelere 
tefrik edilmiş klâsik hizmetler çeşitli nedenlerle daha çok ta tekniğin 
gelişmesi ve makinalaşması sonucu olarak merkezi idare tarafından 
geri alınmıştır. Köy kanununda ve İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanun-u 
Muvakkatında bu mahallî idarelerin hizmetleri meyanında yer alan 
köy okullarının, köy yollarının ve köy içme sularının inşa, bakım ve 
tamiri görevleri bugün merkezi idare tarafından yapılmaktadır. Esa-
sında vilâyet ve köy gelir yönünden bir aralık yetersiz kalmışlardır. 
Esasında teşkilât yönünden de merkezi idareye sesini duyuracak güç-
te değillerdir. Günümüzde vilâyetin kendine has bir geliri (Taşocakları 
gibi önemsiz ve verimsiz olan bir gelir müstesna) kalmamıştır. Emlâk 
vergisinde yapılan değişiklikle evvelce bu vergi gelirinden il özel ida-



ANAYASALARDA MAHALLÎ İDARELER 39 

relerine tefrik edilen % 25 pay da kaldırılmış bunun yerine (2380 sa-
yılı kanunla genel bütçe gelirinden yüzde bir hisse verilmesi esası ka-
bul olunmuştur. Esasında ülkemizde vilâyet mahallî idaresi merkezî 
idarenin taşra ajanı olan Valilerin bu mahallî idarenin de icra organı 
olması bakımından nakıs bir mahallî idare türüdür. 

Görev ve teşkilât yönünden zayıf durumda olan vilâyet ve köy ma-
hallî idareleri, idarî vesayet konusu bakımından da bir önem ifade et-
memektedir. Bu bakımdan izahlarımızda, Belediye mahallî idaresine 
ağırlık verilecektir. 

Ülkemizde hizmet yönünden belediyeciliğin tarihi çok eskidir. 
Köy, kasaba ve şehir gibi yerleşme üniteleri teşekkül eder etmez hal-
kın müşterek mahallî ihtiyaçları belirmiştir. Ancak Osmanlı İmpara-
torluğunda yüzyıllar boyunca kuvvetli bir merkeziyet hüküm sürmüş 
ve bu tür hizmetlerde merkezi idarenin ajanlarınca ifa edilmiştir. 19 
uncu yüzyıla gelinceye kadar Osmanlılarda köy, kasaba ve şehir idaresi 
için ayrı bir sistem geliştirilmemiş aksine halk kendi problemlerini 
çözmede muhtar bırakılmıştır. Bir zamanlar, vakıflar, loncalar ve di-
ğer dinî ve sosyal müesseselerce ifa edilen belediye hizmetleri daha 
sonra Yeniçeri teşkilâtının subay ve erlerine çöplük subaşısı, böcek 
başı ve mimarbaşı gibi unvanlar verilmek suretiyle bir kısım şehir ve 
kasaba hizmetlerinin ifası sağlanmıştır. Hele hele esas fonksiyonları 
şeriat hakimi olmasına rağmen kadıların ifa ettikleri pek çok beledi-
ye hizmetleri vardır. Kadılar bu hizmetleri naip, subaşı ve ihtisap ağası 
gibi yardımcıları vasıtasiyle yürütmüşlerdir. Belediye hizmetlerini yü-
rütmek için bugünkü anlamda kurulan mahallî idare teşkilâtının ilk 
adımını 1854 (1271) tarihli İstanbul Şehremaneti teşkil etmiştir. Bun-
dan üç yıl sonra yani 1857 de Beyoğlu ve Galata semtlerini içine alan 
altıncı belediye dairesi kurulmuştur ki bu daire için resmi lisan fran-
sızca kabul edildiğine göre bu, bu kuruluşlarda batı ülkelerinin baskı-
larının rolü bulunduğu iddiasını doğrulamaktadır. 

Bütün ülkeye şamil daha kapsamlı bir teşkilâtlanmaya ise 1864 
tarihli Vilâyet Nizamnamesinin 4 üncü maddesi dayanak teşkil etmiş-
tir. Bu maddede "Her kaza köylere bölünecek ve her köyde ise beledi-
ye dairesi kurulacaktır." denilmektedir. Bunu mütakip 1867 de çıka-
rılan Talimatnamelerde bütün ülke düzeyinde kurulacak belediyele-
rin ifa edecekleri mahallî hizmetler sayılmıştır. 

Nihayet 1876 Kanun-u Esasinin 112 inci maddesine konulan "Umu" 
ru belediye, İstanbul'da ve taşralarda seçimle teşkil olunacak belediye 
meclisleriyle idare olunacak ve bunların sureti teşkili ve vazifeleri ve 
üyelerinin seçimi mahsus kanunla tayin kılınacaktır." hükmü ile be-
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lediye mahallî idaresinin kurulmasını temel kanunumuz hükme bağ-
lamıştır. Böylece belediye, Anayasal bir müessese niteliğini kazanmış-
tır. Bunu müteakip 1877 tarihinde "Dersaadet Belediye Kanunu" ve 
"Vilâyeti Belediye" kanunları tedvin edilerek yürürlüğe konmuştur. 
Buna müsteniden belediye teşkilâtı vilâyet, Liva ve Kaza merkezlerin-
de kurulmuştur. Geniş hizmet felsefesine uygun şekilde tedvin edil-
miş bulunan bu kanunun özelliği bugün merkezî devletin görevi olan 
tapu, nüfus ve Milli Eğitim gibi hizmetleri dahi belediyelere tevdi et-
miş bulunmasıdır. 

Bundan sonra teşkilâta müteallik olmak üzere 18 Aralık 1922 de 
çıkarılmış olan "Teşkilâtı Belediye Kanunu Muvakkati" vardır. 

1854 de İstanbul'da Şehremaneti ile başlayan belediye kuruluş ta-
rihinin çizgisi böylece 1930 Tarihli ve 1580 sayılı belediye kanununa 
kadar hafif hafif yükselen bir grafik halinde seyretmiş bugünkü an-
lamda tüzelkişiliği haiz bir kamu idaresi olarak belediyeler kurulması 
1930 dan sonra olmuştur. 1924 Anayasası da kuvvetler birliği prensibi-
ne ve otoriter bir "merkezi idare esasına" dayandığı için belediyelere 
dar bir muhtariyet tanımış ve bu yüzden de gerek 1580 Sayılı belediye 
kanunu ve gerekse belediyelere ilişkin diğer kanunlarda idarî vesayet 
müessesesine geniş yer verilmiştir. Bu ifadem idarî vesayete yer olmadı-
ğı anlamında değildir. 1982 Anayasasının 127 inci maddesinde idarî 
vesayetin amacı olarak belirlenen nedenler dolayısiyle ılımlı bir vesa-
yet denetimi lüzumlu ve zaruridir. İdarî vesayet kamu hukukunun 
temel bir müessesesidir. Mes'ele ölçüyü isabetli saptamadadır. Yeni 
Anayasada tesbit edilen usul ve esaslar dairesinde bu yetkinin kulla-
rı ılacağını amirdir. Temennimiz bugün yeterince mevcut olan vesayet 
yetkisinin ağırlaştırılmamasıdır. 

Yürürlükteki belediye kanununa ve belediyelerle ilgili diğer ka-
nunlara göre idarî vesayeti uygulama yetkisi olan organları: 

I — İdarî Makam ve Kurullar, 
II — İdarî Yargı organları, 

olarak iki grupta toplamak mümkündür. 

I İdarî Makam ve Kurullar : 

a) Mahallî Mülkiye Amirleri ki bunlar, Vali, Kaymakam ve Bu-
cak Müdürleridir. Uyguladıkları vesayet yetkisinin kanunî dayanağı 
genellikle 1580 sayılı kanunun 70, 71 ve 123 üncü maddeleridir. 

b) İçişleri Bakanlığı, (Belediye başkanlığı belediye kanununun 
94 üncü maddesine göre Valiye verilmiş ise belediye meclisinin 70 inci 
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maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 13 üncü fıkrasına göre almış bulunduğu 
kararları onaylama yetkisi İçişleri Bakanına aittir. 

c) Tasarrufun mahiyetine göre diğer bakanlıklar. Meselâ : 

6785 sayılı İmar Kanununun 29 uncu maddesine göre imar ve yol 
istikamet plânlarını onaylama yetkisi İmar ve İskân, 

7347 sayılı kanunun birinci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) ben-
dine göre Havagazı ve şehir içi taşıt aracı ücret tarifelerini onaylama 
Enerji ve Tabi'î Kaynaklar, 

1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha kanununun 267 inci maddesine gö-
re sağlık zabıtası yönetmeliğini onaylama İçişleri ve Sağlık Sosyal Yar-
dım Bakanlıklarına aittir. 

ç) İl İdare Kurulu : Belediye kanununun 5inci maddesinin (A) 
fıkrasına göre nüfusu 80 binden aşağı olan belediyelerin sınırlarının 
çizilmesine ilişkin belediye meclisi kararları İl İdare kurulunca onay-
lanır. 

d) Bakanlar Kurulu: Belediye kanununun 5/B 9 uncu madde-
lerine göre nüfusu 80 binin üstünde olan beldelerin sınırlarının çizil-
mesie ve belde isimlerinin değiştirilmesine ilişkin belediye meclisi ka-
rarlan, Bakanlar Kurulunca onaylanır. 

e) Sayıştay: 832 sayılı Sayıştay kanununa göre belediyelerin mu-
hasip hesapları ile, kesin hesaplarını ikinci derecede tetkik ve muha-
keme etme görev ve yetkisi Sayıştaya aittir. 

Belediyeler üzerinde cereyan eden idarî vesayetin çeşitli türleri 
vardır. Bunlar genellikle : 

A) Belediye Organlarının kararları üzerinde cereyan eder. (1580 
sayüı kanunun 71 ve 123 üncü maddeleri.). 

B) Eylem ve işlemleri üzerinde cereyan eder (Sayıştaym kesin 
hesapları tetkik ve muhakemesi ve Mülkiye Müfettişlerinin belediye 
muamelâtını teftişleri gibi.) 

C) Organları üzerinde cereyan eder. (1580 sayılı kanunun 54 ve 56 
mcı maddelerine göre, mülkiye amirleri belediye meclislerinin açık ve 
gizli oturumlanna girebilirler ve valiler belediye meclislerini toplan-
tıya çağırabilirler.) , 

Ç) Personeli üzerinde idarî vesayet uygulanır. (Belediye Kanu-
nunun 96 mcı maddesine göre Ankara ve İstanbul belediyeleri Başkan 
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yardımcılarını, belediye erkânını ve şube müdürlerini tayin yetkisi İç-
işleri bakanına aittir. 

Kuruluş kanunlarına göre belediyelerde görev yapacak sağlık per-
sonelini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 

Teknik personeli İmar ve İskân Bakanlığı, tayin etme yetkisini 
haizdir. 

Ziraat mühendislerinin ve veterinerlerin tayinlerini onaylama yetki-
si de, Tarım ve Orman Bakanlığına aittir. 

II — İdarî Yargı Organları— : 

Bunlarda Danıştay ile alt derece mahkemeleri olarak kurulmuş 
bulunan Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah-
kemeleridir. Bunların mahallî idarelerin denetimi ile ilgili yetki ve 
görevlerini de iki grupta toplamak gerekir. 

1 — Yargısal denetim, 

2 — İdarî nitelikte denetim 

1 — Yargısal denetim : 

Anayasanın 125 inci maddesine göre idarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yargı yolu açıktır. 

2577 sayılı İdarî yargılama Usulü Kanununun ikinci maddesi ida-
rî dava türlerini; 

İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yön-
lerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için men-
faatları ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları, 

İdarî eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafın-
dan açılacak tam yargı davaları, 

Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idarî söz-
leşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin da-
valar, olarak zikretmiştir. 

İşte mahallî idarelere bu arada belediyelere ilişkin bu tür davalar 
evvelce ilk derece idarî yargı mercii olarak Danıştayda görülmekteydi. 
1982 yılı zarfında idari yargı alanında yapılan düzenlemeler meyanın-
da çıkarılmış bulunan 2575 sayılı Danıştay, 2576 sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin kuruluş ve 
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görevleri hakkındaki ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunlarına 
göre durum değişmiş bulunmaktadır. 

Yeni düzenlemelere göre bunlardan sadece : 

Vergi Usul kanunu gereğince şikâyet yolu ile vergi düzeltme ta-
leplerinin reddine ilişkin işlemler ile, İl merkezi belediyeleri ile İl Özel 
idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybtmeleri 
hakkındaki istemlere ait davalar ve Bakanlar Kurulu kararma ilişkin 
Mahallî İdare tasarrufları (Meselâ, belediyenin bazı vergi ve harçları 
hakkında Bakanlar Kurulu kararı olarak düzenlenen tarifeler) na ilk 
derecede Danıştayda bakılacak bunların dışında kalan her türlü idarî 
davalar ve vergi davaları 2576 sayılı kanuna göre kurulmuş bulunan 
yetkili idare veya Vergi mahkemelerinde incelenip karara bağlana-
caktır. Pek tabiî özel kanunlarında ayrı yargı yeri gösterilmiş bulu-
nanlar kanunlarının tasrih etmiş bulunduğu yargı mercilerinde çö-
zümlenecektir. Meselâ, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 14 üncü mad-
desine göre istimlâk bedellerine vaki itirazlar Asliye Hukuk Mahkeme-
sinde 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye kanu-
nuna göre belediyelerce takdir edilen cezalara karşı mezkur kanunun 
5 inci maddesine göre Sulh Mahkemesine itiraz olunacaktır. 

2 — İdari nitelikteki denetim : 

Bunlar belediye kanununun birçok maddelerinde yer alan yetki 
ve görevlerden mütevellittir. Ezcümle; 

Belediye kanununun 7 inci maddesine göre bir yerde belediye ku-
rulması veya herhangi bir beldenin başka bir beldeye ilhakı için Da-
nıştaydan kurulmaya ve ilhaka ait uygun mütalâa alınması şarttır. 

9 uncu maddeye göre belediye isminin değiştirilmesi, 10 uncu mad-
deye göre de belediye şubesi teşkili için Daıştaym mütalâası gereklidir. 

71 inci maddeye müsteniden Mahallî Mülkiye Amirince bir hafta 
zarfında onaylanmayan belediye meclisi kararlarına karşı belediye 
meclisinin tetkik talebi üzerine Danıştayca verilecek kararlar katidir. 

72 inci maddeye göre 25 yıldan fazla süreli ikraz ve istikraza iliş-
kin meclis kararları Danıştay kararlariyle mer'iyet kesbederler. 

Belediye meclislerinin 71 ve 72 inci maddelerde zikredilen karar-
ları dışında kalan kararlar kesin mahiyettedir. Ancak bunlara ilân 
tarihinden itibaren 10 gün zarfında ilgililer ve belediye başkanları iti-
raz edebilirler. Vilâyet belediye meclislerinin bu tür kararlarına karşı 
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vaki itirazların tetkik merci'î Danıştay, mülhakat belediye meclisleri-
nin bu tür kararlarına karşı vaki itirazların tetkik merci'î ise İl İdare 
Kurullarıdır. 

74 üncü maddeye göre olağan ve olağanüstü toplantılar dışında 
veya vazife selâhiyeti kanuniye hilâfına veya devlet kanun ve nizam-
larına aykırı olarak ittihaz edilen İl merkezi belediye meclislerine ait 
kararlar İçişleri bakanının isteği üzerine Danıştayca onaylanır veya ip-
tal olunur. 

87 inci maddeye göre belediye encümenleri kararlarına karşı ida-
re kurullarına itiraz eden belediye başkanları itirazlarının olumsuz 
sonuçlanması halinde bu itirazlarını Danıştaya intikal ettirip nihaî 
olarak karara bağlatırlar. 

97 inci maddeye göre İl merkezi belediye başkanları ile encümen 
ve meclis arasında çıkacak ihtilâfları kesin karara bağlama yetkisi Da-
nıştaya aittir. Kaza belediyelerinin bu tür kararlarını tetkik ve kara-
ra bağlama, İl İdare Kuruluna aittir. 

Nihayet Belediye Kanununun 123 üncü maddesine göre yetkili ma-
kamlarca bütçenin değiştirilerek onanması halinde belediye meclisi 
kararı ile Danıştaya yapılacak müracaatlar Danıştayca karara bağ-
lanır. 

Bütün bu maddelere göre yapılacak müracaatlar üzerine konuları 
inceleyip karara bağlamak 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42 inci 
maddesinin 1. bendine göre Danıştay 1 inci dairesine aittir. 

Ancak bunlardan belediye kanununun 71, 73, 87, 97 ve 123 üncü 
maddelere göre yapılacak müracaatlar itiraz şeklinde olmayıp ta iptal 
davası açma şeklinde vaki olursa bu davaların idare mahkemelerine 
açılması ve orada karara bağlanması gerekir. 

Ülkemizde Mahallî İdareler üzerindeki İdarî vesayet müessesesini 
açıklarken belediyelere ağırlık verilmesinin nedeni vardır. Çünkü ma-
hallî idarelerde en kapsamlı idarî vesayet belediyelerin eylem ve işlem-
leri, organları ve bunların kararları üzerinde cereyan etmektedir. Di-
ğer mahallî idarelere gelince bunlardan İl Mahallî İdaresi üzerindeki 
idarî vesayet İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanun-u Muvakkatinin 86 ve 
135 inci maddelerine inhisar eder. 86 ıncı maddeye göre İl Özel İdare-
leri bütçeleri Bakanlar Kurulunca onaylanır. 135 inci maddeye göre 
genel meclisin bütün kararları merkezî idarenin en büyük taşra ajanı 
olan ve aynı zamanda İl Mahallî idaresinin de icra oraganı olan Valinin 
tastiki ile tekemmül eder. Bunları onaylamaması halinde Danıştaya 
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yapılan itirazlar 2575 sayılı kanunun 42 inci maddesinin (h) bendine 
göre birinci dairece incelenmektedir. Î1 Mahallî İdaresinin tasarrufla-
rı hakkında ilk derece mahkemeleri ve Danıştay tarafından yürütüle-
cek yargısal denetim ise pek tabi'î olarak Anayasanın 125 inci mad-
desindeki "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 
açıktır." kuralına tabidir. 

Köy mahallî idaresinin ise vesayet yönünden bir önemi yoktur. 
Köy kanunu sadece salmaya ilişkin itirazların kaymakamlarca kesin 
karara bağlanacağını öngörmüştür. Köy idareleri hesap talimatı da köy 
bütçelerinin mülkiye amirlerince onaylanması hükmünü ihtiva etmek-
tedir. İdarî vesayetin açık bir kanun hükmüne dayanması iktiza etti-
ğine göre talimatm öngördüğü tastik yetkisi hukukla bağdaşmaz. 

İdarî Yargı organları ile köy arasındaki ilişki ise sadece yargısal 
denetime inhisar etmektedir. İdarî yargı organları ile köy arasmda 
başkaca idarî vesayet ilişkisi yoktur. Köy kanununda Danıştay ismi 
hiç geçmemektedir. Çünkü köy kanunu 1342 tarihlidir. Halbuki 4 Ka-
sım 1338 tarihinde İstanbul'daki bütün merkez dairelerinin Kurtuluş 
Savaşını yürütmekte olan T.B.M. Meclisi hükümetinin idaresine geçtiği 
sırada Danıştayın da faaliyeti sona ermiş, ancak Cumhuriyet devrinde 
çıkarılan 669 sayılı kanunla yeniden teşkil edilerek 6 Temmuz 1927 ta-
rihinde fiilen yeniden çalışmaya başlamıştır. Yani Köy kanunu kanun-
laştığı zaman Danıştay mevcut olmadığından Danıştay kanununda 
köyle olan ilişkiyi düzenlemeye matuf bir hüküm yer almamış bulun-
maktadır. 

SONUÇ 

Hangi hukuk düzenine tabi olursa olsunlar demokratik sistemi 
benimseyen ülkelerde idarî vesayet kamu hukukunun temel bir mü-
essesesidir. Farklılık sadece derecesindedir. Bu konu tartışılmaktadır. 

'20 yıl kadar önce Paris civarında bir komünü ziyaretimde merke-
zi idare ile ilişkilerini sorduğum komün başkanı "İdarî vesayet uygu-
landıkça iyi olması mümkün mü" diye cevap -verdi Amerika'nın Nev 
Haven şehrini ziyaretimde de yenileme adı altında bir imar faaliyeti 
yürütüldüğünü eski binaların, sağlam olmalarına rağmen bu günün 
zevkine ve ihtiyacına uygun bulunmadıklarından, yıkılarak yerlerine 
yenilerinin inşa edildiğini gördüm. Belediye başkanı kendi kaynakları 
ile bu faaliyeti yürüttüğünü söyledi. Merkezî idareden malî imkân 
sağlayıp sağlamadığını sorduğumda, almadığını zira alırsa merkezi 
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idarenin paranın sarfını denetleyeceğini, bundan dolayı çekindiğini, 
söyledi. Fransa İdarî Rejimi, Amerika ise Adlî idarî sistemi uygulama-
larına rağmen idarî vesayet müessesesi her ikisinde de mevcuttur. 
Yalnız ölçüsü zamaıı zaman farklılık gösterir. Nitekim son haberler 
Fransa'da Mitterant yönetiminin idarî vesayeti asgarî derecede uygu-
lamayı kabul ettiğini göstermektedir. 

Müessesenin mevcudiyetinin genellikle ilmî izahı, mahallî hizmet-
lerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birlik sağlanması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi kar-
şılanmasıdır. Toplum yararının korunması ise ülkemiz şartları yönün-
den önem taşımaktadır. Mahallî İdre tasarruflarının kanunlara uy-
gunluğunu sağlamak suretiyle toplum yararı da korunmuş olmaktadır. 
Bu da ancak denetimle sağlanır. Aksi takdirde sakat tasarruflar hukuk 
aleminde birikir, tortu bırakır. Hele hele bizim gibi toplumun genel 
kültür seviyesi matlup şekilde gelişmemesi dolayısiyle yetersiz eleman 
ve organlardan müteşekkil mahallî idarelerde bu tür tasarruflar bir 
yekûn teşkil ederler. Mülkiye Müfettişi olarak görev ifa ettiğim sıralar-
da yaptığım teftişler sırasında; 

Bir belediyenin tarife düzenlerken kullanma suyunun metre küp 
mailyetini tesbit etmesine rağmen belediye meclisinin, "Bu yıl seçim 
yılı olduğundan suyun abonelere maliyetten aşağı verilmesine" diye ka-
rar aldığı, 

Diğer bir belediyenin belediye meclisininde belediye gelirlerini ih-
tiyacı olan memurlarma kredi olarak verilmesine dair karar aldığı, 

Yine başka bir belediyenin iştirak paylarının (ki bunlar resim ni-
teliğinde tahsili mecburî gelirlerdir) hepsinin toptan affını kararlaş-
tırdığı, müşahadelerim. ve tesbitlerim meyamndadır. 

Bunlar sakat tasarrufların mahallî idarelerde merkeze nazaran 
daha fazla olduğunun örnekleridir. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları 
kanunu gerek genel idare gerekse mahallî idarelere zafiyet getirmiş-
tir. Yedi yıllık hizmeti olanların en üst düzeyde bir göreve getirilme-
sine olanak sağlanması kamu yönetimini tecrübeli üst düzey idareci-
den yoksun bırakmıştır. Kamu Yönetiminin üst seviyesinde bilgi ka-
dar tecrübe de şarttır. Ayrıca 12 Eylülden önceki soıı on yıl zarfındaki 
merkezî idarede görülen istikrarsızlık mahallî idarelere de yansımış, 
kamu yönetiminde nitelik geri plâna itilmiş, siyasî görüş tercih nede-
ni olmuş bu da mahallî idarelerde hukuka aykırı sakat tasarrufların 
adedini artırmıştır. Bunlar ülkemizin kendi şartlarına özgü hususlar 
olmakla beraber mahallî idarelerde daha sıkı denetime neden teşkil 
eden hususlardır. 
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Vesayet kamu hukukunun temel bir müessesesi olduğuna göre 
eleştiriler müessesenin aslına değil sınırlarına müteveccihtir. Ülkemiz-
de de şimdiye kadar tartışılan bu idi. Zaten müessese Anayasal bir ni-
telik kazanmıştır. Yalnız Anayasada kanunlarm koyduğu usul ve esas-
lara göre cereyanını öngörmüştür. Temennimiz daha fazla yaygmlaş-
mamasıdır. Zaten Anayasadan önce de vesayeti yaygınlaştırmaya mü-
teveccih bir eğilim belirmiştir. Vesayetin en ağır şekli Mahallî idare 
organlarının yaptığı tasarruflar yerine vesayet makamınm kendi ta-
sarrufunu ikame edebilmesidir. Evvelce bu tür yerine geçme (kaim ol-
ma) sadece bütçeyi tastik eden makamların kanunî hisseleri (meselâ, 
kimsesiz çocuklar ödeneği gibi) belediye meclislerinin kanunların ön-
gördüğü miktar ve oranda bütçeye koymamaları halinde tastik maka-
mının resen koyabilmesi şeklinde bazı istisnaî haller mevcut iken gün 
geçtikçe yerine kaim olma örnekleri çoğalmaya başlamıştır. 12 Eylül 
yönetiminden önce 6785 sayılı İmar Kanununun 29 uncu maddesinde 
değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre, bir kamu hizmetinin görül-
mesi maksadiyle resmi bina ve tesisler için imar plânında yer ayrıl-
ması veya bu maksatla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, durum 
Valilik kanalı ile ilgili belediyeye yazı ile bildirilir. Belediye meclisince 
üç ay zarfında karara bağlanmazsa belediye meclisi kararma lüzum 
kalmaksızın İmar ve İskân Bakanlığı uygun görüp tastik ettiği plân 
veya değişiklik teklifi kesiııleşir. Başka bir örnek te belediye vergi ve 
harç tarifeleri ile ilgilidir. 2464 sayılı Yeni Belediye Gelirleri Kanunu-
nun 96 inci maddesinin (A) fıkrasına göre belediye vergi ve harçların-
dan bazılarına ait tarifeleri doğrudan doğruya düzenlemek yetkisi Ba-
kanlar Kuruluna verilmiştir. Evvelce vergi, resim ve harç tarifelerini 
düzenleme yetkisi Belediye Meclislerine ait iken yeni belediye gelirle-
ri kanununun getirdiği bu hükme göre bazı vergi ve harçlar tarifeleri-
ni düzenlemede Bakanlar Kurulu, belediye meclisinin yerine kaim ola-
cak demektir. 





TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMİN 
YENİDEN YAPILAŞMASI* 

Dr. Korel GÖYMEN 

G İ R İ Ş 

Türkiye 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden bu yana devletin ve 
toplumun bütün kademe ve konularında yaygın hazırlık ve bazen de-
ğişikliklere, tanık olmaktadır. Öyle görülmektedir ki, siyasal gücün 
sivil demokratik mekanizmaya devredilme zamanı geldiğinde Türkiye'-
de hiçbir temel kurum bu sürecin dışmda kalmamış olacaktır. Yöneti-
min her kademesinin yeniden yapılaşmasına öncelik verildiği görül-
mekte ve halen bu amacı gerçekleştirici hazırlıklar sürdürülmektedir. 
Ancak yeni Anayasa çalışmalarıyla birlikte giden bu geniş hazırlıklar, 
ivedi sorunların üstesinden gelmek için parça parça çıkarılan yasala-
ra rağmen henüz göreli olarak başlangıç aşamasındadır. Öyle ise, bu 
sürece katkıda bulunmaya çalışmanın tam zamanıdır. Bunu yapar-
ken Batı Avrupa ülkelerinin birikmiş deney ve bilgilerinden yararlan-
mak uygun olacaktır, ancak bu çerçeve bildiri karşılaştırmalı bir ça-
lışma değildir. Hernekdar Türkiye'nin geçmişi Avrupa'nm tarihi mi-
rasından bazı önemli noktalarda ayrılmaktaysa da temel toplumsal 
amaçlar ve yönelmeler bugün benzer olarak belirmektedir. Bunun da 
ötesinde, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuyla tam bütünleşmesine iliş-
kin kararı, kısa-dönem zorluklarına rağmen, halen geçerliliğini sür-
dürüyor gözükmektedir. 

Bu çerçevede bildiri yukarıdaki noktalar dikkate alınarak hazır-
lanmıştır; ve, Türkiye'nin kendine özgü ortamı, koşullan ve toplum-
sal amaçları izin verdiği ölçüde Batı Avrupa ülkelerinin deneyimleri 
ve mevcut eğilimleri önerilere yansıtılmıştır. 

* Bu bildiri, İngilizce olarak 5-6 Temmuz 1982'de Bonn'da düzenlenen, "Türki-
ye'de Yerel Yönetim konulu uluslararası sempozyumda sunulmuş daha sonra 
Korel Göymen, Hans Illy ve Winfried Vest editörlüğünde Contemporary Local 
Administration: Democracy and fo"r Efficiency adıyla Mart 1983 de basılan ki-
tapta yer almıştır. 
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Bu kapsam içerisinde çalışmanın amacı: Temmuz 1982'de Bonn'-
da yapılacak olan Türkiye'nin Yerel Yönetimleri" uzman toplantısında-
ki tartışmalara genel bir çerçeve oluşturmak; kıyaslamalı olarak bel-
li konu ve eğilimlere dikkati çekmek; yapılacak bazı önerileri destek-
lemek amacıyla sınırlandırılmış olarak Türkiye'deki yerel yönetimle-
re ilişkin seçilmiş özlü bilgi sunmak; Türkiye'de yerel yönetimlerin ye-
niden yapılaşmasına ilişkin kesin fakat çok ayrmtüı olmayan (zaman 
zaman seçenekli olarak) önerilerde bulunmaktır. 

BÖLÜM I — ÖNERİLER 

Türkiye'de yerel yönetimlerin yeniden yapılaşmasına ilişkin öne-
rilerimiz dört başlıkta sunulacaktır: bunlar yapısal; işlevsel; katılım-
cı (yönetim-vatandaş ilişkisi); ve örgütsel-yönetsel değişikliklerdir. Bu 
bölümde öneriler ve değişiklikler kısaca belirtilecek, destekleyici tartış-
ma daha ileride sunulacaktır. Bu çerçeve bildirinin amacı tartışmalara 
temel olacak konu ve eğilimlerin sunuşunu yapmakla sınırlandırıldığına 
göre, yapılan öneriler ve öngörülen yapı ve değişiklikler ayrıntılı veri 
ve tartışma ile desteklenmemiştir. Bu bildirinin kapsamındaki bazı 
öneri ve fikirler ya ikincil kaynaklardan alınmıştır; ya da Türkiye, 
Fransa, Federal Almanya ve Belçika'da yapılan 60'ı aşkın görüşmeler 
içeriğinden esinlenilmiştir. 

Önerilere geçemeden önce bildiride sık sık kullanılan bazı temel 
kavramları açıklamak gerekmektedir. Başlıkta da yer alan "yeniden 
yapılaşma" kavramı, yerel yönetimler alt-sistemindeki yapısal veya ya-
pısal olmayan bütün değişiklikleri kapsayacak biçimde geniş anlamıy-
la kullanılmıştır. "Yerinden yönetim" görev ve yetkinin kendi tüzel 
kişiliği olan özerk kuruluşlara devrini ifade eder; bu yetkinin merkezi 
hükümet hiyerarşisi içerisinde bir alt kuruluşa (merkezde veya iller-
de) devri değildir. Bu ikincisi için "deconcentration" (yönetim kade-
meleri arasında yetki devri) kavramı kullanılacaktır. "Yerel yönetim" 
Türkiye'de bölgesel ölçeğin altındaki bütün yapıları (köyler, belediye-
ler ve il özel idareleri) ni içermektedir. 

A — Yapısal Değişiklikler 

1) Bu çalışmada Türkiye için 4 kademeli bir yönetim sistemi 
önerilmektedir. Bunlar yerel, bölgesel, anakentsel ve merkezi yönetim 
ölçekleridir. Bu bildiride sadece ilk üçü tartışılacaktır. 

2) Önerilen yerel yönetim kademesi köy, Merkezi Hizmet Birimi 
(MHB), (ki bu mevcut ilçe alanlarıyla çakışmaktadır), ve MHB'nin 
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sınırları içinde özerk belediyelerden meydana gelmektedir. MHB te-
mel hizmetleri (su, yol, kentiçi ulaşım vb.) ve bazı destek işlevleri (or-
tak makine parkı, tamir-onarım hizmetleri vb) merkezi olarak be-
lediye ve köyler için sağlayacaktır. MHB seçimle gelmiş Meclisi ve mer-
kezi hükümetçe atanmış Başkanı (bugünkü kaymakama benzer) ile 
kendi kendini idare eden bir yerel yönetim birimi olacaktır. Bir seçe-
nek, merkezi hükümetin mevcut ilçe kademesindeki memurlarının bu 
Meclis'te seçimle gelmiş üyelerle birlikte bulunması olabilir. Atama 
yoluyla gelen Başkan ve seçimle gelen Meclis'in birbirlerini dengelediği 
bir sistem öngörülmektedir. Bu düzenleme altmda MHB, bir kısmı ye-
rel kaynaklardan gelen, kendi bütçesi ve personeline sahip olacaktır. 

Bu yeni birimin amacı merkeziyetçi eğilimlerin yerinden yönetim-
ci eğilimle biraraya getirilerek hizmetlerin "optimum" büyüklükte bir 
alan içerisinde yerine getirilmesini sağlamaktır. Özerk belediyeler ye-
rel yönetimlerin demokratik-katılımcı niteliğini korumak ve geliştir-
mek hususunda yardımcı olabileceklerdir; çünkü önerilen yapıda mev-
cut vesayet denetiminin tümüyle kaldırılması öngörülmektedir. Mer-
kezi hükümet vesayetinin yerini alacak olan denetim sistemi idari 
yargı ve siyasal denetimdir. Özerk belediyeler üzerindeki idari yargı 
denetimi yeni kurulacak olan Bölge İdare Mahkemeleri tarafmdan iş-
lemden sonra (a posteriori) yapılabilir. Siyasal denetim ise seçmenler 
tarafından yapılacaktır. 

Belediyeler ve MHB arasındaki ilişkilerin hiyerarşik temele daya-
lı denetleme biçiminde değil dayanışma ve işbirliği ilişkisi olarak ger-
çekleşmesi öngörülmektedir. Belediyelerin MHB'inde temsil edilmesi 
de düşünülebilir. 

Yeni düzenleme altmda belediyeler birbirleriyle işbirliği yapmaya 
özendirilmelidir. Bu işbirliğinin gerçekleşebileceği uygun bir ortam 
belli hizmetleri yerine getirecek olan tek amaçlı veya çok-amaçlı bele-
diye birliklerinin kurulmasıyla sağlanabilir. MHB ve bu birlikler ara-
sında etkili iletişim kanallarının olması gerekmektedir. Aslında bu alan 
içerisinde bütün sosyal-ekonomik gelişme amaçlı kuruluşları içine ala-
cak geniş bir danışma mekanizması kurulması düşünülmelidir. 

3) Bir başka gerekli yapısal değişiklik ise mevcut belediye (1980" 
de 1.727) ve köy (1980'de yaklaşık 36.000) sayısını mümkün olduğu 
kadar azaltmaktır. 1981 yılında 140 zorunlu birleşme gerçekleştiril-
miş (forced merger) ve ayrıca 130 belediyenin ise en yakın kentle bir-
leşmesi öngörülmüştür. Bu birleşmeler, zorla veya gönüllü olsun, yerel 
demokrasi, eski gelenekler ve mevcut aidiyet duygusunun olumsuz et-
kilenmemesinin sağlanması koşuluyla sürmelidir. 
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Bu birleşmelerin temel amacı, özellikle kırsal Türkiye'de (ki 
1978'de 1.727 belediye içinde 1.368'nin ortalama nüfusu 5.105 idi) belir-
lenen alan içinde kamu hizmetlerine artan talebi karşılayacak ve eko-
nomik, sosyal ve kültürel etkinlikleri yerine getirebilecek rasyonel ve 
verimli yönetimi mali kaynak ve nüfus olarak destekleyebilecek yeterli 
büyüklükte birimler kurmaktır. Aynı zamanda, optimum büyüklük dü-
şüncesini akılda tutarak gelecekte belediyelerin oluşturulabilmesi için 
de yeni ölçütler geliştirilmelidir. 

4) Yerel yönetimlerin ekonomik rolünü vurgulamak için beledi-
yeler, belediye birlikleri veya bunların işbirliğine girdiği diğer kamu 
veya özel nitelikli kuruluşlara gerektiğinde anonim şirket kurabilme-
leri için özendirici önlemler alınmalıdır. 

5) Belediye Birlikleri ulusal ve bölgesel düzeyde canlandırılabi-
lir ve yerel yönetim için lobi örgüt olarak işlev görmelerinin yanmda 
(Federal Almanya'daki Deutsche Stadtetag gibi) teknik yardım, eği-
tim, bilgi toplama ve dağıtma işlevlerini görecek şekilde yeniden ör-
gütlenebilirler. 

6) Ayrıca, İller Bankası yerel yönetimler için temel kredi kurumu 
olarak geliştirilmeli ve aynı zamanda yerel ve bölgesel fonların yöne-
timinde de sorumluluk verilebilmelidir. Bankanın, teknik destek ve 
proje yardımları genişletilmeli ve bu kurumun yönetim yapısında de-
ğişiklikler yapılarak yerel yönetimlerin önceliklerine karşı daha du-
yarlı hale getirilmelidir. 

7) Bölge ölçeği ağırlıklı olarak ekonomik ve sosyal gelişme sü-
reçleriyle ilintili olup temelde eşgüdüm işlevini üstlenmesi öngörül-
mektedir. Büyüklük olarak, bölge mevcut bazı büyük illerin sınırlarıy-
la çakışabilir veya daha küçük birkaç ilin birleşmesinden oluşabilir. 
Burada önemli ölçüt yeni "bölge"nin tarihi-siyasi ve özellikle sosyo-
ekonomik niteliklerine ilişkin olarak anlamlı ve göreli türdeş bir bi-
rim oluşturmasıdır. Bölge Yönetimi merkezi yönetimce atanmış Bölge 
Valisi ve MHB meclislerinden gelen temsilcilerden oluşan Bölge Ku-
rulu'ndan meydana gelebilir. Böylece, bölge kurulu üyeleri seçimle ge-
len kişiler olduğu halde (MHB meclislerine), bölge kurullarına doğru-
dan seçmenler tarafmdan seçilmemeleri bölge kurullarının siyasal ni-
teliğini ikinci plana iterken teknik işlevlerine dikkati çekebilir. Bu tür 
bir düzenlemenin, bölgesel örgütlenmelerin eninde sonunda ayırımcı 
hareketlere götüreceği yolunda süregelen kaygıların ışığında, gerçekçi 
olduğu düşünülebilir. 

Bölge yönetiminin görevi sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak 
için bütün önlemleri almak ve gereken kurumları ve yapıları oluştur-
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mak ve bölgedeki çeşitli kurumların (MHB, belediyeler, belediye bir-
likleri, sosyal ve ekonomik gelişme amaçlı kamu veya özel kuruluşlar) 
etkinliklerini eşgüdümlemek olacaktır. Ulusal planlama kuruluşları ile 
anlamlı bağlantıların kurulması gerekecektir ve eğer gerekli görülür-
se bölgesel planlama birimleri de kurulabilir. Bunun da ötesinde, ha-
len bölgesel örgütler oluşturmuş olan merkezi hükümetin uzantısı bazı 
kuruluşların ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin etkinlikleri bölge yö-
netiminin eşgüdüm alanı içine alınmalı ve mümkün olduğu kadar hiz-
met ve yönetim sınırlarının çakışması sağlanmalıdır. 

Bu tür bir bölgesel yapı içerisinde merkezi hükümet, bazı genel 
işlevlerini yine elinde tutarken, (özellikle iç güvenlik, adalet ve sağ-
lık-eğitim de dahil olabilir) plan direktifleri ve öncelikleri gibi meka-
nizmalarla; ve ayrıca özel fonların dağıtımı; ve bir özendirici-caydırıcı 
önlemler sistemi ile bölge yönetiminin etkinliklerine yön verebilecek-
tir. MHB düzenlenmesine benzer olarak, bölge yönetimleri kendi büt-
çelerine (yerel olarak toplanan gelir dahil olmak üzere) ve kendi per-
soneline sahip olacaklar ve yine idari yargı denetimine tabi buluna-
caklardır. 

Geleneksel olarak merkeziyetçilik eğilminin güçlü olduğu ülkemiz 
için önerilen bu yerel ve bölgesel yönetim yapıları birlikte düşünüldük-
leri zaman, verimlilik ve etkinlik öğeleri ile demokratik-katılımcı ye-
rel yönetimlere olan istemin dengelenmesine yönelik" bir çaba olarak 
nitelendirilebilirler. 

8) Anakent ölçeğinde, federe yapıda örgütlenmiş yerel yönetim 
birimlerini temel alan ve yarı özerk tek-amaçlı hizmet birimleriyle 
biraraya getiren bir model önerilmektedir. Bu düzenleme altında, ana-
kent alanı içerisinde tek tek belediyeler kendi kimliklerini ve bir çok 
yerel görevlerini ve yetkilerini koruyacaklardır. 

Anakent yönetimi düşünülen belli bir alanda MHB'ler ve bölgesel 
yönetim olmayacak, sadece özerk belediyeler olacaktır. Bu belediyeler-
den nisbi temsil esasına göre seçilecek temsilciler en yüksek organ 
olan Anakent Meclisini oluşturacaklardır. Belediye Başkanı ya doğru-
dan seçmenlerce ya da Meclis'ce seçilebilir. Bir çok yürütme görevleri 
Meclis'in altında çalışan İşlevsel Yürütücü Komitelerce Meclisin belir-
lediği çerçeve ve öncelikler etrafında ele alınacaktır. Bu komitelerin 
yanısıra, belli bir ölçek ve bütünleşme derecesi gerektiren bazı işlevler 
(kentsel ulaşım, konut, çevre sorunları vb. gibi) için merkezi yöneti-
min ve anakent yönetiminin dengeli olarak temsil edileceği özel amaç-
lı yan-özerk idareler kurulabilir. 
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Bu tür bir anakent yönetimi, anakent işlevlerinde gerekli ölçek, 
teknoloji ve işlevlerin bütünleşme derecesine ilişkin koşullarla yerel 
yönetimlerde arzulanan demokratik-katılımcı düzeyi optimize edebi-
lir. Bu düzenleme aynı zamanda merkezi yönetimin işbirliği ve deste-
ğini de sağlayabilir. 

B — İşlevsel Değişiklikler 

1) Yönetimin değişik kategorileri arasında işlevler yeniden da-
ğıtılmalıdır. Bu konuda aşağıdaki genel ilkeler önerilebilir. 

a. Verimlilik ve maliyetle ilgili hususlar izin verdiği ölçüde iş-
levler en alt-yönetim kademelerine devredilmelidir. 

b. Sorumlulukların bölüşümü sözkonusu yönetim birimlerine ve 
vatandaşa yeterince açık olmalıdır. 

c. Mümkün olduğu ölçüde bir işlev bir tek kademeye verilmeli-
dir. 

d. Görev çakışmalarının önlenmesi sağlanmalıdır. 

e. Optimum büyüklük zorunluğu veya teknolojinin akılcı kulla-
nımı ve özel, kıt uzmanlık gereken hallerde işlevlerde merkezileştiril-
melidir. 

2) Yönetsel görevlerin yerini belirleyen işlevsel değişiklikler ma-
li kaynakların yeniden dağılımını da içermelidir. Görevlerin mümkün 
olan en alt kademeye devri bir birim yeni görevlerinin üstesinden ge-
lecek şekilde donatılmamışsa, anlamsız olabilir. 

3) Yerinden yönetim ve yerel özerklik bağlamında, yerel yöne-
tim birimleri yerel vergileme ve kendi bütçeleri üzerinde denetim ko-
şullarına sahip olmalıdırlar. Yerel vergilendirme ve vergi oranlarına 
kendi başlarına karar verecek biçimde yetkilendirilmeleri (bir özel ya-
sanın belirlemeleri ve sınırları çerçevesinde) ve yerel olarak toplanan 
geliri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilmeleri sağlanmalı-
dır. 

4) Değişik yerel yönetim birimleri arasındaki gelir düzeyi fark-
lılıklarını yumuşatabilmek için "akçalı eşitleme" yaklaşımı geliştiril-
meli ve bu işlevin sorumluluğu bölge yönetimine verilmelidir. 

5) Bu düzenlemelerden sonra Türkiye'de yerel yönetimler için 
3 kademeli bir mali yapı ortaya çıkabilir. Bağımsız olarak toplanan 
yerel vergiden gelir; akçalı eşitleme veya özel bölgesel fonlar yoluyla 
temin edilen (belli bir çerçeve içerisinde harcanan) bölge geliri; ve 
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ulusal blok kaynaklar (objektif bir ölçüte göre dağıtılacaktır) veya ge-
lişen koşullara göre kullanılmak üzere özel ulusal fonlar ve krediler. 

6) Bütün kaynaklar ve harcamalar Sayıştay veya Bölge Sayış-
taymın ancak doğruluk ve yasalara uygunluk yönünden denetimi al-
tmda olacaktır. 

7) Önerilen sistem çerçevesinde yerel ve bölge yönetimlerinin te-
mel işlevleri belli hizmetlerin yerine getirilmesi; ekonomik etkinlikle-
rin desteklenmesi ve canlandırılması; bölgedeki kültürel yaşamın zen-
ginleştirilmesi; ve demokratik-katılımcı mekanizma içerisinde genel 
olarak yaşam düzeyinin yükseltilmesi olacaktır. 

C — Örgütsel-Yönetsel Değişiklikler 

1) Bu başlık altmda önemli olan konu yerel yönetim yapısının 
yeniden düzenlenmesi ve bununla birlikte değişik yerel yönetim birim-
lerince işlevlerin yeniden paylaşılmasıdır. Büyük belediyeleri yönetsel 
olarak "şube"ler oluşturacak şekilde alt-kademelere bölmek uygun ola-
bilir. Bu şubelere vatandaşla yüz-yüze ilişkiler de dahil olmak üzere 
bütün rutin işlevlerin verilmesi yararlı olabilir. İyi tanımlanmış yetki 
kadar yeterli kaynaklar da bu şubelere sağlanmalıdır. 

2) Hizmet sunma mekanizmaları uygunluk ve etkinliklerine bağ-
lı olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'de kentlerde son otuz senede 
kırsal kökenli göçmen akınının şaşırtıcı rakamlara ulaştığı durumlar-
da, ortadaki sorun sadece genel hizmet kapasitesi değil aynı zamanda 
hizmet sunma mekanizmalarının uygunsuzluğudur. 

3) Türkiye'de, kent planlamacılığı genellikle gelişmelerin geri-
sinde kalmış gözükmektedir. Bu sonuç bir ölçüde merkezi ve yerel yö-
netim arasında açık olmayan planlama sorumluluğuna da bağlıdır. 
Önerilen düzenlemede ise, merkezi yönetimin genel plan stratejisi, il-
keleri ve önceliklerini hazırlaması öngörülmekte ancak, daha ayrıntılı 
kent planlaması görevi anakent yönetimlerine ve büyük belediyelere 
verilmektedir. Uzman ve gerekli diğer kaynaklara sahip olmayan kü-
çük kent birimlerine ise bölge ölçeğinden; İller Bankası tarafmdan 
veya kurulacak yeni bir birimden destek sağlanabilir. Anakent yöne-
timi ve büyük belediyelerin planı hazırlama aşamasında sadece fiziki 
planları değil sosyal ve ekonomik programların da hazırlanmasında gö-
rev alacak disiplinlerarası, esnek biçimde örgütlenmiş planlama birim-
leri kurulabilir. Bu planlama birimleri aynı zamanda siyasa geliştirme, 
kaynakların işletilmesi ve hizmet sunumunun eşgüdümlenmesi konula-
rında da sorumluluk alabilirler. 
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4) Planlama birimiyle yakm çalışacak olan Siyasa ve Program 
Değerlendirme gurubu belediyenin programlanmış etkinliklerini izle-
yerek (büyük olasılıkla yalnız anakent yönetimleri ve büyük belediye-
ler bu hizmeti yerine getirebilir); eleştirici değerlendirmeler yaparak 
ve geri-yankı sağlayarak değerli katkılarda bulunabilirler. 

5) Eğitim çerçevesi, stratejisi, eğitim programı geliştirme ve bun-
ları uygulamakla görevli Yerel Yönetimler Ulusal Eğitim Merkezi ku-
rulmalıdır. Bu merkez kendi uzman kadrosuna sahip olabilir, ancak 
diğer eğitim kurumlarının, özellikle üniversitelerin, sağlayabileceği in-
san kaynaklarından da yararlanmalıdır. Bölge ve yerel ölçekte yara-
tıcı yaklaşımlar kullanarak uygulamalı eğitim sağlanmalıdır. 

6) Ulusal düzeyde hizmet verecek bir başka kurum Kentsel Araş-
tırma ve Yönetim Desteği Merkezi olabilir. Bu merkez genel ve siyasa-
oluşturmaya yönelik araştırmalar yapacaktır; ve araştırma sonuçları 
yaygm olarak dağıtılacaktır. Bu çabanın sonucunda ortaya çıkacak 
yeni yönetim stratejileri, metod ve teknikleri yönetim desteği olarak 
yerel ve bölge yönetimlere sunulabilir. 

7) Kentsel araştırma çabası bağlamında, anakent yönetimleri ve 
büyük belediyeler, kentsel verileri (nüfus, yerel ekonomi, kapital stok 
Vb.) toplamak ve muhafaza etmek; geniş ölçekli kent projelerini izle-
mek; kurumsal bellek geliştirmek (kent arşivi, meclis tartışmaları ka-
yıtlan vb. den oluşan) üzere Kentsel Yönetim Bilişim Sistemi kurabi-
lirler. 

D — Katılımcı Değişiklikler (Yönetim-Vatandaş İlişkisinde 
Değişiklikler) 

1) Belediyeler, çeşitli hizmetlerin "tüketicisi" durumunda olan 
vatandaşla yüzyüze anlamlı ilişkilere girebilmelerini sağlayacak yak-
laşımları dikkate almalıdırlar. Belediyelerin temel hizmet sunma şu-
beleri yerel hizmet komiteleri örgütlemede ve bunlar arasmda çok bo-
yutlu iletişim kurulmasında yardımcı olabilirler. Bu mekanizma yo-
luyla çeşitli kentsel etkinliklerin planlama ve hazırlık aşamalarında 
vatandaşa danışılabilir ve uygulama aşamasında da aktif katkıları (ba-
zen gönüllü çalışmaları) sağlanabilir. 

2) Çeşitli örgütlenmiş grup ve kuruluşların (siyasi partiler, der-
nekler, meslek gurupları, gönüllü örgütler, gençlik örgütleri vb.) tem-
silcilerinden oluşan Kent Danışma Kurultayı bazı kentsel konular, 
plan ve projeler üzerinde tartışmak için belirli aralıklarla (senede en 
az 2 defa) toplanabilir. 
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3) Çeşitli kentsel * içerikli konulara ilişkin olarak yetişkinleri 
eğitmek ve kişisel doyum ve gelişme sağlamak için Kent Enstitüleri 
(Federal Alman Volkshochschule gibi) kurulabilir. Ders programı 
içinde kent kültürünün çeşitli yönleri, problem alanları ve olası, işbir-
liği temaları ele alınabilir ve gönüllü yerel hizmet komite üyeleri için 
eğitim sağlanabilir. 

4) Kitle iletişim araçları, yönetim ve vatandaş arasmda iletişim 
aracı olarak daha etkili kullanılabilir. Bu, mevcut radyo ve televizyon 
programlarında yerel programlara daha fazla ayırmak veya yerel (bel-
ki belediyenin yönetiminde) radyo ve televizyon istasyonları şeklinde 
olabilir. Günlük bir gazete de dahil olmak üzere belediye yayınları 
yeni iletişim kanalları demektir. Yönetici vatandaş ilişkilerinde yeni 
yaklaşımlar ancak halkla ilişkiler bölümünün yaratıcı hayal gücüyle 
sınırlı olarak geliştirilebilir. 

5) Yerel Yönetim kapsamlı bir kültür-siyasasıyla değişik alt-
kültür gurupları arasmda kültürel etkileşim ve işbirliği için uygun ko-
şulları sağlayabilir. Bu Türkiye'de kentsel konum içinde çeşitli sosyal 
gurublarrn (özellikle yeni kent göçmeninin) görevli yanlızlığını kıracak 
ve sağlıklı yönetim-vatandaş ilişkisine daha uygun bir ortam yarata-
caktır. 

6) Önemli ve tartışmalı konularda yerel referandum, vatandaşa 
danışmak ve onun onay ve desteğini almak için kullanılabilecek bir 
başka yöntemdir. Bu yöntem özellikle yerel vergilerin özel projeler için 
arttırılacağı hallerde ve önemli toprak-kullanım kararlarına ilişkin 
olarak kullanılabilir. 

BÖLÜM II — ÖNERİLERE TEMEL OLUŞTURAN ETMENLER 

A) Türkiye'de Yerel Yönetimi Etkileyen Faktörler ve Eğilimler 

1 — Tarihi Miras ve Sonrası 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde yerel hizmetlerin sağlanmasın-
dan başlıca üç yönetim yapısı sorumlu idi; lonca, vakıf ve mahalle. Bu 
kurumlar Türk, İslam ve Anadolu medeniyetlerine dayanan gelenek-
ler bileşimini temsil ederler. Vakıflar daha çok sağlık, kültür ve diğer 
sosyal hizmetlerden sorumlu idi. Loncalar bazı hizmet türleri ve denet-
leyici işlevleri; mahalleler itfaiye ekiplerini ve sosyal ve fiziki güven-
liği sağlarlardı. Mahallelerin türdeş yapıları ve göreli özerklikleri çoğu 
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zaman güçlü bir dayanışma ve aidiyet hissine bağlı olarak hemşerilik 
gururu (civic pride) sağlardı. 

19. yüzyılla birlikte bu geleneksel kurumlar iç ve dış nedenlere 
bağlı olarak yozlaşmaya başlamışlardı. İmparatorluk üzerinde Batı'-
nm ekonomik gücü ve Batı Avrupa kurumlarının taklit edilmesi temel 
nedenlerdi. 1850'lerde ilk Batı tarzı belediye, ağırlığını müslüman ol-
mayan nüfusun oluşturduğu İstanbul'un Beyoğlu semtinde kurulmuş-
tur. 6. Daire ise zamanın Paris Belediye yapısından esinlenilmiştir. 

19. yüzyılda kurulan yerel yönetim kurumları genellikle Cumhu-
riyetin ilk yıllarına kadar dokunulmadan kaldılar. 1920'lerde yeni ku-
rulmuş olan Cumhuriyet yerel hizmet birimlerini yeniden düzenleme 
gereksinimini hissetti ve 1930'da Belediye Yasası kabul edildi. Bu yasa, 
özünde Fransız yerel yönetim sistemini benimserken, Türk belediye-
leri için yeni ufuklar açmıştır. 

1930'larda başlayan ve İkinci Dünya Savaşından sonra da devam 
eden bu gelişme ülkenin sosyo-ekonomik yapısı ve yerleşme biçimini 
dönüşüme uğratmıştır. Kırsal alanlardan kentlere kalabalık göçler 
kentsel alanlarm olağanüstü büyümesine yol açar. 1950'de % 18 olan 
kent nüfusu 1980'de % 43.9'a sıçramıştır. 1970'lerde kentsel büyüme 
hızı her sene ortalama % 6 iken, genel nüfus artışı % 25'le sınırlı kal-
mıştır. 

Ekonomik kalkınma ve kentleşmedeki bu eğilimler yerel siyasal 
görüntülerde de etkisini göstermiştir. 1970'lerde, büyük kentlerin be-
lediye başkanları dikkati çekecek önem ve etkiye sahip olmaya başla-
mışlardı; ve, doğrudan büyük siyasi partilerle ilintiliydiler. Bu güç te-
meli üzerine, yerel yönetimlere ilişkin yeni kavramlar ortaya çıkmaya 
başladı. Bu kavramlar şu noktalarda toplanabilir : demokratik-katılım-
cı özerk belediyeler; yerel vergileme gücüyle birlikte sağlıklı mali te-
mel; ve ekonomik açıdan üretici yerel yönetim birimleri. Yeni kavram-
sal çerçeve kent sakinlerinin desteğini genellikle almış ancak merkezi 
yönetimle yeni sorunlar çıkarmıştır. Merkezi hükümet, özellikle söz-
konusu belediye yönetimi rakip bir siyasal partinin elinde ise, genel-
likle bu duruma vesayetini sıkılaştırarak ve bu belediyeyi mali kay-
naklarından yoksun bırakarak tepki göstermiştir. Buna karşılık, bele-
diyeler kendi üretici tabanlarını oluşturmaya çalıştılar; belediyeler-
arası işbirliğine giriştiler ve merkezi hükümete baskı yapmada kent 
sakinlerinin desteğini kazanmaya çabaladılar. Bu durum, zaman za-
man merkezi hükümetçe "isyan" olarak nitelendirildi ve 1980 askeri 
müdahalesine kadar bu iki yönetim kademesi arasmdaki ilişkiler bozul-
maya devam etti. 



TÜRKİYE'DE YEREfj YÖNETİMİN YENİDEN YAPILAŞMASI 59 

>2 — Yerel Yönetimlerin Bugünkü Yapısı 
1961 Türkiye Anayasası Yerel Yönetimleri "11, belediye veya köy 

halkının ortak mahalli ihtiyaçlarını karşılayan kamu tüzel kişileri" 
olarak tanımlar. Bu idarelerin karar organları halk tarafından seçilir 
ve seçilmiş organların bu statüyü kaybetmeleri konusundaki denetim 
ancak yargı yolu ile olur. Yerel yönetimlerin kuruluşları, kendi ara-
larında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve 
merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilişkileri kanunla düzenlenir. Bu ida-
relere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanması da anayasal bir 
yükümlülüktür. 

Türkiye'de bugün yerel otorite 3 türdür: İl özel yönetimi (67); be-
lediyeler (1727); köyler (36.155). İl yönetimi yerel yönetim birimi ve 
merkezi yönetimin ildeki taşra örgütünden oluşmaktadır. Her iki ör-
gütün başında da merkezce atanmış vali bulunur. Bu sistemdeki temel 
sorunlardan birisi, seçimle gelmiş yerel yönetim organı ile genel mec-
lisinin (üyeler ilçeleri temsilen seçilir) ve il dami encümeninin zaman 
içinde gelir, yetki ve itibar kayıplarıdır. Bunun aksine sadece göreli 
olarak, merkezi yönetimin taşra örgütü (ildeki genel yönetimin kuru-
luşlarının başındaki yüksek memurları ve bunlardan bazılarının dahil 
olup; valinin başkanlık yaptığı İl Yönetim Kurulu'nu kapsamaktadır) 
üstünlük kazanmıştır. Burada ikinci önemli sorun şu şekilde ortaya 
çıkmaktadır. İllerin önceleri sadece status quo (mevcudu korumakla 
yükümlü) işlevleri vardı (yasaları ve düzeni gözetmek, merkeze alı-
nan kararların uygulanması vb.). Ancak, vatandaşların istemlerinde 
değişiklik ve merkeziyetçi yönetim yapısının buna ayak uyduramaması 
sorun yaratmıştır. Bugün merkezi yönetimin taşra örgütü kendisin-
den beklenen işlevleri genellikle yerine getiremeyecek konumda, uygun 
olmayan biçimde örgütlenmiş, etkisiz bir araç durumundadır. Bazı te-
mel hizmetlerin yerine getirilebilmesi için bazı iller genellikle gere-
ğinden fazla büyük ve uzaktır (aslında büyüklük, nüfus ve sosyo-eko-
nomik nitelikler açısından iller arasında önemli farklılıklar vardır). 
Sosyal ve ekonomik kalkınmaya ilişkin eşgüdüm işlevi içinse çok kü-
çük ve nitelikli elemanı yetersizdir. Demokratik temeller üzerinde dur-
madığı ve psikolojik olarak vatandaştan uzak kaldığı içinse demokra-
tik-katılımcı mekanizmaları kabullenmesi ve uygulaması beklenemez. 

İl yönetim hiyerarşisi içinde ilden sonra ilçe, bucak, köy gelmek-
tedir. Son dönemlerde bu yerel yönetim birimleri azalan kaynaklarla 
birlikte görev ve yetkilerinin de daraldığına tanık olmaktadırlar. Hiz-
met sunmadaki bu boşluk sistemli olmayan ve eksik bir biçimde çoğu 
zaman merkezi yönetim bazen de belediyeler tarafından doldurulmak-
tadır. 
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Temel yerel yöiıetim birimi, belediyedir. Başlıca organları Beledi-
ye Başkanı (kent seçmeni tarafmdan 4 yılda bir seçilir); Belediye Mec-
lisi (üyeler siyasi parti listelerine göre nisbi temsil esasına göre seçi-
lirler); ve Belediye Encümeni (belediyedeki hizmet birimlerinin baş 
yöneticileri ve belediye meclisince kendi içinden seçilen üyelerden 
meydana gelir) 'dir. Son zamanlarda Türkiye'de belediyelerin önemi ve 
etkinlikleri büyüklük, kaynak ve değişen işlev ve beklentilere uyabil-
melerine göre değişmektedir. Genel olarak, küçük belediyeler ölçek vs 
yetersiz kaynaklar nedeniyle etkisiz kalmışlardır. Büyük belediyelerin 
bir çoğu değişen koşullara uyabilmiş; kaynak yaratma yönünden da-
ha yaratıcı olabilmişler; ancak yine de kaynak sıkıntısı çekmişler ve 
merkezi yönetimin vesayetinden bunalmışlardır. 

3 — Merkezi Yönetimin Belediyeler Üzerinde Vesayet Denetimi 

Türkiye'de merkezi yönetim kökleri çok eskilere dayanan ne-
denlerle, değişik yerel ölçekli hizmetlerde doğrudan doğruya yetki sa-
hibi olmuşlardır. 1930 Belediye Yasası bu tür hizmetlerin çoğunu be-
lediyelere verirken, ardısıra çıkan yasalar ya belediye yetkilerinin kap-
samını sınırlandırmış ya da sözkonusu yetkiyi aynı zamanda merkezi 
yönetim kuruluşlarına devretmiştir. Bu durum işlevlerin çakışmasına; 
çabaların ikileşmesine; eşgüdümsüz ve bazen aynı konuda karşıt si-
yasalar oluşmasına; ve çekici olmayan işlevsel alanlarda iki yönetim 
düzeyinin de hiçbirşey yapmamasına neden olmuştur. Aynı zamanda, 
merkezi yönetimin belediyeler üzerinde vesayeti ve denetimi düzenli 
olarak genişletilmiş ve yeni biçimler almıştır. Vesayet denetimi beledi-
ye organları (belediye başkanının görevden alınması ve belediye mec-
lisinin dağıtılması durumlarında Danıştaya başvurulabilir); kararlan 
(örneğin yıllık bütçe, düzenleyici önlemlerin birçoğu, kamulaştırma 
kararlan, gelişme ve imar programları vb.'nin onaylanması gerekir); 
akçalı konular (tahvil çıkarma, borç alma-verme, fonlardan yararlan-
ma, bazı kamu hizmetlerinde fiyat saptanması, bazı gereçlerin alınması 
ve benzeri durumlarda onay gerekir); -ve personeli (yeni kadrolar aç-
mak, teknik ve sağlık personelinin atanması, Ankara ve İstanbul be-
lediye başkan yardımcılarının atanmalan merkezi yönetimin onayım 
gerektirmektedir) üzerinde yapılmaktadır. Bunun da ötesinde, beledi-
yeler üçüncü taraflarla doğrudan doğruya iletişim kuramazlar, bütün 
yazışmaların validen veya kaymakamdan geçmesi gerekir. 

Böylece, 1961 Anayasası demokratik temellere dayalı yerel yöne-
tim öngörmüşse de uygulanagelen vesayet denetiminin şekli ve geniş-
liği; ve yerel yönetimlerin merkezi yönetime mali bağımlılığıyla bu il-
ke zedelenmiştir. Bu atmosfer içindedir ki yönetimin belirli kademe-
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lerindeki ilişkilerde değişiklik ve yerel yönetimler için yeniden yapı-
laşma konuları ivedilik kazanmıştır. 

B) Yerel Yönetimin Yeniden Yapılaşmasını Gerektiren Nedenler 
ve Beklentiler 

Bu bildiri 'Yerel Yönetimler" olarak isimlendirildiyse de tartışma-
ya iki diğer yönetim düzeyi, bölge ve anakent de dahildir, çünkü bu 
kategorilerin yerel yönetimlerle yakın ilintisi vardır. Yeni yönetim ka-
demeleri oluşturma (bölge ve anakent için) ve yerel yönetimlerin ye-
niden yapılaşma sürecinde, verimlilik ve etkenlik yükümlülüğü ile de-
mokratik-katılımcı düşüncelerin nasıl optimize edileceği temel sorun-
dur. Merkezi yönetim mekanizması yanısıra yerel, bölge ve anakent 
kademelerini içeren üç kademeli yönetim bu temel konunun üstesinden 
gelebilir gibi görünmektedir. Türkiye'de egemen olan merkeziyetçilik 
geleneğinin bir gecede ortadan kalkması beklenemeyeceğinden, önerilen 
yönetim sisteminde merkezi yönetim önemli bazı yetkileri yine elinde 
bulundurmaktadır. Bunun da ötesinde, özellikle ekonomik işlevler 
kapsamında genel bir görüş açısma sahip olma gereksinimi; az sayıda 
yüksek eğitimli personel ile büyük ölçekli karmaşık teknoloji kullanı-
mını içeren çağdaş sorunların karmaşıklığı; ekonomik krizin sürmek-
te olduğu bir denemde daha sıkı mali yönetim gereksinimi; ve ulusal 
güvenlik ve birlik kaygılarının tümü merkezi yönetimin bazı temel iş-
levleri elinde alıkoymasını gerektirmektedir. Bu işlevler iç ve dış gü-
venlik, adalet, maliye, gümrük, milli eğitim, sağlık, ulusal planlama, 
enerji, haberleşme ve ulaştırma olarak sıralanabilir. Merkezi yönetim 
bölge ve yerel yönetimler üzerinde yüksek yöneticilerini atayarak 
(MHB'nin başkanı ve bölge valisi) ve hizmetlere ilişkin temel standart-
ları belirleyecek söz sahibi olacaktır. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'deki sosyal, si-
yasal ve ekonomik gelişmenin hızı ve biçimi, gecikmiş olarak yöneti-
min yeniden yapılaşmasını gerektirmiştir. Bu zaman içinde kişilerin 
değer sistemlerini, aile, kamu ve özel sektör kurumları ve siyasal ve 
yönetsel yapıları etkileyen önemli yapısal, işlevsel ve mesleki değişik-
likler olmuştur. Yönetimde, herşeye gücü yeten devletin tek başına or-
tada durduğu (tek parti sistemi içinde) ve kanun ve düzeni koruma-
ya verilen önem (son yıllarda terörist etkinliklere ilişkin olarak bu iş-
levin göreceli önem kazanmasına rağmen) çok partili çoğulcu demok-
ratik düzen içinde sosyal ve ekonomik işlevlere kaymıştır. Teknolojik 
değişiklikler (özellikle iletişimde) optimum büyüklük ve ölçek kriter-
lerini değiştirdiği gibi yönetimin değişik kademelerindeki ilişkileri ve 
bu kademelerin birbirleri ve halk üzerindeki denetim işlevlerini etki-
lemiştir. < 
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Bu gelişmeler, vatandaşın yönetimden beklentilerinin değişmesi 
ve yönetimin buna yeterli şekilde cevap verememesi vatandaş ve yöne-
tim arasında psikolojik bir uzaklık yaratmış ve yabancılaşma duygu-
su ve gerekli etkileşim ve işbirliği eksikliğiyle sonuçlanmıştır. Toplum 
genelde hızlı ekonomik kalkınmadan faydalanmıştır, ancak bu aynı 
oranda gerçekleşmemiştir. Önemli bir sorun olarak bölgesel dengesiz-
lik ve sorunun önemini artıran yapısal ve yaygın işsizlikle birlikte or-
tadadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için uygulanan siyasa ve 
önlemler yerel ve bölgesel nitelik ve potansiyellere gerekli ilgiyi gös-
termemektedir. Hızlı sosyal ve ekonomik değişikliklerden kaynaklanan 
sorunlar genelde kent merkezlerinde ve özelde anakent merkezlerinde 
(özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir) kümelenmiştir. Göreli statik dö-
nemlerde kurulmuş olan yönetsel mekanizmalar çağdaş Türk toplu-
munun yeni dinamizmine uygun gelmemekte ve genellikle etkisiz kal-
maktadır. 

Önerilen yönetim sisteminin temel amaçlan yukarıda belirtilen 
sorunlar ve özelliklere gereken özen gösterilerek şu şekilde belirlen-
mektedir : demokrasiyi yaymak ve güçlendirmek; daha fazla vatandaş-
katılımı sağlamak ve böylece yönetim-vatandaş ilişkisini geliştirmek; 
genel yönetim mekanizmasını daha etkili ve verimli yapmak; vatanda-
şın değişik hizmetlere olan istemini yeterli biçimde karşılamak,; böl-
gesel dengesizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak ve ulusal bir-
liğin korunması ve pekiştirilmesini sağlamak. 

Eğer önerilen yeniden yapılaşma gerçekleşirse, yerel konularda ve 
hizmetlerde temel karar alma yetkisi merkezi yönetimin merkezdeki 
veya taşradaki bürokratlarından yerel topluluklara doğru kayacaktır, 
ancak bu durumda da merkezi yönetimin bazı yetkileri sürecektir. 
Ulusal ve yerel karar-alma mekanizmalarını "bütünleştirmek" gereke-
ceğinden, yerel politikacıların oynayacakları önemli rolleri olacaktır. 
Alışılageldiği gibi tanımlanmamış ilişkiler içinde sorumsuzca kamu bü-
rokrasisine karışmaları yerine halkın gereksinim ve beklentilerinin ak-
tarılma ve yorumlanma sürecindeki rollerinin, bu önerilen değişiklik-
lerle yerel ve bölge ölçeğinde daha açık hale getirilmesi beklenebilir. 
Bunun da ötesinde, bölge ölçeğinde süreçlere de katılımları beklendiği-
ne göre "yerellikleri" daha sınırlı ve bakış açıları daha geniş olabilir. 
Hizmet birimi yeterince küçük tutulduğu takdirde halk yerel politika-
cüan ve yerel hizmetlileri doğrudan denetim altmda tutabilir. Bütün 
bu etkileşim ve genişletilmiş katılım yerel ve bölge halkının siyasal 
kültürüne olumlu yansıyarak onları siyasal açıdan eğitim siyasal hak 
ve sorumluluklarının bilincine varmalarına yardımcı olabilir. Buna 
benzer bir sonuç anakent yerleşimi içinde de demokratik olarak oluş-
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turulan ve denetlenen organları yoluyla yerel işlevleri yerine getiren 
özerk belediyelerin varlığında gerçekleşebilir. 

Verimlilik-etkenlik açısından optimum büyüklük önemlidir. İlçe-
nin MHB olarak önerilmesinin bir gerekçesi de ilçe özelliklerinin Bir-
leşmiş Milletler ve diğer bazı kurumların önerdiği objektif ölçek ve öl-
çütlere uymasıdır. 1980 sayımına göre Türkiye'de ortalama ilçe alanı 
1.354 kilometre karedir ve nüfusu 71.247'dir, Bu ölçekde verilecek hiz-
metler açısından uzaklıklar uygun ve yerel vergileme gücünün türü ve 
genişliği yeterli olabilir. Ayrıca, bazı vergiler tanımlanan bu alan içeri-
sinde yerel olarak toplanıp harcandığı zaman vatandaş hizmetler ve 
vergiler arasında daha kolay ilişki kurabilir ve bu da daha güçlü ai-
diyet duygusu ve yöreyle özdeşleşmeyle sonuçlanabilir. Sonuçta, bu da 
yönetim ve vatandaş arasında işbirliğine ve katılımcı etkileşime yol aça-
bilir. 

Anakent yerleşiminde hizmet kategorileri ve düzeyleri de önemli-
dir. Bir anakent alanı içinde küçük bir belediyenin kendi kentsel ulaş-
tırma sistemini işletmesi için haklı neden olmayabilir. Bu tür işlevin 
anakent yönetimine devri verimlilik açısından anlamlı olacaktır. Diğer 
yandan, anakent yönetiminin üye bir belediyenin sınırları içindeki ço-
cuk bahçesinin yerine karışması anlamlı olmayabilir. 

Bölge, önerilen yönetim sistemi içinde sosyal ve ekonomik kalkın-
manın aracı ve eşgüdüm kademesi olarak görülmektedir. Türkiye'deki 
birçok il bu işlev için ya çok küçük ya da sosyo-ekonomik özelliklerine 
ilişkin olarak göreli türdeş olmayabilir. Yeni bölge sistemi, sosyal ve 
ekonomik dengesizlikleri giderme; bir genel plan çerçevesinde daha 
az gelişmiş alanlarda ekonomik etkinlikleri hızlandırma; özendirici 
önlemler yoluyla yatırımları daha az çekici alanlara yöneltmek; ve ge-
ri kalmış bölgelerde genel yaşam düzeyini iyileştirme çabalarının ara-
cı olabilir. Bölgedeki bütün sosyal ve ekonomik gelişme amaçlı kuru-
luşlar ulusal bir plana göre ve bölge yönetiminin eşgüdümüyle bu ça-
baya katılabilirler. Bu amaca yönelik olarak bir bölge planlama biri-
mi ve bölge yönetim organlarına bağlı bir fon oluşturulması düşünü-
lebilir. 

Konuya ulusal birlik açısından bakıldığında da, bu çerçeve içe-
risinde bölgelerin sosyal ve ekonomik sorunlarıyla uğraşmanın bütün-
leştirici etkisinden de bahsedilebilir. Yerel ve bölge halkı tarafından 
kurulan ve denetlenen sorumlu ve etken bir yönetim, bölgenin ve yö-
renin sorunları ile başarıyla uğraşıyorsa bunun ulusal birliği koruyu-
cu ve pekiştirici bir etkisi de olacak demektir. 
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I. GİRİŞ 

Önce kentsel araştırma tanımlamasıyla neyin anlatılmak istendi-
ğini belirtmekte yarar var. Bu yazıda kentsel araştırmayla anlatılmak 
istenilen, kentleşme sürecini ve kent olgusunu toplum biliminin dav-
ranışsal yaklaşımları içinde tanımaya uğraşan çalışmalardır. Böyle bir 
tanımlamayla dışta bırakılanlar, pratik planlama sorunlarına dönük 
normatif yaklaşımlardır. Kuşkusuz tüm davranışsal çalışmalar da do-
laylı yoldan pratikteki sorunların çözümünde etkili olmak için yapıl-
maktadır, ama bu çalışmaların yakın amacı süreçler ve olgulardaki 
düzenlikleri ortaya çıkarmaktır. 

Türkiye'de yukarıdaki sınırlı tanımı içindeki kentsel araştırmala-
rın gelişmesi 1960'lı yıllar sonrasında olmuştur denilebilir. 1960'lı yıl-
larda bu tür araştırmalara gereksinme duyulmasında iki önemli ku-
rumsal düzenlemenin etkili olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, 
Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıdır. Devlet planıyla birlikte, 
Türkiye yaşamakta olduğu kapitalistleşme, sanayileşme ve kentleşme 
sürecinin bunalımlı gelişimini denetim altına almak istemiştir. Böyle 
çok yönlü karmaşık bir yapısal dönüşüm sürecini denetleyebilmek ve 
yönlendirebilmek için önce onu yakından tanımak gerekmektedir. İkin-
ci gelişme ise, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasmda yaşadığı 
hızlı kentleşme olgusunun sonuçlarının birikmesiyle yakından ilgili-
dir. Bu birikim Türkiye'de 1930'lar sonrasmda oluşan kent planlama 
paradigmasını yıkmıştır. Bir yandan yeni kurulmuş olan İmar ve İs-
kân Bakanlığı, öte yandan Türkiye'de ilk kez ODTÜ'de kurulan Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü yeni planlama yaklaşımları arayışı içinde-
dir. Bu ise Türkiye'deki kent olgusunun yakından tanınmasını ve an-
laşılmasını gerektirmektedir. 

Bu gereksinmelerin ortaya çıkışıyla birlikte, 1960'lar sonrasmda 
Türkiye üniversitelerinde toplumsal bilimlerin gelişmesinde görülen 
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nitelik değişmesini de saptamak gerekir. Toplumbilim araştırmaların-
da daha çok metafizik nitelikli spekülatif yaklaşımların yerini alan 
araştırmalarına dayanan görgül çalışmalar almaya başlamıştır. Kuş-
kusuz bu yönelimi salt bir yöntem seçmesinin değişmesi olarak yo-
rumlamamak gerekir. Toplum bilimlerinden somut sorunlara ilişkin 
yanıtlar istenilmesi böyle bir yönelimin güç kazanmasında önemli bir 
etken olmuştur. 

Bu gelişmeler Türkiye'de hem toplum bilimcilerinin bir kesimini 
hem de yeni okullarda gelişen kent plancılarını davranışsal kentsel 
araştırmalara yöneltmiştir. 

Türkiye'de 1960'lardan 1981'lere kadar uzanan süre içinde bu tür 
araştırmalar sürekli olarak hem nitelik hem nicelik bakımından ol-
dukça hızlı bir gelişme göstermişlerdir. 1981 yılında toplanan Türkiye 
Birinci Şehircilik Kongresinde sunulan altmış bildiri bu gelişmenin so-
mut bir göstergesi olmuştur. 

Böyle yirmi yıllık bir gelişmeden sonra, Türkiye'de yapılan araş-
tırmaların çok yönlü bir değerlendirilmesinin yapılması aşamasına ge-
linmiştir. Bu dönemde yapılan araştırmaların sistematik bir taraması 
yapılarak ayrıntılı bir karşılaştırmaya gitmek gereklidir. Bu yazıda 
yapılacak olan böyle sistematik taramaya dayanan bir değerlendirme 
olmayacaktır. Burada yapılan, bu dönem içinde yaşamış olan bir plan-
cı ve araştırmacının elde ettiği izlenimlere dayanan genel bir değer-
lendirme olacaktır. Bu değerlendirmelerin ilerideki aşamalarda tek tek 
çalışmalarla bağlantısının kurulması ve ayrmtılandırılması gereke-
cektir. İzlenimlere dayanarak ta yapılsa, bu değerlendirmenin yönte-
minin ne olacağı üzerinde durmak yararlı olacaktır. 

Türkiye'deki bu araştırmaların gelişme biçimini açıklamakta ne 
tür bir yaklaşım seçilecektir. Bu konuda sık sık başvurulan bir açık-
lama biçimi, ülke dışında özellikle gelişmiş batı ülkelerindeki çalışma-
ların belli bir aralıkla Türkiye'ye yansıması ve bu tür çalışmaların 
benzerlerinin Türkiye'de de yapıldığını söylemektir. Bu tür açıklama-
lar Türkiye'deki bilimsel araştırmalara özgün olma hakkı tanımazlar. 
Burada yapılanların özgünlükleri sadece yurt dışında gelişmiş yöntem-
lerin ya da yaklaşımların Türkiye'deki örneklere uygulanmasıyla sı-
nırlı kalır. Oysa böyle bir açıklama oldukça sığdır. İki bakımdan yan-
lış olacaktır. Bunlardan birincisi dışta yapılan araştırmalardan esin-
lenen çalışmalarda bile yeni koşullara göre önemli ölçüde uyarlama 
yapmak gereğidir. İkincisi ise, gelişmiş ülkelerce yayınlanan araştır-
maların ne kadarının gerçekte özgün olduğu, gelişmiş ülke araştırma-
cılarmca yayınlanan çalışmaların ne kadarının gelişmekte ülke araş-
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turnacılarının düşüncelerinin derlenerek yayınlanması sonucu ortaya 
çıktığıdır. Ayrıca son yirmi yıllık Türkiye ve Latin Amerika deneyleri 
belli bir birikimden sonra bu ülkelerde de özgün çalışmaların ortaya 
çıktığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle, bu yazıda Türkiye'de 
kentsel araştırmalardaki gelişmeleri kentleşme sorunlarının gelişmesi-
ne bağlı olarak inceleyen bir yaklaşım seçilecektir. Bu yaklaşımda dış-
taki gelişmelerden gelen etkiler de kolayca kavranabilir. Araştırmacı 
dıştaki gelişmelerden seçmeci bir tutumla etkilenirken, bu seçmecili-
ğini belirleyen de ülkede yaşanan deneyler ve sorunlar olacaktır. 

Türkiye'deki kentsel araştırmanın gelişimini ülke içi değişiklik-
lerle açıklarken şu tür bir yaklaşım izlenebilir. Birinci adımda ortaya 
konulması gereken kentsel araştırmaların her dönemde yanıtlamak 
için hangi soruyu esas aldığıdır. İkinci adımda bu sorunun yanıtını 
ararken açıklayıcılığı hangi bağımsız ya da başka bir deyişle hangi 
politika değişkenleriyle sağladığı, üçüncü adımda da bu çözümlemede 
kullandığı dilin özellikleri üzerinde durmak yerinde olur. 

II. KENTSEL ARAŞTIRMANIN YOĞUNLAŞTIĞI ALANLAR 

Türkiye'de son yirmi yıl içinde kentsel araştırmanın çok değişik 
alanlarına ilişkin çalışmalar yapılmasına rağmen araştırmaların bü-
yük bölümünün üç öbekte toplanmış olduğu söylenebilir. Bu üç öbek-
te gerçekte birbiriyle yakından ilişkilidir. 

Bu öbeklerden birincisi, kentleşmeninin kaynağı olan kırda dönü-
şüm sürecini anlamaya yönelmiştir. Bu çalışmaların gelişmesinde Tür-
kiye'de ana çizgileriyle üç farklı aşamadan geçildiği söylenebilir. Bi-
rinci aşamada daha çok tarımda makinalaşmanın açığa çıkardığı işgü-
cü üzerinde duran daha çok mekanik açıklamaların ağır bastığı ça-
lışmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların bağımsız değişkeni teknoloji-
dir. Kentlere göçün önlenmesi isteniliyorsa kontrol edilmesi gereken 
tek değişken tarıma yeni giren teknolojidir. Oysa, bu teknolojinin gi-
rişi tarımsal gelişme için kaçınılmaz olarak görülmektedir. Böyle olun-
ca ya yapılan bu çözümlemenin yetersizliğini kabul etmek, ya da sürek-
li olan kırdan kente göçe razı olmak gerekir. 

İşte bu tür mekanistik bir çözümlemenin yetersiz kalışı kırsal dö-
nüşüme ilişkin çalışmaların ikinci aşamasının ortaya çıkmasına ne-
den olmuştur. Bu aşamada kırsal alana yeni teknolojinin girişiyle 
birlikte tarımsal üretimin kapitalistleşmesinin kırsal toprak mülkiye-
tinde yarattığı kutuplaşma süreci üzerinde durulan çalışmalar yapıl-
mıştır. Bu tür analizlerde kırsal yapıdan kopuşu açıklayan bağımsız 
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değişken toprak mülkiyetindeki kutuplaşmadır. Böyle bir analizin çö-
züm için getirdiği ise bu kutuplaşma sürecini tersine çevirecek bir top-
rak reformudur. İkinci aşamadaki çözümlemelerin getirdiği, tek dönü-
şüm yolu betimleyen bu çalışmalar bir yandan Türkiye'de yaygın 
olan küçük toprak sahipliğinin varlığmı sürdürmesi sonucu görgül 
olarak ikna ediciliğini kaybetmiştir. Öte yandan toprak reformu prog-
ramlarının yeterince destek bulamaması sonucu üçüncü aşama çalış-
malar ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'de kırsal dönüşüm konusunda halen hakim olan görüşler 
bu aşamada gelişmiştir. Bu aşamada kırsal dönüşümün nedeni daha 
genel olarak kapitalistleşme olarak ele alınmakta, ve bu kapitalistleş-
me süreci sırasında kırsal kesimde birden fazla dönüşüm yolunun var-
lığı kabul edilmektedir. Kırsal kesimde birden fazla dönüşüm sürecinin 
uzun süre birarada çalışmasının doğuracağı kırsal yapınm niteliğinin 
ne olacağı kestirilmeğe çalışılmaktadır. Böyle bir çözümleme kırsal dö-
nüşümü daha yakından anlamaya olanak sağlamakla beraber izlenecek 
politiklarda kullanılacak politika değişkenlerini de belirsizleştirmekte-
dir. 

Türkiye'deki kentsel araştırmaların ikinci öbeğini gecekondu ol-
gusu oluşturmuştur. Bu konuda da Türkiye'de pek çok saha araştır-
ması yapılmıştır. Bu araştırmalarda son yirmi yılda değişik aşamalar-
dan geçmiştir. Bu araştırmaların her aşamada çözümlemeğe çalıştığı 
sonulların değişmesinin arkasında, bir yandan gecekondu olgusunun 
nitelik değiştirmesi, öte yandan da o zamana kadar yapılan analizle-
rin yetersiz kalması söz konusudur. Bu araştırmalardaki ilgi başlıca 
iki farklı yönde yoğunlaşmıştır. Bunlardan birincisi gecekonduya bir 
konut sorunu olarak bakerken, ikincisi gecekonduya kente gelen kişi-
lerin geldikleri bu yeni toplumun bir parçası olması süreci açısmdan 
bakmaktadırlar. 

İlk aşamada gecekondu olgusu üzerindeki kentsel araştırmalar, 
gecekondunun kentlerde yadsınamıyacak bir gerçek olarak kabul ettir-
mesinden sonra başlamıştır. Bu aşamadaki çalışmaların çoğu betim-
sel düzeydedir. Konut sorunu açısından yaklaşanlar konutların koşul-
larını ve niteliklerini saptamaya çalışmaktadır. Araştırmaya kente göç 
edenler sorunu açısmdan yaklaşanlar ise daha çok kente geliş neden-
lerini niteliklerini öğrenmeğe çalışıyorlardı. Bu aşamada ulaşüan açık-
lamalar oldukça sığdı. Olguya köyün itmesi ve kentin çekmesi açısın-
dan bakılıyordu. Böyle olunca almacak önlemlerin yeri ve niteliği kö-
yün itmesinin ya da kentin çekmesinin önem derecesine göre değişe-
cekti. Onun için hangi bağımsız değişkenin daha etkin olduğu temel 
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soru haline geldi. Ama bağımsız değişkenin hangisi seçilirse seçilsin 
amaçlanan kente gelenleri kırda tutmaktı. Kırın ittiğini söyleyenler 
kırda üretim düzeninde alınacak önlemlerle kırın itimini azaltarak 
kente göçü yavaşlatmak istiyorlardı. Kentin çekiminin önemine ina-
nanlar ise kırsal yörelerde sosyal hizmetlerin artırılmasıyla göçü azalt-
mak istiyorlardı. Kuşkusuz böyle bir analiz eski kentlilerin özlemleri-
ni yansıtıyordu. Bu aşamada gelişen kentsel analizlerin dilindeki en 
ilginç gelişme "gecekondu" teriminin kendisi olmuştur. Olgu kendi te-
rimini bilimsel dil içinde değil günlük dilde yaratmıştır. 

Kırdan kente göç sürüp kentlerde siyasal bir güç kazanmaya baş-
layınca, artık kentleşme araştırmalarının ilgi alanı bunlar kente gel-
sinler mi gelmesinler mi olmaktan çıkarak, bu gelenlere ne olacak so-
rusuna kaymıştır. Böylece kentsel araştırmalarda yeni bir aşamaya 
geçilmiştir. Bu dönemdeki araştırmalarda kente yeni gelenlerin eski 
kentli nüfusla nasıl bir kültürel bütünleşme göstereceği ya da kentli-
leşeceği sorunu ele alınmıştır. Kentsel araştırmada "kültürel dönüşüm"' 
ön plana geçince ve bu dönüşümde kültürel kontakt kuramı içinde ele 
alınınca sorunun çözümlenmesi büyük ölçüde zamana bağlı oluyordu. 
"Kentteki köylüler", zamanla kentli hale gelecekti. Bu aşamadaki araş-
tırma gayretlerinin dile getirdiği iki yeni kavram oldu; birincisi kent-
lileşme, ikincisi; ise kentsel bütünleşme. Kentlileşme sözcüğünün Türk-
çedeki özel durumuna dikkati çekmekte yarar var. İngilizcede, "urba-
nization" terimi Türkçede kentleşme ve kentlileşme sözcüklerinin an-
lamlarını birlikte karşılamamaktadır. Oysa Türkçede kentleşme ile nü-
fusun bir noktada yığılması anlatılırken, kentlileşmeyle kentli kültü-
rün edinilmesi anlatılmaktadır. Batıda her iki olgunun eşzamanlı ola-
rak gerçekleşmesi tek sözcüğü yeterli yapmıştır. Oysa Türkiye'de ya-
şanan deneyde iki olgunun eş zamanlılığının ayrılması iki ayrı terimi 
gerektirmiştir. Bu ayrılık günlük dilin oluşumu içinde kendilğinden 
ortaya çıkmamış, kentsel araştırmacılarca bir bilimsel terim olarak 
yaratılmıştır. Kentte kültürel bakımdan da olsa ikili bir kentsel ya-
pının varlığı çözümlemelerde planlama kaygıları ağır bastığında bir 
çeşit amaç olarak önem kazanan "kentsel bütünleşme" kavrammı ge-
tirmiştir. Bu amaç gerçekte yeterince açık bir içerik kazanmadan kul-
lanılmıştır. Büyük ölçüde kültürel homojenleşme anlamında anlaşıl-
mıştır. 

Zaman geçip kentte gözlenen ikili kültürel yapmm varlığmı koru-
duğu ve ortadan kalkmadığı görgül olarak kanıtlanınca ikili yapmm 
bir kültürel sorun değil bir yapısal sorun olarak ele almması gerekli-
liği ortaya çıktı. Kentsel araştırmanın ilgi alanı bu ikili yapmm ana-
lizine yöneldi. 
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Böylece kentsel araştırmada yeni bir aşamaya geçiliyordu. Araş-
tırmaların açıklamaya çalıştığı temel soru ikili yapının varlık nede-
niydi. Bu araştırmalar, piyasa mekanizması içinde dışa bağımlı ithal 
bir teknoloji ile kalkınmaya çalışan bir ülkede, kalkınma süreci içinde 
kırsal ve kentsel alanlarda bir modern kesim oluştuğunu saptamışlar-
dır. Bu kesimde örgütlenmiş ve sermaye yoğun işler yeralmaktadır. 
Ama modern kesimin gelişme hızı kentlerde ya da köylerdeki tüm emek 
arzına iş olanağı sağlamaktan uzak kalmaktadır. O zaman modern ya 
da örgütlü kesim dışında bir marjinal kesim oluşmaktadır. Araştırma-
larda yarı işli yarı işsiz bu kesimin isimlendirilmesi önemli bir sorun 
olmuştur. Bu gruba araştırmacılarca marjinal kesim, enformel kesim, 
çevre işler vb. isimler takılmıştır. Bu üzerinde durulacak ilginç bir 
özelliktir. Araştırmacılarca bu gruba üzerinde anlaşılan bir isim ve-
rilmemesi büyük ölçüde bu kavramın bulanıklığından doğmuştur. Ge-
cekondularda yaşayan bu grubun iş koşullan için günlük dilde de ayrı 
bir sözcük doğmaması da üzerinde durulacak bir özelliktir. Gecekondu 
kelimesini geliştiren toplum bu konuda yeni bir sözcük üretmemiştir. 
Bu da bu işalanınm toplumca ayn bir olgu olarak algılanmamasıyla 
yakından ilişkilidir. 

Bu alanda araştırmaların gelişmesiyle ikili yapının algılanma bi-
çimi değişmiştir. Önce iki ayrı kesimden oluştuğu varsayılan bu yapı-
nın gerçekte birbirini destekleyen ilişkilere sahip olduğu görülmüştür. 
Ayrıca bu kesiminde zaman içinde evrimleşemiyen bir gelişme göster-
diği toplumsal yapıda köklü değişmeler olmadıkça bu yapının süreceği 
ortaya konulmuştur. 

İkili kent yapısının sürekliliği kabul edilince; daha önceki aşama-
nın ortaya çıkardığı kentlileşme kavramının içeriğinde bir değişiklik 
gereksinmesi doğmuştur, kentlileşmenin kültüre göre tanımlanmasıyla 
birlikte, kentte ikili bir yapının varlığı kabul edilince kente göçmüş 
birkaç nesil kentte kalmış grupların bile kentli olmadıklarını kabul 
etmek gerekecektir. O halde, kente gelen bir kişinin kente uyum ya-
parak onun bir öğesi haline gelişini yeniden tanımlamak gereği orta-
ya çıkıyordu. Bu yeni tanım görgül araştırmalar içinde belirdi. Kente 
yeni gelen bir kişi kendi sınıfsal konumuna göre uyum yaparken sık 
sık iş ve konut değiştirmektedir. Bu değişmelerden sonra kentteki işi 
ve kent mekanındaki konumu kararlı hale gelince göçeden kişi kentin 
bir parçası haline gelmiş kabul edilmeliydi. 

Kentlileşmenin tanımının değişmesi bununla özdeşleştirilen kent-
sel bütünleşmenin de anlam değiştirmesini gerektiriyordu. Kentsel bü-
tünleşme bu durumda oldukça sığ bir tanımlamayla ikili yapının or-
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tadan kalkışı gibi ortaya konulabilirse de bu tanım idealist bir içerik-
le yüklü olacaktır. Bunun yerine ikili yapının varlığından ve bu iki ke-
simin birbirini destekleyici özelliklerinden hareketle gerçekteki durum-
la daha yakından ilintili bir tanım yapmak doğru olacaktır. Böyle bir 
tanımın kentsel bütünleşmenin derecelenmesi konusunda bir yargıya 
olanak verebilmesi için, normatif bir özelliği olması gerekir. Böyle bir 
ele alışta farklı hüner ve bilgri birikimine sahip heterojen nitelikteki 
kişilerden oluşan kente, bu kişiler arasındaki iş-bölümü ve karşılıklı 
ilişki kurma biçimi toplumun refahını en çoğa çıkaracak biçimde ise, 
tam bütünleşme olduğu söylenebilir. Bu tanımda ikili yapıda kesimler 
arasında kurulan herhangi bir tür işlevsel ilişkiyi bütünleşme olarak 
tanımlamak olanağı kalmadığı gibi, kişilerin başlangıç hünerlerinin 
özelliğine göre ikili yapıların bütünleşmesinden söz etmek olanağı da 
doğmaktadır. 

Türkiye gibi çevre ülkelerindeki kentsel araştırmaların ikili yapı 
kuramı çerçevesi içinde gelişmeye başlaması yeni sorular ortaya çıkar-
dı. Bu açıklamada bağımsız değişken ülkenin teknolojik bağımlılığı ya 
da ithal bir teknolojiyle kalkmma olmaktadır. Bu halde de önerilen 
çözümlerin uygulanması büyük ölçüde olanaksızlaşmaktadır. Ayrıca 
kentleşme olgusunun açıklaııışı yaşanan kapitalistleşme sürecinin tü-
mü açısmdan kavranamamakta, ancak kısmi bir açıklama niteliğinde 
kalmaktadır. 

Bu çözümlemenin bir yandan kent politikalarını geliştirmekte ye-
tersizliği öte yandan, yaşanan kentleşme ölgusunu tüm olarak kavra-
makta yetersizliği, Türkiye'de kentsel araştırmayı yeni bir aşamaya 
getirdi. Kırsal dönüşüm çalışmalarma Türkiye'de kapitalistleşme sü-
recinin özellikleri açısmdan bakılmasının paralelinde olarak, ortaya 
çıkan kentleşme biçiminin kapitalistleşme açısmdan işlevleri araştırıl-
maya başlanmıştır. Söz konusu işlevler başlıca iki temel süreç çerçe-
vesinde ele alınmaktadır. 

Bu süreçler; 1) kapitalin oluşumu ya da yeniden üretilmesi, 2) 
emeğin yeniden üretilmesidir. Türkiye'de varolan kentleşme biçimini 
bu iki ana işlev açısından açıklamaya çalışan kentsel araştırma tür-
leri halen gelişme evresindedir. 

Türkiye'deki kentsel araştırmaların yoğunlaştığı üçüncü öbek, 
Türkiye'deki kent formları ve arazi kullanma biçimlerinin farklılaşma-
larını açıklamaya çalışan araştırmalardır. Bu araştırmalar ülkede ya-
şanan toplumsal dönüşümü anlamaya çalışmaktan çok kent planlama-
sının gereksinmelerini karşılamayı amaçlamıştır. Bu tür araştırmalar 
ilk aşamada, biraz da Gökalpçı kültür kuramının kalıntılarından etki-
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lenmiş olarak, Türkiye'ye özgü formun tanımlanması için gelişmiş Ba-
tı ülkeleri kent modellerinden karşılaştırma yapmakta yararlanılmış-
tır. Karşılaştırmalar geleneksel aynı merkezli halkalar ve sektörlerara-
sı farklılaşma kuramlarına göre yapılmıştır. Bu aşamanm saptamala-
rı başlıca iki özellik üzerinde durmuştur. Bunlardan birincisi gelişmiş 
Batı ülkelerinde düşük gelirli grupların kent merkezinde yeralması 
yüksek gelirli grupların ise çevrede yeralması buna karşılık, Türkiye'de 
bu dağılım tam tersi bir dağılım görülmesidir. Yüksek gelirliler mer-
kezde, düşük gelirliler çevrede yer almaktadır. İkinci saptama ise özel-
likle Ankara örneğinden etkilenerek Türkiye'de kentlerde modern ve 
geleneksel merkez diye ayrılan iki merkez bulunduğunun saptanması-
dır. Bu tür araştırmaların diğer çevre ülkelerinde de gelişmesiyle bir-
likte saptanan bu özelliklerin bir yandan sadece Türk Kentlerine öz-
gü olmadığı tüm çevre ülkeleri için geçerli olduğu, öte yandan çift 
merkezlilik olayının ise, Ankara üzerinde yapılan çalışmalardan bir 
genellemeğe gidildiği için, bir ölçüde abartıldığı anlaşılmıştır. Çift 
merkezden çok kent merkezi içinde kırsal kesime ve kentin düşük ge-
lirli gruplarına hizmet eden merkezin farklılaşmasının söz konusu ol-
duğu anlaşılmıştır. 

Global olarak, Türkiye'de kentlerin formu, başka bir deyişle arazi 
kullanma, toplumsal gruplar ve yoğunluk bakımından farklılaşması 
üzerinde ilk aşamada yapılan daha çok morfolojik betimlemeler olma-
sının ötesinde bu arazi kullanışlarının oluşmasını sağlıyan süreçler 
üzerinde durmaya başlamışlardır. Bu süreçlerin tanınması Türkiye'deki 
kentsel form araştırmalarını yeni bir aşamaya hazırlamıştır. Türkiye 
gelişen kentlerinin formunu varolan Batı Kent modellerinden farklı-
lıklarına göre değil, süreçlere göre yeniden çözümleyebilecek bir biriki-
me ulaşmıştır. 

III. TÜRKİYE'DE KENTSEL ARAŞTIRMANIN YETERİNCE 
YOĞUNLAŞMADIĞI ALANLAR : 

Türkiye'de kentsel araştırmaların hepsi kuşkusuz bu üç alanda 
toplanmamıştır. Türkiye'de gerek kentleşmenin, gerek kent yapısının 
anlaşılması bakımından önemli olan diğer alanlarda konularm önemi-
ne göre oldukça az sayıda da olsa araştırmalar yapılmıştır denilebilir. 

Bu konulardan belki de en ilginci kentteki üst ve orta sınıfların 
davranışları ve konutları üzerine yapılan saha araştırmalarının olduk-
ça az sayıda olmasıdır. Türkiye'de orta sınıflar çok önemli konut dar 
boğazlarıyla karşılaştıkları halde bu konuda yapüan araştırmalar sı-
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nıriı kalmıştır. Araştırmaların sınırlı kalması, büyük ölçüde gecekon-
duların ve gecekondu yaşantısının sorun olarak görülmesiyle ilgilidir. 
Orta sınıflar ve üst sınıfların yaşantıları bir sorun olarak görülmemek-
te dolayısıyla inceleme dışı kalmaktadır. Oysa Türkiye'nin yatırımla-
rında çok önemli bir yer tutan ve kentlerin büyük bir kesimini uzun 
yıllar için oldukça sağlıksız biçimde betonlaştıran orta smıf konutları, 
bu sınıfların konut davranışları için çok az şey bilinerek planlanmak-
tadır. 

Orta sınıfların konut kullanma davranışlarını inceliyen çalışmalar 
hemen hemen hiç yoktur. Orta smıf konutları üzerindeki az sayıdaki 
araştırma da, konut arz süreçleri üstünde durmuştur. Bu araştırma-
ların konut politikası oluşturanların dikkatine sunduğu en önemli bul-
gu, arsalardaki hızlı değer artışının ve, kat mülkiyeti kurumunun var-
lığının oluşturduğu "yapsatçı-" yapım sürecinin betimlenmesi ve orta-
ya çıkarmakta oldukları çevrelerin nitelikleri olmuştur. Orta ve üst 
orta smıf mahallelerinin oluşumunu büyük ölçüde belirleyen bu süreci 
niteliyen sözcük de gecekondu sözcüğünde olduğu gibi günlük dilde 
halk tarafından yaratılmıştır. 

Türkiye'de 1970'li yılların sonlarında yaşanan ekonomik bunalı-
mın konut kesimindeki yatırımları büyük ölçüde düşürmesi üzerine, 
bir yandan konut arzının düşmesinin artırdığı konut kıtlığına çözüm 
bulma istekleri öte yandan konut kesiminde yapılacak yatırımların 
ekonominin canlandırılmasına katkısı olacağının umulması, Türkiye'-
de yeni konut sunum biçimlerinin özendirilmesini gündeme getirmiş-
tir. Bunun üzerine 12 Eylül sonrasmda yapılan yeniden düzenlemeler 
arasında toplu konut yasası çıkarılmıştır. Gerek bu yasanın hazırlan-
ması sırasında, gerek bu yasaya göre yapılacak uygulamalara geçerken 
orta sınıfların konutları konusunda yeterli araştırma bulunmamasının 
tüm sıkıntıları duyulmuştur. Halen de bu eksiklik tüm yoğunluğuyla 
sürmektedir. 

Az sayıda araştırma olan bir başka alan da yine kentteki konut 
sorunuyla yakından ilişkilidir. Türkiye'de hızlı kentleşme dolayısıyla 
kentsel alanlar hızlı bir yapılaşma süreci içinde bulunmaktadır. Bu 
yapılaşma kentsel alanda hızlı bir kapital yatırımının gerçekleşmesi 
demektir. Bu yatırımlar içinde de konutun payı yüksektir. Oluşan 
kentsel çevrenin kalitesini belirleyen nedenlerin anlaşılabilmesi için 
bu yatırımların kaynaklarının nasıl sağlandığını bilmek önem kazan-
maktadır. Oysa bu konuda çok az sayıda araştırma yapılmıştır. Gece-
kondu yatırımları ve düzenli konut yatırımları için yapılan çalışmala-
rın ortaya koyduğu en önemli bulgu bu yatırımlarda, yatırımı yapan-
ların kazançlarından yaptıkları birikimlerüı payının oldukça az olduğu -
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nu göstermesi olmuştur. Bu yatırımların kaynaklarının başka servet bi-
çimlerinin kentte konuta dönüştürülmesi, kentsel arsa değer artışları 
ve yurt dışı kazançlarından yapılan transferlerle karşılandığını orta-
ya koymaktadır. Bu tür çalışmaların geliştirilmesi kuşkusuz Türkiye'de 
uygulanan konut yapımını özendirici politikalarda köklü değişiklikler 
yapılmasını gerektirecektir. Bu konuda yapılmış az sayıdaki çalışma, 
bu alanda yapılacak yeni çalışmaların ne kadar yararlı olacağını gös-
termek için yeterli olmuştur. Türkiye'de kentsel araştırmaların az ge-
liştiği bir başka alan ise kent-içi ulaşım davranışlarının incelenmesi 
olmuştur. Kent-içi ulaşım konusunda yapılan çalışmalar daha çok pra-
tik amaçlı olmuştur. Bunlar bir yandan büyük kentlerdeki metropoli-
ten planlama bürolarının kararlarına yardımcı olmak için bir arazi 
kullanma-ulaşım modeli kurmak amacıyla, öte yandan ise kent içinde 
yeralacak büyük alt-yapı projelerinin yapılabirlik çalışmalarına veri 
sağlamak amacıyla yapılmıştır. Değişik amaçlarla birbirinden kopuk 
olarak yapılan ve Türkiye ölçülerine göre önemli ölçüde kaynak ve emek 
harcanmış bu çalışmalardan ve toplanan verilerden yeterince yararla-
nıldığı söylenemez. Kentsel araştırmanın diğer alanlarına göre bu alan-
da daha çok veri toplanmasına karşılık bu verilerin yeterince yorum-
lanılmış olduğu söylenemez, bu durum verilerin kamu kurumlarınca 
toplanmış olması ve bireysel araştırmacıların kullanımına açılmamış 
olmasıyla yakından ilişkilidir. 

Türkiye'de kentsel araştırmanın kent-içi ulaşım araştırmalarında 
çok az eğildiği bir başka alan da, yaşanan kentleşme biçiminin para-
lelinde ortaya çıkan özel ulaşım örgütlenmeleri türleri olmuştur. Bu 
türlerden bir kültür biçiminin simgesi haline gelmiş olan dolmuş üze-
rinde son yıllara kadar hemen hemen hiç araştırma yapılmamış olma-
sı ilginçtir. Sadece Ankara ve İstanbul dolmuş ve minübüsleri üzerin-
de son yıllarda iki saha araştırması yapılmıştır. Kentsel yaşam biçim-
lerinin ve kentsel formların oluşmasında çok önemli bir belirleyici olan 
kenti-çi ulaşım örgütlenmelerinin daha yakmdan tanınması araştır-
macılar önünde önemli bir görev olarak beklemektedir. 

12 Eylül öncesinde çatışmaların ve siyasal bölünmelerin yoğunlaş-
tığı ortam kent araştırmacüarmın gündemine çok ilginç bir araştır-
ma konusu getirdi. Bu çatışmalar ve bölünmeler kent mekanına yan-
sımıştı. Bu ise kent içinde siyasal davranışların farklılaşma biçimleri-
nin araştırılmasını hangi koşullarda ne tür örgütlenmelerin ortaya 
çıktığının anlaşılmasını kentsel araştırmanın en önemli konularından 
biri haline getirdi. 

Bu konuda yapılan çalışmalar da çok sınırlı kaldı. Kentlerde ya-
şayan kişilerin oy davranışlarının mekansal farklüaşmasmm analizini 
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seçim verilerine dayanarak yapan araştırmaların sayısı ise bir kaç dü-
zeyini aşamadı. Kentteki siyasal çatışmaları çözümlemeye çalışan araş-
tırmaların sayısı bundan da az oldu. Kuşkusuz özellikle ikinci alanda-
ki çalışmaların azlığmı sadece araştırmacıların bu konudaki ilgi azlı-
ğıyla açıklamak yeterli değildir. Bu çatışma ortamında bir araştırma-
cının çevresine güven vererek araştırma yapmasının ve bulgularını 
yargısal sonuçları olmadan salt bir araştırma olarak yaymlayabilme-
sinin zorluklarını da gözönünde tutmak gerekir. 

IV. TÜRKİYE'DE KENTSEL ARAŞTIRMANIN GÜNDEMİNE 
YENİ GELEN KONULAR : 

Kuşkusuz kentsel araştırmanın yeterince gelişmediği alanlar önü-
müzdeki yıllar için araştırmacıların araştırma çabalarını yoğunlaştır-
ması gereken alanlar olacaktır. Ama son yıllar içinde yapılan bazı gör-
gül saptamalar, Türkiye'de kentleşme sürecinde önemli bazı değişme-
lerin ortaya çıktığını göstermektedir. Bu değişmeler ya da görgül sap-
tamalar araştırmacılar için ilginç yeni araştırma alanları oluşturacak-
tır. 

Bu konulardan birincisi özellikle son iki nüfus sayımında görülen 
kentsel yerleşmelerde faal nüfus içinde tanmda çalışanlar payının çok 
hızlı bir artış göstermesidir. Kentler tarım dışı faaliyetlerin bulundu-
ğu yerler olarak tanımlanır. Bu nedenle bir ülke kentleşmesinin artı-
şıyla birlikte, hem tüm olarak ülkede, hem de kentlerde tarımsal işler-
de çalışanların oranında bir düşme beklenir. Türkiye'de de 1975 sayı-
mına kadar kentlere göç olmasına karşın kentlerde tarımda çalışan-
ların sayısında bir artış olmamıştır. 1975 sonrasında ise hızlı bir artış 
ortaya çıkmıştır. Bu açıklanması gereken ilginç bir olgudur. Bu artış 
önceki dönemlerin kültürel dönüşüm geçirememiş "kentteki köylüler" 
kavramlaştırmasmm tamamen dışındaki bir olgudur. Bunlar kentsel 
ya da marjinal işlerde çalışıyordu, oysa bu yeni gelenler yaşamlarını 
tarmısal işlerle kazanmaktadır. Bu yeni bir olgudur, açıklanması gere-
kir. Bu aşamada ancak bazı hipotezler ileri sürülebilir. Yeni gelenler 
iki grup olarak ele alınabilir. Birinci grupta kentte yeterli toprağı bu-
lunanlar yeralacaktır. Bu gruptakiler kentte yaşayarak, belli mevsim-
lerde köye giderek tarımsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu oluşum 
kent ve köy ilişkisinin artışının, kentin cazibesini artırmasıyla yakın-
dan ilişkili olarak görülebilir. Gelişen yol ve ulaşım sistemi bu yeni 
türdeki tarımsal faaliyete olanak vermektedir. / 

İkinci grupta ise yeterli toprağı olmayan tarımsal işçiler yeralmak-
tadır. Bunların ise, tarımsal işçilik mevsimleri dışında kentte gelirle-
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rini çeşitlendirme olanağını daha kolay buldukları için kentte yaşamayı 
seçtikleri söylenebilir. Bu söylenenlerin geçerlilikleri ancak yapılacak 
saha araştırmalarıyla kanıtlanabilir. 

Son yılların ikinci ilginç bulgusu kentten kente olan göçün göre-
li öneminin artışıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasından beri Türkiye'de 
hakim göç biçimi kırdan kente göç olduğundan, hızlı büyüyen kentle-
rin büyüme hızlarını azaltmayı sağlamak için yapılan politika öner-
meleri hep kırdan göçü yavaşlatmaya dönük olmuştur. Ama Türkiye'-
de kentli nüfus yapısının nüfusun yüzde 50'si mertebesine gelmesi, nü-
fus artışının kentler-arası farklılaşmasında kentler-arası göçün önemi-
ni artırmıştır. Kırdan, kentlere göç süreci devam etmektedir, ve he-
men hemen her kentin büyümesine katkısı aynı oranda olmaktadır. 
Bu nedenle kentler-arası göç kentler-arası büyüme farklılaşmasının 
esas nedeni haline gelmektedir. Bu konunun önemi Türkiye'de kentli 
nüfusun oranı arttıkça daha da çoğalacaktır. Bu halde de göç araştır-
maların ilgisi köyden kente göçten, kentten kente göç olgusunun araş-
tırılmasına kayacaktır. 

Son yılların ilginç bir başka görgül saptaması, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün son konut anketinden gelmiştir. Bu anketin bulgularına 
göre kentlerdeki konutlarda yıllık hareketlilik yüzde 30 düzeyine var-
maktadır. Bu üzerinde durulması gereken bir veridir. Türkiye'de konut 
politikalarının genellikle mülk konut yapımına dönük olduğu, arz edi-
len konutların hemen hemen hepsinin mülk konuta dönüştüğü düşü-
nülürse gözlenen bu yüksek hareketlilik açıklanması gereken özellik-
tir. Hemen hemen tüm konutlar mülk konut olarak arz edilirken, kent-
lerde kiracı Maninin yüzde 50 düzeyinde olması da bu hareketlilik ile 
yakmdan ilgilidir. 

Yüzde 30'lar mertebesinde hareketliliği açıklamakta değişik meka-
nizmaların varlığı ileri sürülebilecektir. Bunlardan biri her yıl konut 
stokunun yüzde 5'i düzeyinde yeni konut arzından söz edilebilir. Bu 
yeni konutların arzı bir zincirleme etki yaratacak, yeni evlere taşınan-
ların yerine başkaları taşınacak bu etki sürüp gidecektir. Aynı dönem-
de kente yeni gelenler olacağı ve kent içinde -yeni aileler doğacağı için 
bu zincirleme boşalma etkisi çok yüksek olmayacaktır. Öte yandan 
mülk konut sahiplerinin iş değiştirmesi, düşey hareketliliği vb. neden-
ler konut değiştirmelerine yol açacak yeni kiralık konutlar ortaya çı-
karacaktır. Tabii bunun da zincirleme bir etkisi olacaktır. Bu geçici 
olarak ileri sürülen varsayımlar, bir yandan kent-içi hareketlilik ko-
nusundaki bilgilerimizin sınırlığını ortaya koyarken, öte yandan bu 
konuda yapılacak yeni araştırmaların konut siyasasını geliştirmedeki 
önemini sergilemektedir. 
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Günümüzün kent araştırmacılarının üzerine hiç eğilmediği bir 
başka alan içinde yaşadığımız ekonomik bunalım olmaktadır. Yaşanan 
ekonomik .bunalımın kentsel yaşantıyı etküemesi çok yönlü olmakta-
dır. Kentlere göç süreci, kentteki konut yapım süreci, kentte yaşayan-
ların gelirlerinin gerilemesinin tüketim kalıpları ekonomik bunalımca 
etkilenmektedir. Oysa bu alanda kentsel araştırmacıların herhangi bir 
çabası görülmemektedir. 

V. SONUÇ YERİNE: 

Kuşkusuz Türkiye'de kentsel araştırmalarca yeterince kapsanma-
mış alanların sayısı artırılabilir. Böyle bir değerlendirmenin yanlış bir 
anlamaya neden olmaması için belirtmekte yarar var. Bu alanların bu-
rada sayılması Türkiye'de kentsel araştırmanın yetersiz olduğunu söy-
lemek için değil araştırmacıların dikkatini yeni alanlara çekebilmek 
içindir. Başka bir deyişle eksikliklerin sayılması bu konulara da başa-
rıyla yönelinebileceği konusundaki bir iyimserlikten kaynaklanmak-
tadır. Eğer 1960'lar sonrası Üniversitesinde gelişen kentsel araştırma-
nın genel bir değerlendirmesini yapmak gerekirse, bu değerlendirmenin 
olumlu yönleri ağır basacaktır. Hemen hemen hiçbir araştırma fonu ol-
madan çok sınırlı olanaklarla yürütülen kentsel araştırma düzeyi yir-
mi yıllık bir dönemde ele aldığı konularda bilime özgün katkılar yapa-
bilecek bir düzeye gelmiştir. Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi bu ba-
kımdan çok ilginç bir gösterge olmuştur. Kongreye sunulan bildirilerin 
nicelik ve niteliği bu konuda Türkiye'de yaratılan birikimin kritik bir 
büyüklüğe ulaştığını ortaya çıkarmıştır. Bu kongre 1980'li yıllarda Tür-
kiye'de ulaşılan düzeyin bir saptamasını yaparak geleceğin araştırıcı-
larına değerli bir hizmet yapmıştır. 1980'lerde Türkiye Üniversiteleri 
yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni üniversite modelinin kentsel araştır-
ma konusundaki yarattığı sonuçların ne olduğu değerlendirilirken ya-
pılan bu saptama özellikle önem kazanacaktır. 
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Prof. Gönül TANKUT 

Bu araştırma Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden ya-
rarlanarak yapılmıştır. Orijinal belgeleri okumak ve kullanmak iznini 
veren Ankara Belediyesi İmar Müdürü Sayın Muammer Avanoğlu'na 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Bu araştırmada kısmen yorumlanmış olan söz konusu belgeler bir 
ikinci yayında tümüyle açıklanacaktır. Bu konuda da teşvik ve iznini 
esirgemeyen Sayın Muammer Avanoğlu'na ikinci kez teşekkür etmek 
isterim. 

G İ R İ Ş 

Ankara İmar Planı yarışması ellidört yıl sonra çeşitli nedenlerle 
hâlâ önemini korumaktadır. 

Herşeyden önce yarışma Türkiye'de kendi türünün ilk örneğidir. 
Eşzaman dünyada ise öncü bir örnek sayılmaktadır. Daha ötesi An-
kara'nın Başkent oluşu sıfıra yakın bir çizgiden çıkış yapmış olduğun-
dan kentsel, gelişme ozalit kopya ile başlamıştır denilebilir. Bu da kent 
planlama tarihinde az rastlanan bir olgudur. Durum böyle iken ya-
rışmaya, üretilen ilk imar planına ve plan yapımcısına ilişkin Türkçe 
kaynakça kısıtlıdır. Ayrıca bu konuda çalışanların kullandığı kaynak-
lar aynı birkaç yayından ibaret olduğundan referans sistemi bir kısır 
döngü oluşturmuştur. 

Aşağıdaki çalışma, yarışma konusunda şimdiye kadar bilinmeyen 
bazı verileri açıklamayı amaçlamaktadır. Söz konusu veriler, Ankara 
İmar Planı müellifi Hermann Jansen ile o tarihlerde Ankara'da görevli 
Avusturyalı Mimar Robert Oerley'in yarışma ile ilgili özel yazışması-
nın içeriğidir. Bu mektuplar birinci el arşiv verisi olarak değerlendiril-
miştir. 
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1. Yazışmanın Taraflarının Kimliği 
1.1 Prof. Hermann Jansen: Yazışmanın taraflarından birincisi 

olan Prof. Jansen, Mimar, Şehirci ve Yönetici çevrelerde Ankara plan-
lamasıyla ilişkili olarak bilinen bir isimdir. Onun bu yönüne burada 
değinilmeyecektir. Jansen'in yarışmaya katılmasından önceki profes-
yonel yaşamına ait ise yeteri kadar Almanca kaynak vardır. Bu ko-
nuda Türkçe kaynak olarak (1) gösterilebilir. Çalışmada değinilmeye 
gerek duyulan yön ise Jansen'in Ankara yarışmasma davet edilmesini 
sağlayan olası yerel ilişkilerdir. 

Ankara kent planı yarışması kısıtlı bir yarışma olduğundan ve sa-
dece üç yarışmacı ile yürütüldüğünden, katılma çağırışı alan üç mima-
rın seçimindeki kriterlerin ne olduğu sorusu bugüne dek yanıt bekle-
mektedir. Ayrıca bu üç kişinin Cumhuriyet Bürokrasisince tanınıp ta-
nınmadığı sorusu bu çalışmada da cevapsız kalmaktadır. Konuyla da-
ha önceden tanışıklık olgusuna diğer bir açıdan, örneğin, yarışmacıla-
rın açısmdan da baküabilir. Başka bir deyimle, onlar Türkiye'ye daha 
Önce gelmişler midir? Bu noktada Jansen'e ilişkin bir bilgi ışık tutu-
cudur. Jansen 1917 yılında İstanbul'da "Die Grosstadt der Neuzeit" 
başlıklı bir konferans vermiştir. Bu Almanca konuşmanm metni Va-
hid Bey tarafmdan "Zaman-ı Hazırın Büyük Şehri" olarak çevrilmiş 
ve 1333 yılında İstanbul'da Matbaayı Hümayun-u Osmani Şirketi ta-
rafından yayınlanmıştır. (2) 

Jansen söz konusu konuşmasında Almanya'da 1871-1910 yılları 
arasmda yaşanmış olan kentleşme baskısını Berlin, Hamburg ve Mü-
nih gibi örneklerle betimlemektedir. Konuşmada modern şehirciliğin 
amacı olarak sergilediği görüşler sonradan Ankara İmar planmı yön-
lendirecek olan temel ilkelerdir. Jansen bu ilkeleri kentsel gelişmede 
ekonomi, ulaşım, sağlık ve estetik olarak vurgulamaktadır. 

Yukarıdaki bilginin ışığında söylenebilir ki Jansen daha önceden 
İstanbul'u tanımış ve bazı Osmanlı yöneticisi ile de tanışmıştır. Bu ta-
nışmışlığın Ankara Plan yarışmasmı ne denli etkilediği ayrı bir araş-
tırma konusudur. 

2. Robert Oerley : Yarışmanın ikinci tarafı olan Oerley mektup-
lardan anlaşıldığı gibi Avusturya kökenli bir Mimar olup, Ankara'da 
Sağlık Bakanlığının inşaat bürosunda çalışmaktadır. (3) 

1928 yılında Bakanlıklarda ve diğer kamu kuruluşlarında yaban-
cı elemanların çalışması doğaldır. (4) Çünkü çeşitli sektörlerde her 
kademede yetişmiş yerli profesyonel sıkıntısı çekilmektedir. Bunun tam 
tersi bir durum 1928 Avrupasmın yapı sektöründe egemendir. Birinci 



ANKARA. KENT PLANI YARIŞMASINA İLİŞKİN YENİ VERİLER 81 

Dünya Savaşından sonra bozulan Alman ve Avusturya ekonomileri pek 
çok mimar, mühendis ve müteahit firmayı kendi ülkeleri dışında uzun 
vadeli iş imkanları aramaya itmiştir: Ancak Cumhuriyet yönetiminin 
iç ve dış yabancıya karşı duyduğu haklı güvensizlik Türk olmayan 
profesyonelleri gene de sayısal bir kısıtlamaya tabî tutmuştur. Ayrıca 
yeni yönetimin mali güçsüzlüğü nedeniyle yabancı meslek sahiplerinin 
ancak bir kısmı üst düzey profesyoneller olabilmiş, gerisi ise orta ka-
litedeki temsilciler olarak kalmışlardır. Jansen birinci gTuba giren bir 
mimar-şehirci (5), Oerley ise yapılan incelemenin sonucuna göre ikin-
ci gruptan bir mimardır. (6) 

Bu araştırmada Oerley'i ortalamanm üstüne çıkaran yön, mek-
tupları aracılığı ile, 1928 yılındaki Ankara gelişmesine ait özel ve ge-
nel bilgileri, bağıntılı gözlem ve yorumları yansıtmasıdır. Oerley üst-
lendiği bu görevinde başarılı sayılabilir. 

2. Mektuplar: 

Yazışma 1928 Nisan-1929 Nisan dönemi boyunca Ankara-Berlin 
arasmda postalanmış 18 mektuptan oluşmaktadır. Bunlardan 11 tane-
si Jansen tarafından kaleme alınmış, 7 tanesi ise Oerley tarafından 
yazılmıştır. Yazışma hernekadar Ankara îmar Planı Yarışması için 
bilgi sorma ve yanıtlama temeline dayanıyorsa da bunun yanısıra pek 
çok yan bilgi de cömertçe iletilmektedir. İlginç olan yazışmanın kişi-
ye özel, adeta gizli açıklamaları da içermesidir. 

Jansen'in yarışma için Ankara'ya daveti ve arazi çalışması 1927 
yılı sonundadır. 23 Nisan 1928 yılında ilk mektup Ankara'ya gönderil-
diği zaman, Jansen Berlin'de Steglitzerstrasse'deki atölyesinde yakla-
şık 4 aydır çalışmakta ve hâlâ çeşitli temel bilgi eksikliği içinde bu-
lunmaktadır. Örneğin gelişme alanının topografya haritası henüz ona 
ulaşmamıştır. Sonra her gün artan yeni yapılaşmanın yerleri de belli 
değildir. (7) Bu sıkıntıyı aşmak amacı ile Berlin'deki meslekdaşı Mi-
mar Theiss kendisine Ankara'da bir bağlantı önerir. Bu bağlantı Sağ-
lık Bakanlığında çalışmakta olan Robert Oerley'dir. Oerley, mektup-
lardan anlaşılacağı gibi, bu görevi dikkat ve özenle yerine getirmiştir. 

Yazışma düzenli ve kısa aralıklarla sürdürülmüş olup sadece baş-
langıçta bir kopukluk göstermektedir. Bunun nedeni de Oerley'in An-
kara dışında olması ve ancak, heyecanlı ve telaşlı Jansen'in peşpeşe 
gönderdiği üç mektuptan Sonra yazışmaya katılabilmesidir. 

Mektuplarm akıcı dili (Almanca), fikirlerin kurgulanmasmdaki 
açıklık ve iletilen bilginin kapsamlılığı elime geçen söz konusu kayna-
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ğın zenginliğini göstermektedir. Buna karşıt mektuplarda sık sık gön-
derme yapılan ve ekli olması gereken görsel belgelerin araştırmacının 
eline geçmemesi de kaynağm eksik yönüdür. 

Yukarıda da değinildiği gibi mektupların aşırı özel, adeta gizli ni-
teliği vardır. Yazışanlar da bu niteliğin bilincindedirler. Ancak Oerley'-
in Ankara'daki adresi bir posta kutusu olduğundan Ankara'ya yolla-
nacak mektuplar için "gizli" işaretine gerek görmemekte, sadece Vi-
yana'da çalışmış olduğu büroya gönderilecek mektuplar için kişiye özel 
işareti istemektedir. (8) 

3. Ankara İmar Yarışması İle İlgili Yeni Kaynağm İrdelenmesi 

Herman Jansen'in mektuplarından anlaşılan şudur. Ankara imar 
planı yarışması çok önemlidir ve ne pahasına olursa olsun bu yarışma-
da birinci ödül alınmalıdır. (9) Bu hedefe varmak için ise plan en doğ-
ru ve en geniş bilgi üzerine oturtulmalıdır. Ayrıca planlamanm çeşitli 
aşamalarında dışardan bazı görüş ve eleştiri almakta çok yararlı ola-
caktır. 

Bu görüşler Jansen'i Berlin'deki atölyesini aşan bir eyleme itmiş 
ve Jansen-Oerley yazışmasını başlatmıştır. 

Bu açıdan bakmca da yazışma mesleki bir dayanışma örneğidir. 
Dayanışma kuşkusuz tek taraflı değildir. Oerley'de kendisinden çok da-
ha tanmmış ve tecrübeli bir mimar olan Jansen'den bazı çıkarlar bek-
lemektedir. (10) 

Jansen'in ikinci bir amacı da ikinci mektubunda su yüzüne çık-
maktadır : Ankara yarışması jürisinin kompozisyonunu etkilemek. (11) 
Bu amaç hemen son mektubuna kadar çeşitli bileşimler içinde ve bir 
"Leitmotiv" halinde yinelenmektedir. 

3.1. Planlama İçin Besleyici Bilgi İsteği: Yazışma aracı ile iste-
nen ve gönderilen bilgi tümüyle burada ele alınamayacak kadar çok 
sayılı ve yönlüdür. Ancak genel bir sınıflama yapmak istenirse, bu bil-
gi şöyle dökümlenebilir: 

— Topoğrafya haritası gibi temel belge eksiklerinin nasıl gideri-
leceği 

— Yollarm nitelik, genişlik ve eğimlerine ait bilgi 
— Bulvar üzerinde olası meydan düzenlemesi 
— Yapımı tamamlanmış ya da yapılmakta olan kamu yapıları-

nın yerlerinin nerede olduğu 
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— Mezarlık, hava alanı, radyo-evi gibi özgül arazi kullanımlarına 
ilişkin kararların niteliği 

— 1000 konutluk sitenin nereye yapılacağı 
— Kent içi ve dışı doğal ve peyzaj verilerinin belirlenmesi 
— İnce Suyun kanlize edilmesinin ne durumda olduğu, vb. 

Yukarıdaki konularda doğrudan bilgi aktarımı yanısıra, Jansen 
Oerley'den kendi önerdiği arazi kullanımı ve oluşum planları için top-
lu kritik te almıştır. Görsel belgelerle desteklenmesi gereken bu veri 
mektupları ekli olması gereken eskiz, kroki ve plan parçaları elime 
geçmediğinden görsel bir değerlendirmeye girilememektedir. 

Bütün bu yardımlar dışında Oerley'in proje ile ilişkili biçimsel 
uyarıları da olmuştur. Planın "Lejant" kısmının Türkçe bölümünün 
Latin harflerle yazılması önerisi gibi. Buna da gerekçe Gazinin sevi-
neceğidir. (12) 

3.2. Jüriyi Etkileme Çabası: Yarışmanın başlamasından dört ay 
sonra, jürinin hâlâ açıklanmamış olması yarışmacı Jansen için büyük 
bir endişe kaynağıdır. (13) Yazışmanın ikinci mektubunda bu nokta-
dan yakınmaya başlayacaktır. Diğer taraftan da jürinin henüz kurul-
mamış olmasını bir fırsata çevirmek çabası içindedir. 

Önce Berlin'li yaşlı Mimar Ludwig Hoffmann'ı jüriye sokmak için 
Berlin'deki Türk Elçisi ve Berlin'i ziyaret eden Ankara Belediye Baş-
kanı Asaf Bey'i inandırmaya uğraşmış fakat Asaf Bey bu öneriyi 
Hoffmann'nın seyahate dayanamayacağı gerekçesi ile yadsımıştır. (14) 

Bunun üzerine Jansen asıl önerisini yapmaktadır. Onca bu görevi 
Oerley'in kendisi üstlenmelidir. Ancak Oerley'in Asaf Bey'e takdimi-
nin de Ankara'nın Avusturya Elçisi tarafından yapılması daha doğru 
olacak ve diğer Alman yarışmacı Brix'i şüphelendirmeyecektir. (15) 

Jansen hernekadar mesleki tecrübesine güvenmekte ise de, bir 
sürprizle karşılaşmaktan korkmakta ve bu endişesini mektuplarda yi-
nelemek dışında, Berlin'deki Türk Elçisi ve Berlin'i ziyaret eden Asaf 
Bey'le tartışmaktadır. 

Gerçekten jüriyi oluşturan isimlerin proje tesliminden beş ay son-
ra açıklanması, Ankara yarışmasını klasik anlam dışında bir yarışma 
biçimine sokmuştur. 

Yarışma henüz sürerken Asaf Bey'in Jansen'den İstasyon yeri için 
bilgi istemesi ise bilinen yarışma kurallarının dışında davranışlardır. 
Bu yüzden de Jansen bilgi vermemiştir. 
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Oerley Jansen'le olan yazışmasını gizli tutmuş ve ihtiyatlı bir et-
kinlik oluşturmaya çalışmıştır. Jüriye kendisinin girmesi için aracılı-
ğına başvurduğu tek kişi Sağlık Bakanı Refik Bey'dir. Refik Bey'in 
etkinlik güvencesi ise İsmet Paşadır. (16) Hele bir ara Ankara imarı 
için Belediye dışında kurulacak Kurulun başına Sağlık Bakanının ge-
tirileceği söylentileri çıkınca da bu değişimden çok şey beklemiştir. (17) 
Ne var ki Refik Bey, Belediyenin kendisine bağlanmasında İsrar etti-
ğinden bu umut gerçekleşmemiştir. (18) 

Jansen'in Oerley'den sonra jüriye girmesini dilediği ikinci yaban-
cı Egli isimli Avusturya-İsviçre kökenli bir mimardır. 

Viyana'da iken Holzmeister'in asistanı olan ve Türkiye'de İstan-
bul'da hocalık ve mimarlık yapan Egli, ismi Holzmeister'in Jansen'i 
Berlin'de ziyaretinde ortaya atılmış bir kişidir. Jansen ise bu fikri des-
teklemekte ve Oerley'e de telkin etmektedir. (19) 24 Ekim tarihli mek-
tuptan Jansen'in projesini temize çekmekte olduğu anlaşılmakta ve 
jürinin hâlâ belirlenmemiş olmasından duyduğu kaygu dile getiril-
mektedir. Kendisi ve Brix, Asaf Bey'e proje tesliminden önce jüriyi bil-
mek istediklerini bir kez daha yazmışlar ve böylece yapılacak herşeyi 
yapmışlardır. Ne var ki Asaf Bey'den jüri listesi gelmeyecek ve yarış-
macüar. da teslim tarihi olarak saptanmış olan 8 Kasım'da projelerini 
Berlin Türk Büyük Elçiliğine teslim etmek zorunda kalacaklardır. 

Oerley, Jansen'in Egli'ye jüri üyeliği önerdiği mektubunu sahibi-
ne iletir. Egli 29 Ocak'ta dönmek üzere Ankara'dan ayrılmaktadır. An-
cak Egli bu durumun sorun olmadığını düşünmektedir. Ona göre jüri 
hemen teslimden sonra kurulmayacak, bir süre daha beklenecektir. (20) 

Gerçekten jürinin açıklanması için beş ay geçmiştir. Oerley'in 
30.4.1929 günlü mektubu jürinin üç üyesini, Falih Rıfkı (Hakimiyet-i 
Milliye'nin Başyazarı), Asaf Bey (eski Ankara Belediye Başkanı, yeni 
Bilecik mebusu) ve Şahab Bey (mühendis) olarak bildirmektedir. 

Aynı mektupta iyi bir haber de vardır. Jüri üyeleri Gazi tarafın-
dan Jansen Projesini seçmek ve bu işi bitirmekle görevlendirilmişler-
dir. 

4. Yazışmanın Yan Ürünleri : 

Yazışmanın ana konusu dışında çeşitli ilginç yan ürünleri de var-
dır. Bunları önceliksiz bir sıralamaya sokarsak aşağıdaki tablo ortaya 
çıkmaktadır: 

1. Yazışmacıların meslek alanının 1928 yılında Avrupa'daki ge-
nel görünümü, 
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2. Eşzaman Türk yöneticilerine ilişkin yorumlar, 
3. Almanya-Avusturya ikilisinin sosyo-politik eğilimlerini yansı-

tan veriler. 
4.1. Meslek Alanının Genel Görünümü : Bu görünüm çizgisinde 

mektuplar zaman zaman bir dedikodu sütunu haline gelmekte ve bu 
sütunda bazı meslek adamları övülürken, diğerleri de sertçe eleştiril-
mektedir. 

Yazışmada değerlendirme genel ve bireysel düzeyde, mimar ve 
şehircileri kapsamakta ve Ankara imarı ile ilgili ve ilgisiz olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. 

Şehircilik kongrelerine ve Fransız şehirciliğine ilişkin genel bir 
değerlendirmeyi de Jansen yapmaktadır. Bu yorum, kongreye katılacak 
uzmanların pek çok budalaca laf edeceği varsayımına dayanmakta ve 
aynı değerlendirme geçmiş 1927 Viyana kongresi ile gelecek 1930 Prag 
kongresine de uzatılmaktadır. (21) 

Kişisel eleştirilerde en büyük övgüyü Oerley ve Jansen tarafından 
Maarif Başmimarı, Güzel Sanatların Hocası Dr. Ernest Egli, en kötü 
eleştiriyi de gene Oerley tarafından, Avusturyalı Mimar Holzmeister 
almaktadır. 

Egli Türk kentlerini tanıyan,'gereksinim ve sorunlarını bilen, ça-
lışkan, akıllı, iyi niyetli ve saygıdeğer bir meslek adamı olarak belir-
lenmekte (22), Türkiye'deki özel yerinin altı çizilmektedir. Türklerce 
mimar Kemalettin'in selefi sayıldığı ve bu nedenle kendisine profesör-
lük verildiği vurgulanmaktadır (23). Övgünün tamamlayıcı bir gözlemi 
de Egli'nin artık bir Türk Bürokratı sayüabileceğidir (24). 

Holzmeister ise Oerley'e göre dar görüşlü, yüzeysel, çıkarcı ve gü-
venilmezdir, hatta tehlikelidir. Meslekdaşı Egli'ye Savunma Bakanlığı 
konusunda oyun oynamıştır. Ne var ki yaptıklarını belli etmeyecek ka-
dar politikacıdır. Meslek ahlakı da zayıftır. Diğer mimarların elindeki 
en küçük işi bile kapmakta tereddüt etmeyecektir. Büyük işlerde ise 
pervasızdır. Kendisine dindarmış süsü verirse de, o, bir sahte dindar-
dır (Burada dindar sembolik anlamda anlaşılmalıdır). Şöyleki birisi 
karşı koyunca maskesini düşürecektir (25). Önemli bir eleştiri de gü-
nün tanınmış mimarı Erich Mendelsohn'u hedef almaktadır. "Onun bir 
ekol yaratmış olduğu söylenmemelidir. Çünkü Mendelsohn daha iyi 
mimari yerine daha değişik mimari peşindedir. Böyle bir yaklaşımla 
da günümüzün yapıları belirgin bir mimari anlatıma kavuşmayacak-
tır" (25). 
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Daha kısıtlı fakat benzer acımasızca bir değerlendirmede Viyana 
İmar Müdürü Musil ile, mimar Anton Weber'e yöneltilmektedir. 

Oerley'e göre Avusturyalı mimar Weber yapı dünyası için büyük 
bir felaket, İmar Müdürü Musil ise, şehircilikten anlamayan, ama kim-
seye danışmayan, yürütme gücünden yoksun bir yöneticidir. Bu ne-
denle de Viyana İmar Müdürlüğü sahipsiz kalmıştır. ('27) 

Son olarak Oerley genç Viyanalı mimar Theo Jost'u Ankara Sağ-
lık Enstitüsü için, modaya uygun fakat şakadan bir tasarım üretmiş 
olmakla suçlamaktadır. Enstitüye ait ilk tasarımın sahibi olan, En-
düstri yapıları uzmanı Viyanalı mimar Dr. Bruno Bauer için ise yorum 
getirmemiştir. (28) 

Jansen'in Ankara imar planını hazırlamakta olan diğer iki yarış-
macıya ilişkin değerlendirmesi de olumlu değildir. Ona göre Fransız 
mimar Jausseley'den iyi mimari fakat kötü şehircilik beklenmelidir. 
Zaten Fransızlar, Jansen'in deyimi ile, 30-40 yıl geriden gelmekte-
dir. (29) 

Diğer yarışmacı Brix'e gelince, Jansen onun yarışma sonucundan 
fazla umutlu olmadığı, iyi kötü bir proje yapıp, kurtulmayı istediği iz-
lenimindedir ve Jansen Brix'i ciddi bir rakip saymamaktadır. (30) 

4.2. Türk Yöneticilerine İlişkin Yorumlar : 

Cumhuriyet Bürokrasisinin yöneticilerine ilişkin yorumlar hem 
Jansen hem de Oerley tarafından genel ve bireysel düzeyde yürütül-
mektedir. 

Jansen'nin endişe kokan bir yorumu şöyledir : "Ankara'da vahşi 
bir imar kargaşası egemendir". (31) Jansen bu kargaşayı düzeltmek 
için ürettiği, sade ve ekonomik kent planının Türk yöneticilerince an-
layış görmeyeceği endişesindedir. Planın ulaşım yolları ile "Siedlung" 
tipi yerleşme düzenine dayanan yalın yapısı Türk yöneticilerinin bel-
ki hoşuna gitmeyecek ve Paris tipi Bulvar planlamasmm eksikliği kö-
tü etki yapacaktır. (32) Buna karşılık Holzmeister'in ilettiği bir ha-
ber de ona umut vermiştir. Bu haber şöyledir: Türkler Fransızlarla 
çalışmayı sevmemektedir. (33) 

Oerley'in genel yorumundan geleceğe yönelik şüphe yansımakta-
dır. Ona göre Ankara'daki yapılaşmanın akıllıca yönlendirilme zama-
nı çoktan gelmiştir. Ancak planı kim akıllıca uygulayacaktır. (34) 
Çünkü gene ona göre Türkler yeter decede derin görüşlü sayılmazlar. 
Güvensiz, anlayışsız ve sabırsız davranış içindedirler. Ayrıca paraları 
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da azdır. (35) Buna ek olarak ta Ankara'nın imarının sorumluluğu Be-
lediyenin dışmda bir kurula verilecektir. (36) 

Türk yöneticilerine yönelik bireysel değerlendirmelerde yarışma-
nın en sorumlu düzenleyicisi olan Ankara Belediye Başkanı Asaf Bey 
Jansen tarafından sessiz ve zararsız bir kişi olarak tanımlanmakta-
dır. (37) 

En etraflı yorum yapılan üst düzey bürokrat İçişleri Bakanı Şük-
rü Kaya'dır. Bu yönetici kurulacak yeni imar kurulunun başkanlığını 
üstleneceğinden yazışmacılar için önemlidir. 

Oerley'in Şükrü Kaya için yorumu, canlı ve akıllı bir adam ol-
duğu, ancak şehircilikten anlamadığı, mimarlığı da önemsemediği yö-
nündedir. Bakana göre mimarlık, zenginleri ve estetik uzmanlarını il-
gilendirir. Modern mimari ise fabrikalar için geçerlidir, bir Bakanlık 
binası için geçersizdir. Burada İtalyan Rönesansmdan başka bir stil 
düşünülmemelidir. (38) 

Oerley tarafından iyi bir değerlendirme Sağlık Bakanı Dr. Refik 
Bey için yapılmakta olup, yönetiminde çalıştığı Bakanla iyi anlaştığı-
nın, projelerinin beğeni kazandığının altını çizilmektedir. 

4.3. Sosyo-Politik Eğilimleri Yansıtan Veriler : 

Dünya Savaşmdan sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
çözülünce Avusturya büyük bir sosyo-ekonomik bunalıma girmiş ve 
kendi kendisine yetmez duruma düşmüştür. Bu çaresizlik içinde çö-
zümü Almanya'ya bağlanmakta arayanların sayısı çoğalmaktadır. O 
kadarki "Anschluss" fikri Avusturya'dan kökenlenmiş, ancak siyasal 
çoğunluğu sağlayamadığından Hitler Avusturya'yı Almanya'ya katm-
caya kadar uygulanamamıştır (1938). 

Oerley'in tüm mektuplarındaki çok saygılı dil ve Jansen'in istek-
lerini yerine getirmek için harcadığı büyük çabanın nedeni, sadece 
Jansen'e duyduğu mesleki hayranlık değil, bunun ötesinde bir özdeş-
leşmenin gereğidir. 

"Deutschnational" olarak tanımlanan Hitler öncesi Alman milli-
yetçiliği görüşü Avusturya'da ne isim altında olursa olsun, birden faz-
la partinin ana doğrultusunu oluşturmuştur. Böylece Avusturya bu 
koyu milliyetçi anlayışla, "Yahudi Düşman"lığmın öncülerinden ol-
muştur. 

Oerley'in Ankara'da görevli inşaat mühendisi Waldapfel için kul-
landığı, "O bir Yahudidir, amma efendi ve sempatik bir kişidir" deyi-
mi bu çerçeve içinde anlaşılmalıdır. (39) 
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S o n u ç : 

Bütün çabalara rağmen jüriye hiç bir yabancınm sokulmamış ol-
ması Cumhuriyet Bürokrasisinin çeşitli yönlerden isabetli sayılacak 
bir davranışıdır. Böylelikle tarafsız jüri ilkesine hiçbir gölge düşürül-
memiştir. 

Bunun ötesinde küçümsenmeyecek ilginç bir yön de, sadece Türk 
üyelerden oluşan altı kişilik teknik kurul ve yirmialtı kişilik büyük 
jürinin tümüyle şehircilik mesleğinin dışından kimselerden oluşması-
na rağmen, yarışmaya katılan üç proje içinde Ankara için en optimal 
çözümü getireni seçebilmiş olmasıdır. (40) 

Mektuplarm yargı, yorum ve açıklamaları doğal olarak sübjektif-
tir. Bu açıklamalar objektif bir süzgeçten geçirilerek gerçek kabul edi-
lebilirse, jürinin seçme kararının asil sahibi Atatürk'tür. 
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FRANSA'DA ŞEHİRCİLİK ALANINDA GÖZLENEN BAZI EĞİLİMLER 

Prof. Tuğrul AKÇURA 

Fransız deneyimleri Türkiye için daima ilginçlik sunuyorlar. Yüz-
yıllar boyu iki ülke arasında süregelen etkileşim herhalde bunun te-
mel nedeni. Özellikle Islahat Hareketlerinden beri, kurumsal yapımı-
zı Fransız modeline göre biçimlendirmeye, kültürel, sosyal konularda 
Fransızlardan esinlenmeye çalışmışız. Böylece, günümüzde Fransa'da 
gözlenen eğilimleri tartışmak, ülkemizdeki şehircilik alanmdaki seçe-
nekleri değerlendirmekte yararlı olabilir. 

Kanımızca, Fransa'da görülen en önemli gelişim, İkinci Dünya 
Savaşından beri yaratılan kentsel çevrelere karşı duyulan tepki ile gö-
rece daha eski çevreleri baştan kullanmak yönündeki çabalar oluyor. 
Gerçekte bu eğilim Fransa'ya has değil, bütün Batıda izleniyor. "Re-
habilitasyon" diye isimlendirilen ve gittikçe, "renovasyon" diye ad-
landırılan yıkıp baştan yapma politikalarının yerini alan bu tutum, 
değinmek istediğimiz konulardan ilki. 

Yeni yaratılmış fiziki çevrelere karşı gözlediğimiz bu tepki, bir 
yandan sosyal konut gruplarma, öte yandan, daha ilginci, "yeni-kent"-
lere karşı yöneliyor. İkinci savaştan beri büyük ölçüde uygulanmış bu-
lunan ve bizde de devamlı özlemi çekilen yeni-kent olayma karşı tep-
kinin sebepleri nelerdir? Bu soruya, Creteil'in yeni-kent bölümündeki 
yaşantıya değinerek bir yanıt arayacağız. Paris Şehircilik Enstitüsü'n-
de hocalık ettiğim son iki yılı Enstitünün bulunduğu Paris Banliyö-
sündeki Creteil'de geçirmiş olmam, bu konuyu doğrudan kendi dene-
yimime dayanarak tartışmama olanak veriyor. 

1 — İkinci Dünya Savaşı Ertesinde Kentleşme ve Konut 
Alanındaki Fransa'daki Durum ve Yapılan Çabalar 

Son yıllardaki tutum değişikliğini değerlendirmek için, bundan 
önce izlenmiş bulunan politikalara kısaca değinmek istiyoruz. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa'sında, diğer Batı ülkelerinde 
de olduğu gibi, büyük bir konut ve diğer kentsel donatım açığı vardı. 
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Savaşın doğurduğu yıkım, Almanya, Polanya veya İngiltere'deki ölçü-
lerde olmasa da, bu açığın önemli nedenlerinden birisi idi. Diğer ne-
den, Fransa'da savaş öncesinden kalma bir konut açığı bulunuşu idi. 
Değişik nedenlerle iki dünya savaşı arasında konut yapımına öncelik 
verilmemişti ve varolan konut stoğu hem sayıca yetersizdi, hem çoğun-
lukla gerekli konfordan yoksundu. Ayrıca, savaş sonrasında, Üçüncü 
Dünyaya oranla çok küçük ölçekte de olsa, Fransa'da da bir "nüfus 
patlaması" ve şehirleşme devresi yaşandı. Yüzyıldır duraksayan nü-
fus artmaya, diğer sanayileşmiş ülkelerin çoğuna oranla fazla sayıda 
olan kırsal nüfus hızla kentlere göçmeye, konut gereksinmesini arttır-
maya başladılar. Okullarda, hastahanelerde, diğer sosyal yapılarda, 
bürolarda, sanayide ve diğer donatımda da benzer gereksinmeler göz-
leniyordu. 

Böylece, kısa bir hazırlık devresinden sonra, 1950'lerden itibaren 
çok sayıda konut ve donatım üretmek başlıca amaç olarak benimsen-
di. Bu arada, savaşta zarar gören yapıların onarılmasına da çaba gös-
terildi, fakat bu "rehabilitasyon" çabası görece önemsizdi. Ağırlık yeni 
konuta veriliyordu ve her yıl yüzbinlerce konut üretilmeye başlandı. 

Bu genel yöneliş içinde de, 1960'lara dek, bütün öncelik sosyal ko-
nut yapımında idi. Mimar olduğum ilk yıllarda Fransız mimarlık bü-
rolarında çalıştığımdan bu devri iyi anımsarım. Ailenin genişliğin» gö-
re, genellikle 40-50 m2yi aşmayan daireler planlamaya çalışırdık. Sa-
lon, odalar, mutfak, banyo, dolaplar, ortak alanlar için de en az ve en 
yüksek ölçüler Bakanlıkça saptanmış bulunurdu. Konutlar, HBM 
(ucuz konut), HLM (düşük kiralı konut), Milyon Operasyonu (daire-
lerin bir milyon eski franga çıkacağı anlamında) türü örgütleşmeler 
yolu ile gerçekleştiriliyordu. Bütün bu sistemler kamu finansmanına 
dayanıyor, çok defalar işin yürütülmesi karma şirketlere veriliyordu. 

Zamanla, ülke zenginleştikçe, daha yukarı standartta konutlar da 
desteklenmeye başlandı. Toplu konut yanısıra bahçeli evler, villalar ve 
hatta tatil evleri kredi almaya başladılar. Önemli bir gelişme de, top-
lu konut ölçeği yanısıra "yeni-şehir" ölçeğine geçilmesi oldu. Toplu 
konutların iş olanağı vermemesinden, iş olanaklarının kent merkez-
lerini tıkamasından duyulan sıkıntıyı azaltmak ve yaratılan çevreyi 
daha az monoton kümak üzere, özellikle metropoliten merkezler et-
rafında yeni-kentler yaratmak çabalarına girişildi. 

Fransa'da, savaştan beri, benimsenen amaca uygun olarak çok ko-
nut üretilmiş bulunuyor. 1960'larda yılda 300.000 konut yapılırken, 1974 
te 540.000 yeni konut yapımına başlanarak rekor bir seviyeye varılmış. 
Günümüzde nüfusun yarısından çoğu yeni yapılmış konutlarda otu-
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ruyor. Konutların % 80'i sıhhî donatım yönünden tam konfora sahip. 
Bu oran, birçok Batı ülkesindekinden düşükte olsa, yapılan gelişme-
nin önemini kanıtlıyor. Ancak, 1975'lerde, ekonomik krizin etkisiyle 
bir gerileme başlamış. Gene de, 1980'de 400.000 yeni konut yapımma 
girişilmesi, tam bir krizden bahsetmek yerine, durumu bir duraklama 
olarak isimlendirmenin daha doğru olduğunu gösteriyor. 

Günümüzde, Fransa'da, konut gereksinimi ne ölçüde karşılanmış, 
genellikle konut ve kentsel donatım sorunu ne ölçüde halledilmiş bu-
lunmaktadır? Yukarıda verdiğimiz nicel bilgiler ışığında, yapılan ça-
banın büyüklüğü ve milyonlarca yeni konut üretildiği dikkate alındı-
ğında, konut piyasasının doyma noktasına yaklaştığı düşünülebilir. 
Oysa, istatistik veriler durumun böyle olmadığını gösteriyorlar. 

Ailelerin hâlâ üçte biri, konfor düşüklüğü veya alan darlığı gibi 
nedenlerle "yetersiz" olarak değerlendirilen konutlarda yaşıyorlar. Bu 
yetersizliği karşılamak için Fransa'da her yıl 450.000 kadar konut ya-
pımma devam etmek gerektiği ileri sürülüyor. Ancak sorun, kamunun 
büyük desteğine karşın, üretilen konutlarm esas gereksinmesi olan 
gruplara yeterince yönelik olmamasmda. Özellikle son onyıllarda üre-
timin sosyal konuttan çok, daha yukarı standartlara yöneldiği izleni-
yor. 1960'larda üç konuttan ikisi toplu konutlarda yer alırken, şimdi 
durum tersine dönmüş, üretimin üçte ikisi bahçeli ev türü daha yük-
sek gelir gruplarına yönelik konutlara kaymış bulunuyor. Yeni yapı-
lardan yararlanmada da durum benzer. Evvelden kiralık daire yapımı 
çoğunlukta iken, şimdi yapılan konutların hemen hemen hepsi satılık 
ve dolayısıyla satın alma gücü olanlara hitap ediyor. 

2 — Rehabilitasyonun Kazanmaya Başladığı Önem 

Konut politikasında sosyal endişelerin görece önemini yitirmesi-
nin diğer bir sonurgusu olarak ta, renovasyon veya kentsel yenilenme 
diye isimlendirilen mekanizmalar yolu ile fakir aileler yaşayageldikle-
ri çevreden dışarı itilmeye başlamışlar. 

Düşük standartta ve bakımsız oldukları gerekçesiyle önemli kent 
bölümlerinin yıkılıp baştan yapılmasına yönelik renovasyon eylemleri 
1960'lı yıllarda önem kazandı. Ancak bu yapüarda oturanlar ve özel-
likle de kiracılar düşük gelir gruplarına dahil olduklarından, yıkılan 
yapıların yerini alan yapılarda daire sahibi veya kiracı olmak olana-
ğından yoksun bulunmaktaydılar. Böylece bu alanlarda barmagelen 
aileler, yenilenmeden yararlanmak şöyle dursun, bazen aynı derecede 
kötü koşullardaki diğer bir mahalleye göçmek ve çoğunlukla benzer 
ve hatta daha yüksek bir kira ödemek durumunda kaldılar. Ayrıca, 
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alıştıkları, sosyal ilişkiler kurmuş bulundukları bir çevreden de kopa-
rılmış oluyorlardı. 

Düşük gelirliler üzerinde yarattığı baskı nedeniyle kent bölümle-
rini yıkıp baştan yapmak yönündeki yenileme operasyonlarına karşı 
70'li yıllarda tepkiler güçlenmiş. Bu tutumun yerine, varolan yapıları 
olasmca koruyan ve genellikle fizikî ve sosyal çevreyi sağlıklaştırmakla 
yetinen rehabilitasyon politikaları öne sürülmeye başlanmış. Bu dönü-
şümde halk büyük rol oynamış. 

Son yıllarda bile, değişik kentlerde, yenilenme kararı verilen ada-
larda oturanların, oturdukları yapıların yıkılıp kendilerinin başka 
alanlara göçmesine yol açacak kararlara karşı koyduklarma, direnme 
komiteleri kurduklarına, yerel ve merkezî hükümet üzerine baskı yap-
tıklarına tanık olunuyor. İstekleri, yapıların yıkılmadan onarılması, 
sağlıklaştırılması, mahallenin sosyal yönden daha iyi donatılması ve 
bu operasyonun kamu desteği ile yapılarak giderlerin kiralara yansı-
maması, dolayısıyle kendilerinin de oturageldikleri konut ve mahalle-
nin, dışına itilmemeleri. 

Standart düşüklüğü görülen kent bölümleri çok değişik nitelikte 
olabiliyorlar. İçlerinde, tarihî değeri olsun veya olmasın, gerçekten es-
kimiş dokular bulunduğu gibi, görece yeni ve savaştan sonra yapılmış 
gelişmeler de var. Sorumlular, özellikle bu son bölgelerde yıkıp baştan 
yapmaya oranla konutların onarılıp sağlıklaştırılmasınm daha ucuza 
çıktığı savmdalar. Düşük gelirli gruplara sunulacak konutların gideri 
nasıl olsa büyük ölçüde kamu tarafından karşılandığından, rehabili-
tasyon yolu ile kamuya daha az yük yüklenerek daha fazla sayıda ge-
reksinmenin karşılanabileceği ileri sürülüyor. 

Kanımızca, rehabilitasyon politikasını haklı göstermek için yapı-
lan bu ekonomik kıyaslamalar pek inandırıcı değil. Sağlıklaştırılması 
söz konusu olan alanlar çok değişik nitelikte oluyorlar, dolayısıyla ge-
rekli müdahale ve bu müdahalenin gideri bir alandan diğerine çok de-
ğişebiliyor. Öte yandan, benimsenen amaçlara göre de müdahalenin 
türü ve gideri büyük farklar sunabiliyor. Esas sorun, yeni yapılardan 
oluşan bir çevre ile eski yapıların rehabilitasyonu yolu ile sağlanan 
bir çevrenin kıyaslanışmdaki güçlükten kökenleniyor. Önemli olan, bu 
çevrelerin hangisinin yeğlendiği. 

Yukarıda değinilen görüş ışığında, rehabilitasyon politikalarının 
değerlendirilmesinde, ekonomik boyutun yanısıra, özellikle konunun 
sosyo-kültürel yönü üzerinde durmak gerekiyor. Gerçekten, son otuz 
yılda üretilen milyonlarca konutun, donatım yapılarının ve bunların 
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oluşturduğu çevrenin nitelikleri konusunda, günümüzde, köklü'kuş-
kular duyulduğu görülüyor. 1982 başında, Paris'te, 1950'lerin imar ba-
kanının ve o devrede büyük etkinlik göstermiş olan mimarların kat-
kısı ile yapılan bir "açık oturum" bu açıdan pek ilginçti. Panel, "Ne 
için savaş sonrasında bu kadar kötü bir mimarlık yapıldı?" anlamında 
bir ad taşıyordu. Her ne kadar panele katılanlar daha çok kendilerini 
savunup başkalarını suçlamak, para azlığından, gereksinmelerin ge-
nişliğine oranla olanakların sınırlılığından, arazi spekülasyonunun ve 
yönetmeliklerin olumsuz etkilerinden bahsetmek eğilimi gösterdilerse 
de; esas önemli olan, bugün Fransa nüfusunun yarısının yaşadığı çev-
reden, bu çevreyi yartanlarm da memnun olmadığının vurgulanması 
idi. 

Sanırız bu hoşnutsuzluk, bu kuşku günümüz şehircisine, mimarı-
na ve daha genelde günümüz toplumuna geçerli yeni kentsel çevreler 
yaratmak becerisinden yoksun bulunulduğu inancını veriyor. Böylece, 
savaş sonrasının iyimser havasında ileri sürülen yeni bir dünya, yeni 
bir kentsel yaşantı yaratacağız savı, yerini eski çevrelere bağlanmalı, 
sığmmalıyız, bu amaçla bu çevreleri rahabilite etmeliyiz tutumuna bı-
rakmış gibi görünüyor. 

Gerçekte bu durum sadece şehirciliğe has değil. En "öncü" sine-
malar, yarma dönük son filmleri değil, en eski fümleri gösteriyorlar; 
günümüz tek bir sinema ilâhı veya ilâhesi yaratamıyor, seyirci savaş 
ertesinin veya savaş öncesinin çoğu ölmüş yıldızlarının beyaz perde-
deki resimleri önünde tapmıyor. Modern mimarlık iflâs etti deniyor, 
yerini alması istenen "post-modernizm", geçmişten koparılan biçim-
lendirmelerin acayip bir karışımı. 

Vurgulanması gereken bir nokta da, günümüzde yaygınlık kaza-
nan rehabilitasyon tutumunun, daha uzun bir geçmişe sahip "tarihî 
çevreleri koruma ve geliştirme" çabalarından değişik bir politika ol-
duğudur. 1960 ortalarında Fransa'da uygulanmak istenen koruma 
projelerinde asıl amaç, tarihî değer sunan yapıların ve fizikî çevrele-
rin bu değerleri nedeniyle korunması idi. Oysa, yukarıda vurgulandığı 
üzere, günümüzde uygulanmaya çalışılan rehabilitasyon tutumu sos-
yal ve ekonomik kaygılardan kökenleniyor. Bunlarda, fizikî çevrenin 
korunması asal amaç değil, sosyal kaymaları ve pahalı konut üretimi-
ni engellemek üzere kullanılmak istenen bir araç niteliği taşıyor. 

Eğilimin önemini göstermek için, Fransa'daki son 10-15 yıllık re-
habilitasyon uygulaması içinde, sınırlı onarımdan köklü müdahalelere 
kadar milyonun üzerinde konutun kamu desteğiyle rehabilite edilmiş 
bulunduğunu ekleyelim. 
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Koruma ve rehabilitasyon ikilemi Türkiye için düşünüldüğünde, 
bizde de Anıtlar Yüksek Kurulu, üniversiteler ve diğer ilgililer tara-
fından son onyıllarda tarihi mahallelerin korunması için belirli bir 
savaşım verildiği biliniyor. Buna karşılık, başta gecekondu alanları 
olmak üzere, tarihî değeri bulunmayan fakat varolan bir yatırım ve 
sosyal çevre olarak korunup sağlıklaştırılması yarar sunan kent bö-
lümlerine herhangi bir ilgi gösterildiğini, bir rehabilitasyon politikası 
araştırıldığını söylemek güç. 

3 — Savaş Sonrasında Yapılan Konutlara Yönelik Eleştiriler 

Tekrar, varolan dokuların rehabilitasyonu nedeniyle dokunduğu-
muz soruna geliyoruz. Fransızlar, ne için, İkinci-Savaştan beri yapıl-
mış şehircilik ve mimarlık uygulamalarından hoşnut değiller? Bu dev-
rede yaratılan çevrelerin suçlanması hangi nedenlere dayanıyor? Suç-
lamalardaki nesnellik payı nedir? Türkiye'de, onyıllardır, batılılar gi-
bi tek elden düzenli yeni konut alanları geliştiremiyoruz diye hayıfla-
nırken, Batıda gözlediğimiz bu hoşnutsuzluk bize özellikle pek ilginç 
göründü. Kanımızca gereğince tartışılmamış bulunan bu soruları ya-
nıtlamak kolay değil. Gene de, özellikle kişisel gözlemlerimize daya-
narak, soruya değinmek istiyoruz. 

Eleştirilerin bir bölümü yapıların teknik kalitesizliğinden köken-
leniyor. Duvarların çatladığı, sıvaların döküldüğü, ısı ve ses yalıtımı-
nın iyi olmadığı ileri sürülüyor. Teknik yetersizlik gösteren daire sa-
yısını ölçmek, bunların sorunlarını somut biçimde değerlendirmek, 
sağlıklaştırılmalan için gerekli olan yatırım ölçüsünü hesaplamak 
olanağı var. 

Bu sorunların hangi nedenlerden kökenlendiğinin de açıkça bi-
lindiği söyleniyor, özellikle savaş sonrası yıllarındaki parasal sınırla-
maların, kullanılan bazı tekniklerin —örneğin ağır prefabrikasyonun— 
G devrede yeterince denenmemiş bulunmasının, çok sayıda konutun 
en kısa sürede üretme isteğinin bu durumdan sorumlu olduğu savunu-
luyor. Söz konusu sınırlamalar nedeniyle özellikle ilk üretilen konut-
ların alanları da küçük. Amma bu son konuda fazla yakınma duyul-
muyor. Anlaşılan günümüz Fransız toplumu, konfor ve diğer gereksin-
meler yeterince karşılandığında, küçük konutlarda yaşamayı kabulle-
niyor. 

Daha önemli ve algılanması daha güç olan sorun, yeni çevrelere 
karşı kentsel basamakta duyulan hoşnutsuzluk. Sorun, başlıca iki tür 
çevre için sözkonusu. Birincisi, 1950 ve 60'lı yıllarda yaratılan, HLM 
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tipi, sosyal konut bölgeleri. İkincisi ise, genellikle daha sonra geliştiri-
len "yeni kentler". 

Son yıllarda, ilk tip çevreye örnek olarak, Paris bölgesindeki 
Courneuve'ün sözü çok edildi. Courneuve'de, yakın bir geçmişte, 
1963-68 yıllarında 4.000 ünitelik bir HLM grubu yapılmış, bu sosyal 
konut alanında günümüzde 17.000 kişi, yani Courneuve'ün toplam nü-
fusunun yarısı yaşıyor. Kişiliği olmadığı için 4.000'ler sitesi diye anı-
lan gelişme, 180 metreye kadar uzunluğu olan bloklardan oluşuyor. 
Herbir merdivenden, 600 kişiye kadar insan barındıran sayıda daireye 
varılıyormuş. Yapıların böyle "kışla" niteliğinde oluşu, yapı kalitesin-
deki hususlarla beraber, buranın bir sefalet mahallesine dönüşmesinin 
temel nedeni olmuş. Oysa, alanda, sosyal ve kültürel donatım, dük-
kanlar, v.b. de yapılmış. Fakat, fizikî çevreden hoşnutsuzluk sonucun-
da, olanağı olanlar buradan bir kere kaçmaya başlayınca, yerlerine 
gittikçe daha fakirler gelmeye başlamış. Kiralar doğru dürüst öden-
mez ,onarım ve hatta normal bir bakım yapılmaz olmuş. Güvensizlik 
ortaya çıkmış. Bu kısır döngüyü kırmak, daha farklılaşmış bir sosyal 
içerik sağlamak için Devlet ve Belediye, öncelikli bir rehabilitasyon 
çabasına girmek istiyor. Sosyal ve fizikî alanda düşünülen önlemler 
arasında, daha çok simgesel nedenlerle, en kötü durumdaki bazı yapı-
ların yıkılması da söz konusu. Genel rehabilitasyon projesini sağlamak 
üzere açılan mimarlık yarışmasını, arkadaşımız, ODTÜ eski öğretim 
üyelerinden Ahmet Gülgönen'in grubu kazandı. 

Courneuve'deki "4.000'ler sitesi", en tanınmış örnek olmasına kar-
şılık tek değil. Sadece Paris civarında yirminin üstünde alan benzer 
sorunlar sunuyor. Hepsi, fizikî açıdan, 1950-60'ların büyük konut kri-
zi esnasmda, görece ucuza ve hızla yapılmış olmanm sıkıntısını çeki-
yorlar. Ancak, günümüzde esas sorun karşılıklı etkileşim içinde bura-
da doğmuş bulunan sosyal çevre.' 

Bütün sosyal konut alanlarında, suçluluk ve bu arada çocuk suç-
luluğu oranının yüksek olduğu görülüyor. Bazı çocukların 12 yaşından 
itibaren esrar içtikleri söyleniyor. Kimi sitelerde nüfusun % 60'ı ya-
bancı, özellikle Magrepli veya denizaşırı Fransız topraklarından ge-
ien Siyahiler. Böylece buraları hem ekonomik hem etnik bir "getto" 
niteliği kazanıyorlar. İşsizliğin artmasıyle, sefalet ve sorunlar da artı-
yor. Sosyal rehabilitasyon alanmda, iş olanağı yaratılmadıkça ne ya-
pılabilir? Fizikî çevreyi sağlışlaştırmanın etkisi nereye kadar gider? 
Gene de çaba göstermek isteniyor. Ancak, yüzbinlerce kişiyi barındıran 
bu çevrelerin rehabilitasyonunun, yeni konut üretimine oranla ucuz 
olmasına karşın, yüz milyarlar gerektirdiği hesaplanıyor. 
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4 — "Yeni-Kent"ler Konusunda Bir Değerlendirme 
Sosyal konut bölgelerindeki başarısızlıkların da etkisiyle, 1965'ler-

den beri yeni-kentler yaratmak politikasına geçilmiş. Oysa, ülkedeki 
ve dünyadaki deneyimlerden yararlanarak geliştirilen yeni-kentlerden 
de şimdi yakmıldığı gözleniyor. 

Çalışıp yaşadığım Creteil, yeni-kentler yasasında tanımlanan top-
luluklardan birisi olmamakla beraber, gerçekte, yeni-kentler politika-
sına uygun olarak, Devletin de büyük katkısıyla geliştirilmiş. Burada-
ki kişisel deneyimimden hareketle bazı noktalara değinmek istiyorum. 

CreteiPin önemli bir avantajı, bakir bir arazi üzerinde değil de, 
Paris'in yakın banliyösünde, geçen yüzyıldan kalma Eski Creteil'le 
ilişkili biçimde geliştirilmiş olması. Eski ve yeni kent bölümlerinin be-
raber oluşu, sosyal bakımdan farklılaşmaya olanak yaratmış. Nüfusun 
kısa sürede 60.000'lere varması ve etrafta diğer banliyöler bulunuşu da 
Creteil'i değişik işlevler için kılıcı kılmış. Hafif sanayi tesisleri, özel 
büro yapıları ve tabiatıyla burada yaşayanlara hizmet eden ticaret 
merkezleri ve diğer hizmetler yeni-kente yerleşmişler. 

Ancak, Creteil'in kaderi bakımından esas önemli olan, Devletin 
burası için izlediği destek politikası olmuş. Bu destekte, Paris Metro-
politeninin merkeziyetçi yapısını hafifletmek politikası ile çakışmış. 
Zaten Devletin Paris civarında yeni-kentler yaratmak kararmın bir 
nedeni, başkentin görevlerini dağıtmak isteği. Böylece, 1964'de, Paris 
ve yakın banliyösünü içine alan tarihî Seine ili parçalandığında, yara-
tılan dört yeni ilden biri olan Val de Marne'm merkezliğine Creteil se-
çilmiş, "hükümet", "adliye" türü işlevler buraya yerleştirilmiş. 

Şehircilik Enstitüsünün bağlı bulunduğu "Paris Üniversitesi 
XII"nin Creteil'de kurulması da, sözkonusu merkezi hafifletme politi-
kasına bağlanıyor. Bu kararın diğer yönünü ise, 1968 olaylarından 
sonra, öğrencilerin direnme gücünü kırmak amacıyla, tarihî Paris 
Üniveısitesini onbeş kadar birime ayırıp metropoliten alan içine da-
ğıtmak tutumu oluşturuyor. 

Konumuzla ilgisi sınırlı da olsa, ilginçliği açısından, ne için Şe-
hircilik Enstitüsünün Crâteil'e getirilip, Paris XII'ye bağlanmış bulun-
duğu sorununa da değinelim. Enstitü, 1968 öncesinde, Paris'in merke-
zinde, Montparnasse civarındaki bir Üniversite yapısındaydı. Politik 
geleneği solcuydu. Öğrenci olayları esnasında da canlı bir rol oynadığı 
söyleniyor. Sonuç olarak, 68 sonrasındaki yeni örgütlenme içinde, "sı-
raya sokmak" için, Enstitüyü Tıp Fakültesinin güçlü olduğu Paris 
XII'ye bağlamışlar. Zira, Fransa'da tıbbın tutucu bir geleneği var. 
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Hatta bu devrede Enstitünün başına bir de doktor getirilmiş. Durum 
durulduktan sonra Enstitü tabiatiyle özerk olarak işlemeye başlamış, 
fakat bir kere Paris dışına atıldığından burada kalmış. 

CreteU'in Paris merkezine yakınlığı ve ulaşım bağlarının rahatlığı 
da, bu yeni-kentin karakterini etkileyen önemli bir etmen. Kuşuçuşu 
mesafe 9 km. kadar. İşlek saatlerde her 3-5 dakikada bir metro var ve 
şehire 30-40 dakikada varılıyor. Ölü saatlerde ise, otomobille 15-20 da-
kikada gidilebiliyor. Böylece, iş açısından, yerinde çalışmak veya şeh-
re gitmek seçeneği var. Bu da büyük bir avantaj. Buna karşılık, Pa-
ris'e yakınlık, Creteil'in kendine özgü bir yaşantı kurmasını engelle-
yen nedenlerden birisi. Bu durum özellikle Üniversitede açıkça gözle-
niyordu. 

Gerçekten, Üniversite hoca ve öğrencilerinin büyük çoğunluğu 
kentte oturuyor, Creteil'e ders saatlerinde geliyor, sonra da kente ka-
çıyorlar. Örneğin, bizim Enstitüde, Creteil'de oturan tek öğretim üye-
si ben idim. Bu durum da, bir bakıma, Kampüs üniversiteleri ile kent 
üniversitelerinin sakıncalarının üst üste binmesine yol açıyor. Hoca-
ların ve öğrencilerin Paris'e kaçması sonucu, Creteil'le Üniversite ara-
sında hemen hemen hiç bir bütünleşme olmuyor. Aynı zamanda, kam-
püslerde olduğu gibi, üniversite içinde de sıkı ilişkiler, ortak etkinlik-
ler gelişmiyor. Bu durumun, özellikle şehircilik türü bir eğitim için 
sunduğu olumsuzluk açık. 

Sosyal yapıya gelince, Creteil'de yaşayanların çoğu orta grup de-
nilebilecek ailelerden oluşuyor. Fakat HLM operasyonları sayesinde 
daha düşük gelirliler de var. Nüfus içinde yabancılar önemli sayıda. 
Magrepliler ve siyahiler yanısıra son savaşlarda Güney-doğu Asya'dan 
kaçan Kamboçlular ve Vietnamlılardan da bir bölümü buraya yerleş-
tirilmiş. Böylece, dengeli bir sosyal ve etnik karışım sağlanmak isten-
miş. 

İş olanakları ve dengeli bir sosyal bünye sağlamak yönünde gös-
terilen çabaların ötesinde, fizikî çevrenin çekici ve ussal biçimde ge-
lişmesi için de büyük özen gösterilmiş. Genellikle olumlu olduğuna 
inanılan ve örneğin bizim öğrencilerimize aşılamaya çalıştığımız ilke-
lerden pek çoğu Creteil'de uygulanmış. Yeni-kenti geliştirmek görevi, 
Belediyenin de ortak olduğu bir karma şirkete, "Societe d'Economie 
Mixte" pour l'Amenagement de Creteil'e (SEMAC) verilmiş. Arazi 
SEMAC tarafından kamulaştırılıp üzerinde değişik operasyonlara gi-
rişilmiş. 

Böylece tek elden geliştirilen Creteil'de, yapılar ortak alanlar için-
de yer alıyor, bahçe sınırlamaları yok. Çevre monoton olmasın diye, 



FRANSA'DA ŞEHİRCİLİK ALANINDA GÖZLENEN BAZI EĞİLİMLER 101 

C R E T E I L 

Belediye 
Hastanesi 

CRETEIL - YENİ KENT 

Metro 
«»IHI Yaya yolları 
O Okullar 
O Çarşılar 
<> Spor 

Kamu Kullahımı 
100 200 300 400 

Şekil 



102 TUĞRUL AKÇURA 

4-5 katlık görece alçak yapılar yanısıra 15-20 katlı kuleler ve diğer 
yüksek yapılar da üretilmiş. Ortak alanlarda, spor sahaları, çocuk bah-
çeleri, parklar, bir yapay göl ve çeşitli sosyal donatım yer alıyor. Ya-
ya ve otomobil ulaşımı kesin olarak birbirinden ayrümış. Evden oku-
la, işe, alışverişe yaya yollarından gitmek olanağı var. Otomobiller için 
de, çoğu yer altında yeterince parking alanı yaratılmış. 

Pek özel hizmet ve mallar dışında her tür gereksinme Creteil'de 
karşılanabiliyor. Geliştirilen ana-merkez, konut alanlarına ortalama 
700-800 m. uzaklıkta. Amerikan tipi "shopping-center"lere oranla 
avantajı, metro veya otobüsle veya yürüyerek varmak olanağı bulu-
nuşu. Otomobiller için de büyük parking alanları var. Âna merkezde, 
iki "büyük mağaza"nm şubeleri yanısıra, başta giyim, eş eşyası, acen-
talar, yüzlerce dükan, 10 kadar lokanta, 5-6 sinema, kahvehaneler, vb. 
yer alıyor. Belediyenin kültür merkezi ve tiyatrosu da yakınında. 

Gündelik alış-veriş için ise, konut bölgeleri içinde çok sayıda ikin-
cil merkez yapılmış. Her konuttan, yürüyerek, 3-5 dakikada, bir veya 
birkaç ikincil merkeze varılıyor. Herbirinde bir "süper-market", ma-
nav, kasap, eczacı, temizleyici, kitapçı, kahvehane, berber türü gün-
delik alış-verişe dönük dükkanlar var. Bazılarına giyim, oyuncakçı tü-
rü daha uzmanlaşmış dükkanlar da koymak istemişler. Bu sonuncu-
lar pek işlemiyor, bazıları kapalı. 

Creteil'de, Belediye sosyalistlerde. Hizmet kalitesi iyi. Ortak alan-
lar bakımlı. Arazi sınırlaması olmadığı için, gerekli sayıda ve stan-
dartta okul, ana okulu, yuva yapılmış. En küçükler bile yürüyerek 
okula gidebiliyor, gereken hallerde de özel öğrenci otobüsleri var. Ço-
cuklara, öğleleri, gelir gruplarına göre bedava veya oldukça ucuza 
doğru dürüst yemek veriliyor. Büyükler de, çocuklar da belediyenin 
kitaplıklarından, diğer donatım ve faaliyetlerinden yararlanabiliyor. 
Hepsi bedava ve değişik gruplar arasmda temas olanağı yaratıyor. 

Anlatıldığında, pek olumlu, adeta kusursuz gibi görünen bu fizikî 
ve sosyal çevreden, Creteil ve diğer yeni-kentlerde oturanlar çok defa 
pek hoşnut değiller. Çok eleştiri, çok yakınma var. Neden? Sanırım, 
en önemlisi, insanlar bu çevrede sıkılıyorlar. Belki "kentsel serüven" 
hissi duyamadıkları için. Bilmiyorum, insanlar aslmda serüvene pek 
düşkün mü, yoksa güvence mi önemli? Herhalde güvence asal koşul, 
amma serüven hissi de belki gerekli. Eleştirilerde, özellikle ev hanım-
ları sosyal temas azlığından, yalnızlıktan yakmıyorlar. Oysa, dernek 
türü etkinlikler yolu ile vakitlerini değerlendirmek —veya öldürmek— 
yöntemleri aramıyor değiller. Ancak, görünüşe göre, bu etkinliklerle 
tatmin olmuyorlar. 
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Ülkemizde güçlü bir komşuluk geleneği devam ettiğinden oturu-
lan yapıda veya mahallede komşularla sıkı komşuluk ilişkileri kurul-
duğundan, yeni-kentler konusunda yapılan yukarıki türde eleştiriler 
bizim için muhtemelen daha az önem taşıyabilir. Oysa, Batı toplumun-
da, komşuluk ilişkileri nasıl olsa kopuktu, Fransa'da bunun yerini "so-
kak teması" alırdı. Şimdi, yeni-kentlerin, bu sokak temasını da zayıf-
lattığı ileri sürülüyor. Gene Creteil'i ele alırsak, ana merkez adam-
akıllı canlı. Gene de, büyük kentlerin merkezlerindeki çekicilik yok. 
Anlaşılan, bu çekicilik yapay olarak yaratılamıyor, zaman boyunca olu-
şuyor. İkincil merkezler ise, sadece gereksinmelerin karşılandığı yer-
ler, dolaşılıp piyasa edilen yerler değil. 

Fransızlarda, temas açısmdan, güçlü bir ev kültürü zaten pek yok-
tu. Hısım,akraba dışında kimse eve pek çağrılmaz, temaslar kahveha-
nelerde, lokantalarda, ortak alanlarda yürütülürdü. Bu tutum, ko-
nutlara uzun süre önem verilmemiş olmasının, buna karşılık güçlü bir 
kahvehane, lokanta kültürünün doğmuş bulunmasının hem nedeni, 
hem sonurgusu olsa gerek. Savaş sonrasında konut kalitesi düzelince, 
ev önem kazanmaya başladı. İnsanlar da, bunun yarattığı eve bağlı-
lık ile dışarda temas geleneği arasmda adeta bocalıyorlar. 

Yeni-kentlerde daha yoğun bir ortak yaşam doğmasının sorumlu-
luğu, kısmen de olsa, mimar ve şehircilerde mi? Bu açıdan, özellikle, 
yeni-kentlerde seçilen yoğunluk ve biçimlendirmelerin olumsuz etki-
leri olup olmadığı üzerinde durulabilir. Ya daha yoğun, daha kentsel 
bir çevre yaratmak ve böylece sokakta temas olanaklarını desteklemek, 
ya da daha az yoğun, bahçeli ev türü bir seçme yapıp evleri daha çe-
kici kılmak gerekirdi, denebilir. Ortak yeşil alanlar içinde bloklar yer-
leştirmek tutumunun, iki seçeneğin olumlu değil olumsuz yönlerini 
vurguladığı ileri sürülebilir. Kanımızca, gerçekten, yapılar arasındaki 
ortak alanlar, umut edileceği üzere temas alanları değil, sokaklardan 
farklı olarak, az kullanılan kesinti alanları oluşturuyorlar. Buna kar-
şılık, toprakla temas olanağı bulunmayışı da, konutları bahçeli evle-
rin avantajlarından yoksun bırakıyor. 

Gelişme biçimlerinde gözlenen eğilimler ve yapılan öneriler yu-
karki saptamaları doğrular nitelikte. Bir yandan, yukarda değindik, 
gittikçe çok sayıda bahçeli ev üretiliyor. Öte yandan, toplu konut alan-
ları için ise, daha yoğun, geleneksel sokak türünde ortak alanlar yarat-
maya yönelik yaklaşımlar ileri sürülüyor. Bu arada, örneğin "post-mo-
dernist"ler, doğrudan doğruya onyıllardır suçlanagelen 19. yüzyıl 
planlamasmdan ve "Haussmann türü" yapı adalarından esinlenen bi-
çimlendirmeler öneriyorlar. Mamafih, daha yüksek yoğunluklar sağ-
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lanmaya çalışılmış bulunan Evry yeni-kentinde de, yakmılan yalnız-
lık hissinden kurtulunamadığı, geleneksel sokak temaslarının yaratı-
lamadığı anlaşılıyor. 

Kuşkusuz, fizikî çevrenin insanların ve toplumların yaşantısı üze-
rindeki etkisini abartmamak gerek. İnsanlar, herhangi bir fizikî çev-
rede, belirli güçlüklerle de olsa, gereksinme ve yeğlemelerine uygun 
bir yaşamı büyük ölçüde yaratabiliyorlar. Bu arada, sanırız zaman bü-
yük bir rol oynuyor. Fizikî çevre ile ilgili alışkanlıklar, temas biçim-
leri, seçmeler zaman içinde yerleşiyor. Yeni yaratılan bir çevrede, özel-
likle günümüzdeki sosyal bocalamalar da düşünülünce, bu ilişkinin, 
bu bütünleşmenin sağlanması kolay değil. Diğer bir deyişle, yeni-kent-
lerin esas sorunu belki yeni olmalarından kökenleniyor. Bu görüş te, 
eski çevrelerin rehabilitasyonuna verilen önemi doğrular nitelikte. 

5 — Fransa'da Kentleşme Politikasındaki Yeni Eğilimler 
ve Türkiye 

Yazımızın başmda, Fransız deneyimlerinin Türkiye için daima 
belirli bir önem taşıdığına değinmiş ve Fransa'da gözlediğimiz eğilim-
leri bu açıdan değerlendirmeye çalışacağımızı söylemiştik. 

Fransa'da milyonlarca kişinin yaşadıkları yeni kentsel çevreler-
den duyulan hoşnutsuzluk Türkiye için ne anlam taşımaktadır? Sos-
yal yapıdaki ayrılıklar nedeniyle, Fransa'daki hoşnutsuzluk nedenle-
rinin Türkiye için pek te geçerli olmadığı olasıdır. Ancak, istense de 
istenmese de Türkiye sanayileşecek, toplumsal ilişkiler değişecek ve 
söz konusu yakınmalar herhalde ülkemizde de geçerlilik kazanacak-
tır. Dolayısıyle, Fransa ve diğer batı ülkelerindeki gözlemler ışığında, 
onyılardır pek kuşku duymadan savunageldiğimiz toplu konut, site, 
yeni-kent türü kentsel gelişme biçimlerini daha kuşkucu bir bakışla 
değerlendirmemiz zorunlu olmaktadır. 

Aslında, Fransa'daki durumdan değişik olarak, bizdeki toplu ko-
nut girişimlerinin çoğunlukla ortanın üstü ve hatta yukarı sosyal grup-
lara yönelik bulunduğu, düşük gelirli geniş grupların gereksinmelerini 
nasıl olsa yanıtlamadığı, dolayısıyle görece ikincil bir sorun olduğu da 
savunulabilir. Günümüzde, Türkiye'de, en fakirlerin konut gereksin-
mesini karşılamakta kamu hiçbir doğrudan katkıda bulunmamakta, 
söz konusu gereksinim, genellikle gecekondu diye andığımız değişik 
türde ruhsatsız üretim yolu ile karşılanmaktadır. Bu durumun yakın 
bir gelecekte değişmesine, bazen ileri sürüldüğü üzere kamunun toplu 
konut üretiminin en fakir gruplara kadar yaygınlaşmasına olanak gö-
rülmemektedir. 
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Böylece, en önemli konut sorunumuzun, ilk elde, varolan gece-
konduların rehabilitasyonu olduğu söylenebilir. Gecekondu yasasında 
bu yönde hükümler bulunmasına karşın, kılgıda bü hükümler uygu-
lanmamaktadır. Fransa'daki, varolan konutu fizikî ve sosyal açıdan 
sağlıklaştırmaya yönelik rehabilitasyon politikası, gecekondularımızın 
rehabilitasyonu için düşünüldüğünde önem sunmaktadır. Fransızların 
bu amaçla kullandıkları destekleme araçlarını, rehabilitasyonun sağ-
lanması için izlenen yönetsel, yasal ve özellikle de akçalı politikayı ya-
kından tanımak, yukarki gözlemler ışığında ilginç olabilir. 





YAPIM YASAĞINA İLİŞKİN BİR YÖNTEM SORUNU 

Tekin AKILUOĞLU 

6785 sayılı İmar Kanununun 33. maddesinde, imar ve istikamet 
planlarında kamu hizmet ve yapılarına ayrılan yerlerin hukuki duru-
mu düzenlenmiştir. Söz konusu kamu hizmet ve yapıları birinci fık-
raya göre, belediye görevlerine ilişkin hizmet ve yapılardır. Fıkrada 
örnek olarak sayılmıştır : yol, meydan, otopark, yeşil saha, park, ço-
cuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha, elektrik santrali, trafo ve itfaiye 
binası gibi... Son fıkrada ise, belediye dışındaki kamu tüzel kişi ve 
kuruluşlarına ait hizmet ve yapıların da madde kapsamma girdiği be-
ji rtilmiştir: "Resmi yapılara veya tesislere ayrılmış olan sahalar ile 
okul, cami ve benzeri gibi hizmetlere ayrılan sahalar da bu madde hü-
kümlerine tabidir" (m. 33/son). 

Kısaca, imar planlarında yer alan bütün kamu hizmeti ve yapı-
ları için ayrılan yerler 33. madde kapsamma girmektedir. Bu gibd yer-
lerde yapı yapılmasına izin verilmez. Üzerinde yapı varsa, bunlarda 
önemli değişiklik ve eklenti yapılmasına da izin verilmez (m. 33/1). 
Zira bu yerlerin ayrıldığı hizmetler için ileride kamulaştırılması amaç-
lanmaktadır. Ancak yönetimi ödeve zorlama ve ilgiliyi belirsiz süre 
inşaat kısıntısına uğratmama açısmdan, yasa koyucu, belli bir süre 
saptamıştır. 

Kısıntılı yer 4 yıllık imar programına alınmışsa bu süre içinde ka-
mulaştırılmak zorundadır (m. 33/2). Dört yıl içinde kamulaştırma ya-
pılmamışsa yer sahibinin yapım izni (inşaat ruhsatı) veya varsa, deği-
şiklik (tadilat) ya da eklenti (ilave) izni isteme hakkı doğar. Yönetim 
koşulları gerçekleşen izin istemine uyma zorundadır : "Dört yıllık imar 
programına ithal edilen, umumi hizmetlere ayrılmış yerlerde, müd-
deti içinde istimlak edilmediği takdirde, talimatname hükümlerine uy-
gun inşaata müsaade edilir"1. 

Dört yıllık imar programına almmamış olan yerlerde bu süre beş 
yıldır. Ancak bu beş yıllık sürenin işlemeye başlaması için yer sahibi-

ı Danıştay, 6.D., 18.5.1970, E. 1969/3361, K. 1970/1334, Danıştay Dergisi, sayı 2, 
s. 191-192. 
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nin yönetime başvurması gereklidir. Yasada "Dört yıllık programa da-
hil bulunmayan yerler ise sahiplerinin yazılı müracaat gününden iti-
baren 5 yıl içerisinde istimlak edilmediği takdirde, talimatname hü-
kümlerine uygun inşaat yapılmasına izin verilir" (m. 33/2) denilmek-
tedir. 

Yasa, kamulaştırmaya kadar inşaat yasağına, başka deyişle kı-
sıntılı duruma, koyduğu süre sınırından başka, yer sahibi yararına 
olarak ayrıca geçici yapım olanağı da tanımaktadır. Yer sahibi 5 yıl-
lık süreyle bağlı olmaksızın muvakkat inşaat için başvurursa, 11. mad-
de kuralları uyarmca kendisine muvakkat inşaat ruhsatı verilebilir 
(m. 33/3). Böylece yer sahibi, dilerse başvuruda bulunmak koşulu ile 
beş yıl içinde kamulaştırma yapılmamışsa sürekli yapım iznine hak 
kazanır. Dilerse bu süreyi beklemeden geçici yapım isteğinde buluna-
bilir. Aynı zamanda iki istemde de bulunmasına yasada bir engel bu-
lunmamaktadır. Ancak geçici yapım izni isteyip de 5 yıl içinde kamu-
laştırma yapılmamışsa, bunun sürekli izne çevrilmesini isteyebilir mi? 
Yasada buna ilişkin açık kural bulunmadığından, bu sorunun yanıtı 
yoruma bağlı bulunmaktadır. Nitekim Danıştay'ın yanıtı yasanın 
olumsuz yorumuna dayanmaktadır. Buna göre : 6785 sayılı Kanunun 
11. ve 33. ve İmar Tüzüğünün 8. maddesinin (B) bendi, muvakkat 
kaydı ile verilen ve muvakkatlık kaydı tapuya tescil edilen fciir inşaatın 
muayyen bir süre geçtikten sonra daimi hale getirilebileceği hakkında 
bir hükmü muhtevi bulunmamaktadır."2. 

Bu kararı kısaca açıklamak gerekirse, Danıştay 5 yıllık süreyi baş-
latan başvuru ile geçici yapım izni alma için yapılan başvurunun hu-
kuki sonuçlarının ayrı olduğunu, birincisi ile varılabilecek bir sonu-
cun yalnızca geçici yapım izni isteminde bulunmuş olmakla elde edi-
lemeyeceğini, yasada buna izin veren bir kural olmadığını belirtmek-
tedir. Bununla birlikte, bu yorumun (a contrario) yorum olduğunu, 
hukuk mantığının zorunlu bir sonucu olmaktan çok, yargıcın takdir 
yetkisini yansıttığını belirtmek yerindedir. Gerçekten, bu yorumun ak-
sine, (analogie) den yararlanarak olumlu sonuca varmak için de hiç 
bir engel bulunmamaktadır. Ancak fiili durum göz önünde tutulacak 
olursa, kamu parasının kıtlığı nedeniyle, istimlak işlerinin daima er-
telenmekte olduğunu göz önünde tutan Yüksek Mahkemenin ergeç 
yapılacak olan istimlak işlemini korumak istediği açıktır8. 

2 Danıştay, 6.D., 20.2.1973, E. 1971/1639, K. 1973/710, Danıştay Dergisi, sayı 12-13, 
s. 278-279. 

3 "İmar planı tadilatı ile açık pazar yerine tahsis edilen gayrimenkülünün mali 
imkansızlık ve imar programına alınmamış olması sebebiyle şimdilik kamulaş-
tınlamayacağı yolundaki belediye encümeni kararına karşı açılan davanın, 
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Gerçekten bir başka karardan çıkan sonuca göre sözü edilen hü-
kümler arasındaki ayrımm mutlak olmadığı görülmektedir. Bu kara-
ra göre, olayda davacının yeri plana göre okula ayrılacak yeşil alan 
olarak görünmektedir. Davacı burada geçici yapım izni ile bir yapı 
sahibidir. Okul yerinin kamulaştırılması Milli Eğitim Bakanlığı göre-
vi olup, belediyece buranın dört yıllık programa alınması söz konusu 
değildir. Davacı Milli Eğitim Bakanlığından yerin kamulaştırılmaya-
mağı yolunda bir yanıt almıştır. Buna dayanarak geçici yapım izninin 
tapudaki geçicilik kaydının kaldırılarak sürekliye çevirilmesini istemiş, 
istek belediye encümenince reddedilmiştir. Danıştay'a göre, davacının 
bu biçimde kısıntıya uğratılması yasanın amacına aykırıdır. Kamulaş-
tırma yapılmayacağı bildirildiğine göre, sürekli yapı izninin verilmesi 
gerekir.4. 

6785 sayılı yasanın 33. maddesinde öngörülen yapım yasağının yu-
karıda açıklanan sınırlarına ek olarak kısıntılı yerin vergisinde indi-
rim yapılınası da öngörülmüştür. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu-
nun 30. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre, kı-
sıntı süreleri boyunca (program içi yerlerde dört, program dışı yerler-
de beş yıl) emlak vergisi 1/10 oranmda alınır. Süreler sonunda kamu-
laştırma yapılmamışsa vergi indirimi de kalkar5. 

A 
İmar Kanunu açısmdan beş yıllık sürenin ne zaman ve nasıl baş-

ladığı konusu duraksamalar yaratacak niteliktedir : 
— Yasada başvuruda bulunmak için bir süre saptanmamıştır. 

Başvuru ne zamandan başlayarak, hangi süre içinde yapılmalıdır? 

— Başvurunun konusu ne olmalıdır? Nereye yapılmalıdır? Kısın-
tılı yerle ilgili olarak yapılan herhangi bir başvuru süreyi başlatmak 
için yeterli midir? 

Başvurunun ne zamandan başlayarak yapılabileceği hakkında ya-
sada açık kural bulunmamaktadır. Kamu yönetimleri için ayrılan yer-

umumi hizmetlere ayrılmış yerlerin kamulaştırılmasına karar verme zamanını 
idarenin takdir edeceği ve 6785 sayılı Yasanın 33. ve ll'inci maddelerinde öngö-
rülen süreler içinde kamulaştırma yapılmadığı takdirde gayrimenkül sahibinin 
ancak inşaat ruhsatı isteyebileceği"... 
Danıştay, 6.D., 25.10.1971, E. 1970/1773, K. 1971/3045, Danıştay Altıncı Daire Ka-
rarları, Ankara, 1979, s. 305. 

4 Danıştay, 6.D., 23.10.1968, E. 1963/648, K. 1968/2763, O. Maraşlıoğlu ve ark. İmar 
Kanunu, Ankara, 1971, s. 207. 

5 Danıştay, 9.D., 14.10.1974, E. 1974/552, K. 1974/1491, Danıştay Dergisi, sayı, 18-19, 
s. 540-541. 
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lerin bu nitelikleri imar planları ile belli olduğundan, başvurunun imar 
planlarının kesinleşmesinden başlayarak yapılabileceği söylenebilir. 
Bilindiği gibi imar planlarının yürürlüğe giriş tarihi olarak Danıştay 
onay tarihini kabul etmektedir6. Bu tarihten başlayarak başvuru her 
zaman yapılabilir. Yasada başvurunun yapılabilmesi için bir süre sınırı 
belirlenmiş değildir. 

Başvuru nereye yapılmalıdır sorusunun yanıtlanması biraz daha 
güç görünmektedir. Başvuru konusu belediyenin yetkisine giriyorsa 
belediyeye yapılması doğaldır. Ancak yer planda belediye dışındaki 
kamu yönetimleri için ayrılmış ise başvurunun bunlara yapılması ge-
rekir. Örneğin planda okul yeri olarak ayrılan yerin sahibi beş yıllık 
süreyi başlatmak için yerin kamulaştırılması isteğinde bulunuyorsa, 
bu konuda karar verme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığınındır. Ancak il-
gili bu isteği belediyeyi yetkili kabul ederek oraya yöneltmiş olabilir. 
Belediye kendi karar yetkisine girmeyen bir istem karşısında ya baş-
vuruyu geri çevirebilir ya da bunun ilgili yere iletilmesini sağlayabilir. 
Bu seçeneklerden birini zorunlu kılan bir yasa kuralı bulunmamakta-
dır. Yönetsel yöntem hukukunda buna ilişkin bir ayrım yapılmakta-
dır. Fransız içtihatlarına göre, ilgili kendisi hakkında alınmış bir ka-
rara itiraz niteliğinde bir başvuruda bulunmuş fakat bunu bu konuda 
karar almaya yetkili makama yapmamışsa, başvurulan makam ilgiliye 
yetkili makamın neresi olduğunu varsa zorunlu başvurma süresini de 
belirterek dilekçeyi geri çevirir. Başvuru daha önce alman bir karara 
itiraz niteliğinde değilse, başka deyişle ilk başvuru (ilk müracaat) ni-
teliğinde ise, başvurulan makam dilekçeyi geri çevirmeyip yetkili ma-
kama iletmekle yükümlüdür7. Bu çözüm benimsendiği takdirde, yu-
karıda anılan örnekde belediyenin kendisine yapılan başvuruyu (ka-
mulaştırma istemini) yetkili makama iletme yükümü bulunmaktadır. 
Bu iletim, asıl görevi iletim aracı olan makama, örneğin kaymakam-
lık ve valiliklere yapılmalıdır. 

Beş yıllık süreyi başlatan başvurunun konusu ne olmalıdır? 

Bu konuda da yasada açıklık bulunmamaktadır. Yukarıda değini-
len Danıştay kararından (Bkz. dn 2) başvurunun sadece geçici inşaat 
isteğinden ibaret olmaması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Kanunun 33. maddesinin 2. fıkrasında "istimlak edilmediği tak-
dirde... inşaat yapılmasına müsaade olunur" denildiğinden, başvuru-

6 Danıştay, 6.D., 12.10.1972, E. 1968/1533, K. 1972/2830, Danıştay Dergisi, sayı, 11. 
(1973), s. 245. 

7 G. ISAAC, La procMure administrative, Paris, LGDJ, 1968, s. 337-340. 
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nun ya sürekli yapım izni (daimi inşaat ruhsatı) ya da kamulaştırma 
(istimlak) isteğiyle yapılması gerektiği düşünülebilir. 

Nitekim bir Danıştay kararında bu durum açıkça belirtilmiş bu-
lunmaktadır : "Davacının arsasının belde imar planmda umumi hiz-
metlere tahsis edildiği, davalı idarece kendisine... tarihli imar durumu 
verildiği, ancak davacının imar durumu aldıktan sonra, belediyeden 
inşaat ruhsatı verilmesini veya arsasının kamulaştırılmasını isteme-
yerek bu defa daimi yapı izni verilmesi isteğinde bulunduğu ihtilaf-
sızdır... (6785/33/gereğince) davacının yazılı müracaatında arsasının 
kamulaştırılmasını istemesi gerekmektedir. Bu nedenle, imar durumu 
verilmesi talebinin kanunda öngörülen müracat niteliğini taşımaya-
cağı tabiidir"8. 

Böylece geçici yapı isteği yanında başvurunun bir olumsuz koşu-
lu daha belirlenmiş olmaktadır. Buna göre beş yıllık süreyi başlatabil-
mesi için yapılan başvuruda imar durumu verilmesi isteği de sürenin 
başlamış sayılması için yeterli değildir. Kararın azlık oyunda 33. mad-
dede öngörülen müracaatın anlamı ve kapsamının açık olmadığı belir-
tilerek, bu müracaatın parselin kamulaştırılmasını isteme, umumi hiz-
mete tahsis edilmiş yer durumundan çıkarılmasını isteme ya da yapım 
isteğinde bulunma konularmda olabileceği de öne sürülmektedir. Az-
lık oyuna göre, olayda sadece imar durumunun istenmiş olması da sü-
reyi başlatır niteliktedir. Zira bu istek yönetime kamulaştırma ödevi-
ni hatırlatıcı niteliktedir ve inşaat ruhsatı için de bir ön koşul nite-
liğindedir. 

Gerçekten 33. maddede açıkça belirtilen iki koşul bulunmaktadır: 
Başvurunun ilgili tarafmdan yapılmış olması ve bunun yazılı olması. 
Buna karşılık başvurunun konusuna ilişkin bir koşul bulunmamakta-
dır. Maddede "kamulaştırma yapılmadığı takdirde... yapım izni veri-
lir" denildiğine göre, başvurunun bu konularda yapılması gereği düşü-
nülebilir. Bu durumda ilgilinin haklarını daraltıcı, yönetime daha ge-
niş hareket olanağı tanıyan bir yorum ortaya çıkmaktadır. Buna kar-
şılık azlık oyunda da belirtildiği gibi hakları daraltıcı yorum yoluna 
yasada açık kural varsa gidilebilir, önemli olan yönetime kamulaştır-
ma ödevini hatırlatacak bir başvuruda bulunulmasıdır, denebilir. Bu 
durumda da ilgili lehine, yönetimi sınırlayan bir yorum ortaya çık-
maktadır. Danıştay bu yolu seçmemiş bulunmaktadır. 

Soruna bir de dilekçe hakkı açısından yaklaşmak gerekir. Yö-
netim dilekçe hakkının gereklerine uygun davranmış olsaydı, böyle 

8 Danıştay, 6.D., 18.3.1972, E. 1970/2918, K. 1972/1087, Danıştay Dergisi, sayı 8, 
(1973), S. 176-178. 
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bir sorun dava konusu olmayacaktı, denebilir. Bilindiği gibi Anayasa-
nın 74. maddesiyle düzenlemiş olan dilekçe hakkı temel haklardandır. 
Dilekçe hakkına ilişkin olarak Anayasamızm yönetime, dilekçeleri in-
celeme ve yanıtlama yükümü getirdiği söylenebilir. Yönetimin dilek-
çeyi inceleme yükümü büyük bir önem taşır. Yönetim dilekçeyi ince-
lerken dilekçede kullanılan terimler, hukuki nedenler ve istemle bağlı 
değildir. Başka deyişle yönetim dilekçe ile ortaya çıkan hukuki du-
rumu incelerken gerek yerindelik gerekse hukuka uygunluk açıların-
dan bütün yönleriyle değerlendirme zorundadır. 

Bu anlayışa göre, dava konusu olayda imar durumu isteğinde bu-
lunan davacıya, yönetimin vereceği yanıtta imar durumunu gösterir 
cap yanında taşınmazın uğradığı kısıntının hukuki sonuçları, özellikle 
beş yıllık sürenin ne zaman başladığı da ayrıca açıklanmak gerekirdi. 
Bu açıklama yönetimin işlemlerinde uyması gereken asgari yöntem ko-
şulları kapsamına girmektedir. Gerçekten Türkiye'nin de üyesi bulun-
duğu Avrupa Konseyinin üye ülkelerde uyulmasını önerdiği asgari 
yöntem koşulları arasında ilgiliye yönetsel karara karşı başvuru yol-
larının bildirilme gereği de bulunmaktadır9. Bu ilkelerin mevzuatta 
açıkça yer alması veya yargı kararlarında yorumlanarak desteklenme-
si, vatandaşların korunması ve anlaşmazlıkların azaltılması açısmdan 
önem taşımaktadır. 

SONUÇ: Ele aldığımız bu küçük sorundan kimi sonuçlar çıkar-
mak, ya da ayrıntıları ana çizgilere bağlamak gerekirse; 

— Yargıtayımızm bir kararında isabetle belirtmiş olduğu gibi 
imar hukuku alanı "karşılıklı çıkarların şiddetle çatıştığı bir alan-
dır"10. Burada Hocamız Prof. Fehmi Yavuz'un yıllar önce işaret etmiş 
oldukları kent topraklarının özel hukuk mülkiyet anlayışından farklı 
bir düzenlemeye kavuşturulması yolundaki önerilerini anımsamamak 
olanaksızdır. Ne var ki bu öneriler kısmen İmar Kanununun getirdiği 
yükümlülükler ve kısıntılar yoluyle esasen mevcut ve gerçek sayılabi-
lir. Ancak uygulamanın doyurucu olduğu söylenemez. Örneğin, para-
sal ve teknik yetersizlikler nedeniyle programa almamayan veya ka-
mulaştırılması yapılamayan yerlerde inşaat, spekülasyonu önler basit 
bir önlemle, kat kısıntısına tabi tutularak çıkar tahrik edici bir unsur 
olmaktan uzaklaştırılabilir. 

9 T. AKILLIOĞLU, "Bireyin Yönetsel İşlemler Karşısında Korunması", AİD, cilt, 
14, sayı, 3, Eylül, 1981, s. 53. 

İQ Yargıtay, I.H.D., 25.11.1975, E. 1975/10281, K. 1975/10908, Yargıtay Kararları Der-
gisi, cilt 2, sayı, 5, Mayıs, 1976, s. 611. 
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— Buna karşılık hukuki koşulları gerçekleştirildiği halde, içtihadi 
bir yorumla, kimi zaman dilekçe hakkının kapsamını zedeler biçimde 
hakları daraltıcı sonuçlara varmak doyurucu bir çözüm olarak görün-
memektedir. 

— Yönetsel başvurularm hukuki sonuçlarının ve dilekçenin ile-
tilmesi yükümlülüğünün genel bir yöntem yasası ile düzenlenmesine 
gereksinme olduğu açıktır. 

— Nihayet, beş yıllık süre sonunda da kısıntılı durumun sürmesi 
halinde, emlak vergi oranmdaki indirimin de sürdürülmesini sağlaya-
cak yasal düzenlemeye gereksinme olduğu söylenebilir. 

ı 





KENTSEL TÜRKİYE'DE VE ANKARA'DA KONUT İSTEMİ 
GELİR DÜZEYİ VE TÜKETİM GİDERLERİ 

Prof. Dr. Çevat GERAY 

Kentleşme Süreci 

Türkiye'de nüfusun oldukça hızlı artmakta olduğu bilinen bir ger-
çektir. Yıllık artış hızı 1955-60 döneminde binde 28.5 iken, 1975-80 dö-
neminde binde 20.1 olmuştur. Gerçekte, bu oransal azalma, mutlak 
sayılarla artış karşısında (her yıl 1 milyon kişi çevresinde) gerçeği tam 
yansıtmamaktadır. 

Kentsel nüfusun ve büyük kentlerdeki nüfusun yıllık ortalama ar-
tış hızları, toplam nüfusun artış hızından daha yüksektir. Kentsel nü-
fusun, doğal çoğalma hızından yüksek bir hızla artması, köyden kente 
göç olaymı, daha doğrusu kentleşme sürecini vurgulamaktadır. Kent-
sel nüfusun artışı yanında, kent sayılan yerleşmeler sayısı da giderek 
artmaktadır. Örneğin 1927 yılında ülkemizde nüfusu onbinin üstünde 
66 kentimiz vardı. 1980'de kent sayısı 320'ye varmıştır. 

Son yirmi yıllık dönemde (1960-1980) kentli nüfus üç katlık artış 
göstererek 6.9 milyondan, 20.3 milyona yükselmiştir. Bunun gibi 1950'-
de % 18.5 olan kentleşme oranı 1960'da % 25.2'ye yükselirken, 1980'de 
bu oran % 45.4'e ulaşmıştır. 1960-80 yıllarını içeren dönemde nüfusu-
muz yılda % 2.5'lik bir ortalama artış gösterirken, kırsal nüfusun ar-
tışı % 1, kentsel nüfusun % 6.1 oranmda olmuştur. 1965'ten sonra 
kentleşmenin oransal artışında göresel bir yavaşlama varsa da, gerçek-
te mutlak olarak yaklaşık yılda 3-4 milyon kişi nüfusumuza eklenegel-
mektedir. Bununla birlikte 1960'da % 73 dolayında olan evli nüfus 
oranmda da bir azalma görülmüştür. 1980'de bu oran % 61 olarak be-
lirlenmiştir. Bunun, konuta gereksinim duyacak yeni hanehalklarmın 
ortaya çıkışını kısıtlaması sözkoııusudur. Bununla birlikte, nüfus ar-
tışının, kentleşmenin özellikle kentsel alanlarda konut gereksinimini, 
dolayısıyla istemini etkilediği açıktır. Konut, çadırda, mağarada yaşa-
madıkça, insanın ertelemesine, bir yana bırakmasına olanak bulunma-
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yan bir gereksinmesidir. Konut üretimi ve sunumu, gereksinmeyi, iste-
mi karşılayamaymca gecekondu geçici bir çözüm olarak ortaya çık-
maktadır. Kentleşmenin hızı, büyüklüğü kadar bu sürecin yurt ölçe-
ğinde, bölgelere, yerleşmelere dağılımı da konut gereksinmesinin, is-
teminin saptanmasmda önem taşımaktadır. 

Ülkemizde kentleşme, büyük kentlerimizin daha da büyümesi yö-
nünde oluşmaktadır. 100 binden çok kentlerimizin sayısı, 1950'de 5'e, 
1960'da 9'a, 1980'de 28'e ulaşmıştır. Söz konusu kentlerde yaşayan nü-
fusun toplam kent nüfusuna oranı 1927'de % 38 iken, 1950'de % 44'e, 
1960'da % 45'e, 1980'de % 63'e yükselmiştir. Son yirmi yıllık dönemde 
kentlere göçen 13.3 milyonun 5.5'inin (% 41.5'inin) İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana ve Bursa'da yerleşmiş olması bu kentlerin sorunlarına 
eklenen konut, altyapı, arsa ve benzeri sorunların ölçeğini belirlemek 
açısından ilgi çekicidir. 

Kentleşmenin Türkiye'nin coğrafya bölgelerine göre dağılımı da 
ülkedeki toplumsal, ekonomik gelişmedeki dengesizliğe koşut bir yön-
lenme göstermektedir. Kentli nüfusun yaklaşık beşte dördü (% 79.5'i) 
Türkiye'nin en çok kentleşmiş, dört bölgesinde yerleşmiştir. 

Ankara'nm içinde bulunduğu İç Anadolu bölgesi kentsel nüfusun 
% 23'ünü aşan bir bölümünü barındırmakta olup % 32'sini barındıran 
Marmara bölgesinden sonra ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca, İç Ana-
dolu bölgesi kentleşme oranı açısından da dördüncü sırada yer almak-
tadır. Buna karşılık İç Anadolu, Ankara nedeniyle, 1950-1980 yılları 
arasındaki otuz yıllık dönemde en hızlı kentleşen (ortalama % 18) böl-
gedir. 

2000 Yılında Kentleşme 

Türkiye'nin nüfusu giderek artarken kentli nüfusun oranı da art-
maktadır. 1980'de 44.7 milyonu bulan nüfusumuzun yarısının kentler-
de yaşamakta olduğu kestirilmektedir. Nüfusun 2000 yılında 67 mil-
yonu bulacağı, bunun 45-50 milyonunun (% 70-75'inin) kentlerde ya-
sayacağı kestiriliyor. Başka deyişle, 1980-2000 yıllarını içeren 20 yıllık 
dönemde Türkiye'nin yalnızca kentlerdeki nüfus artışını (yaklaşık 28 
milyon insanı) barındırmak, yalnızca bu amaçla en az 6 milyon konut 
üretmek zorunda kaldığı açıkça görülmektedir. 1980'de birikmiş olan 
2.1 milyonluk konut açığıyla birlikte 8 milyondan çok konutun üreti-
mini planlamak gerekmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir başka 
nokta da kentleşmenin yönüdür. Konut gereksiniminin hangi bölge-
lerde, hangi büyüklükteki kentlerde ve hangi bölge özeklerinde yoğun-
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laşacağı konut üretiminin planlamasında çok büyük önem taşımakta-
dır. 

Yakın gelecekte 50 binden az nüfuslu kentlerimizin göreli önemi-
ni yitireceklerini, 50-100 bin arasındaki kentlerin duraklayacağını, 
kentsel nüfusun % 32'sinin 100-500 bin nüfuslu büyük, % 46'sının 
500 binin üstündeki anakentlerde yaşayacağı, nerelerde konut üretil-
mesi gerektiğini belirleyici verilerin başmda yer almalıdır. 

Öte yandan, kentli nüfusun bölgelere dağılımı, daha doğrusu böl-
gelerin kentleşme oranlarındaki artışlar da konut üretiminin planla-
masında dikkate alınmalıdır. Ege ve Marmara Bölgesi en yüksek kent-
leşme düzeyindedir. İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz 
kentleşme derecesine göre sıralanmıştır. 1960-1970 döneminde Ege ve 
Marmara dışındaki bölgelerde kentleşme oranları iki katma yaklaşmış-
tır. Ege ve Marmara bölgesindeki kentleşme hızı duraklamaya başla-
mışsa da gerçek sayılarla büyük kitlelerin bu bölgelere göç etmeyi sür-
dürecekleri anlaşılmaktadır. 

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kentleşme hızının artması, Akde-
niz Bölgesinde de buna koşut bir eğilimin gelişmesi karşısında kentleş-
menin odak noktasının Ege ve Marmara Bölgesinden öbür yörelere ka-
yacağı yolunda ipuçları belirmiştir. Konut yatırımlarının bölgeler öl-
çüsündeki dağılımında bu yaygınlaşma, dikkate alınmalıdır. Ayrıca 
kentsel yerleşme basamaklarına ilişkin veriler kentleşme hızları da 
dikkate alınarak bölge merkezleri, nüfus çekim ve gelişme olanakları 
olarak konut gereksinmelerinin öncelikle ele alınmasını gerektirecek-
tir. 

KONUT VARLIĞIMIZ 

Konut varlığımız, büyüklüğü ve yapısal özellikleri konusunda DİE 
verilerinden yararlanmak olanaklıdır. 15 yıllık bir zaman dilimi için-
de konut sayısında dikkate değer bir büyüme olduğu anlaşılmaktadır. 
1975-1980 yılları arasmda, ortalama konut artışı % 4'ü aşmaktadır. 15 
yıllık dönemde konut sayısındaki artış % 50'yi aşarken (% 55.36), 1000 
kişi başına konut sayısındaki artış % 10'a ulaşamamaktadır: % 9.09. 
Hızlı nüfus artışı, barınma koşullarında dikkate değer bir iyileşmeyi 
olanaksız kılmaktadır. Bu dönemde bir gelişme sağlanmadığmı söyle-
yebiliriz. (Çizelge — 1) 
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Çizelge — 1 
TÜRKİYE'NİN KONUT VARLIĞI (1965-1980) 

Sayım 

1965 Genel Nüfus Sayımı 
1963 Konut ve 1965 Binalar Sayımı 
1970 Genel Nüfus Sayımı 
1970 Binalar Sayımı 
1975 Genel Nüfus Sayımı 

(örnekleme sonuçlan) 
1980 Genel Nüfus Sayımı 

Toplam konut 

5.536.116 
6.154.380 
6.261.949 
6.591.677 

7.123.085 
8.601.100 

1000 kişi 
başına konut 

176 
197 
176 
185 

178 
192 

Kaynak: DİE istatistikleri, Teoman AKTÜRE, 
İlişkisi", KONUT 81, s. 148. 

"Konutta maliyet - ödeme gücü 

Kimi Avrupa ülkelerinde durumun nasıl olduğunu gösteren Çizel-
ge — 2 Türkiye'nin bu konuda ne denli elverişsiz bir durumda olduğu-
nu ortaya koymaktadır. 

Çizelge — 2 
KİMİ AVRUPA ÜLKELERİNDE KONUT VARLIĞI (1960-1976) 

(1000 kişiye düşen konut) 

1960 - 1981 1970 - 1971 1976 

isveç 357 isveç 394 İsveç 431" 
Belçika 344 Belçika 372 Belçika 403 
Danimarka 323 Avusturya 362 isviçre 403 
Avusturya 418 D. Almanya 355 Danimarka 397 
D. Almanya 318 Danimarka 353 D. Almanya 390 
İrlanda 240 Yugoslavya 247 Yugoslavya 269 
Yugoslavya 226 irlanda 244 irlanda 289 

a 1075 
Kaynak: ANDRZEJENKI — "A. ve M. Luganen, Majör Trends in Housing Policy 

in ECE Countries, Newyork, U.N. 1980, s. 14. Teoman Aktüre, a.g.y., 149. 

Konut Büyüklükleri 

Konut sunumu ve istemi açısmdan önemli olan bir nitelik de ko-
nutun büyüklüğüdür. Bu konuda başlıca iki göstergeden yararlanabi-
linir. Bunlardan biri, konutun yapım ya da yararlanılan alanı, öbürü 
oda sayısıdır. Bunların her ikisini birarada kullanarak karşüaştırma-
lara gitmek olanaklıdır. 1965-1980 dönemine ilişkin sayılamalar, konut 
yapım ve yararlanma alanlarının 1970'e değin düştüğünü, sonradan 
çıktığını, 1980'de 1965'deki düzeyine yükseldiğini gösteriyor. 
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Çizelge — 3 
TÜRKİYE'DE ORTALAMA KONUT BÜYÜKLÜĞÜ (1965-1980) 

Ortalama Konut Büyüklüğü (m?) 
Yıllar Yapım Faydalı Alan C) 

1965 97 75 
1966 99 75 
1967 99 76 
1968 04 72 
1969 94 72 
1970 90 69 
1971 91 70 
1972 92 71 
1973 93 72 
1974 94 72 
1975 96 74 
1976 96 74 
1977 96 74 
1978 99 76 
1979 100 77 
1980 100 77 
(a) İm2 yararlanma alanı için 1.30 m2 yapım alanı gerektiği var-

sayımı ile hesaplanmıştır. 
Kaynak: DİE İstatistik Yıllıkları, Teoman AKTÜRE, a.g.y., s. 153 

Avrupa ülkelerindeki ortalama konut büyüklüklerini özetleyen çi-
zelge 4'den, yıllara göre önemli gelişmeler ve ülkeden ülkeye farklılık-
lar bulunduğu anlaşüıyor. Sosyalist ülkelerde ortalamanın bize ve 
öbür ülkelere göre daha düşük olduğu çizelgede açıkça görülüyor. 

Çizelge — 4 
KİMİ AVRUPA ÜLKELERİNDE ORTALAMA KONUT BÜYÜKLÜKLEERİ (1961-77) 

1961 
Faydalı Alan (m3) 

1971 1977 
Çekoslavakya 59 67 70 
D. Almanya 51 55 61 
Fed. Almanya 73 85 96 
Finlandiya 58 73 78 
Hollanda — 69 74 
İspanya 66 71 83 
İsveç 69 80 113 
Macaristan 56 62 65 
Norveç 77 87 92 
Polanya 57 54 61 
Romanya — 45 58 
Yugoslavya 49 59 66 
Kaynak: ANDREZEJEWSKI, A. ve M. Lujanen, a.g.y„ s. 10. 

T. AKTÜRE, a.g.y., s. 154. 
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Son on yıllık döneme (1970-1980) ilişkin sayısal bilgiler, konutla-
rın alan olarak büyüklükleri açısından konutu yapan kesimlere gö-
re karşılaştırma yapmaya elverişlidir. Bu amaçla düzenlenen çizelge 
özel kesimin ürettiği konutların, hem kooperatiflere, hem de kamusal 
kuruluşlara göre daha küçük olduğunu göstermektedir. Kimi kamusal 
konutlarda devleti temsil vb. nedenlerle ortalamanın yükselmesi anla-
şılmakla birlikte, devletçe desteklenen kooperatiflerin bu konuda orta-
lamayı aşmış olması ilginçtir. Temelde her üç kesimin de özellikle dü-
şük gelirlilerin istemlerine yönelmedikleri bir gerçektir (Çizelge — 5). 

Çizelge — 5 

KAMUSAL, ÖZEL VE KOOPERATİF KURULUŞLARCA ÜRETİLEN 
KONUTLARIN ALANCA BÜYÜKLÜKLERİ 

KULLANIM 
İZİNLERİNE 

YAPI İZİNLERİNE GÖRE KOOPERATİFLER GÖRE 
YILLAR TOPLAM APT. EV APT. APT+EV ÖZEL KAMU 

1970 98.5 105.4 84.9 114.0 113.9 91.2 77.2 
1971 93.7 99.1 84.7 108.1 105.8 91.9 77.0 
1972 95.9 99.8 88.3 111.3 108.8 92.0 104.5 
1973 99.0 102.5 91.1 109.7 108.3 93.8 73.7 
1974 98.6 102.2 90.8 119.7 109.1 92.4 106.3 
1975 100.1 103.2 93.2 112.5 110.5 96.2 109.4 
1976 97.7 101.6 94.2 106.8 105.9 95.8 108.7 
1977 103.2 105.6 96.1 112.4 111.2 95.6 105.4 
1978 106.1 108.3 99.9 112.9 112.9 98.8 108.6 
1979 108.7 110.8 103.4 114.9 114.8 99.1 113.6 
1980 109.7 112.0 103.7 115.3 111.9 99.9 112.6 
3981 107.9 — — — — 102 — 

1982 107.9 — — — — 106 — 

Kaynak: DİE Yapı sayılamalan 

Konut büyüklüklerinin öbür göstergesi de oda sayısıdır. DİE nü-
fus sayılarına ilişkin bilgiler tek odalı konutlarm giderek azaldığını, 2 
odalılarda sınırlı bir artış olmakla birlikte tüm konut varlığımız için-
deki payı azalmaktadır. Buna karşılık 3 ve 4 odalılarda önemli artış-
lar sözkonusu olmaktadır. Çizelge — 6 yıllara göre oda sayılarının ko-
nutlara oransal dağılımım özetlemektedir. 
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Çizelge — 6 

HANE HALKLARININ OTURDUKLARI KONUTLARIN ODA SAYISINA 
GÖRE DAĞILIMI (1970-1979) 

+ 10.000 
Türkiye Kentler lil+ilçe M.) nüfuslu yer 

Oda Sayısı 1970 1375 1970 1975 1979 

Mağara, çadır 1.85 1.10 2.10 0.45 — 

1 Odalı 20.38 10.96 15.50 11.00 2.23 
2 Odalı 35.95 32.11 35.50 34.77 18.87 

1+2 Odalı 58.12 44.17 53.10 " 45.77 21.10 

3 Odalı 23.38 28.48 27.60 30.90 40.61 
4 Odalı 12.16 14.37 13.S0 14.14 28.16 

3+4 Odalı 35.54 42.85 41.20 45.04 68.77 

5 + 6.34 10.98 5.70 3.74 10.11 
Kaynak: DlE Yayınlan 

Çizelge 6'dan anlaşılacağı gibi, 3 ve 4 odalı konutların oransal öne-
mi genel olarak kentsel alanlarda (% 45), özellikle nüfusu 10 binden 
çok olan kentlerde daha yüksektir ( ^ 90). Ankara'da bu oranın % 77'-
yi aştığmı şimdiden belirtmeliyim. 

Barınma Yoğunluğu 

Barınma koşullarının anlamlı bir göstergesi de oda başına kişi, 
hanehalkı başma oda (ortalama konut büyüklüğü) gibi oranlamalar-
dır. Genellikle, "barınma yoğunluğu" adı verilen bu oranlamalar, Tür-
kiye'mizde konutların oldukça kalabalık hanehalklarınca kullanıldığını 
göstermektedir. 1955 yılında odabaşma düşen kişi sayısı olarak barın-
ma yoğunluğu Türkiye'de 2.53, kentlerde 2.17, kırlarda 2.70 idi. Bu 
oran, Türkiye için, 1965'de oda başına 2.42 iken 1970'de 2.38'e inmiş-
tir. Kentlerde 1965'de odabaşma 2.05 kişi barınmaktaydı. Öte yandan, 
aile başma düşen oda sayısı (ortalama konut büyüklüğü) 1955'te kır-
lar için 2.20, kentler için 2.34' Türkiye için 2.47 idi. 1970'de ortalama 
hane başma Türkiye'de 2.27, kentlerde 2.47 odaya yükselmiştir. 

Barınma yoğunluğundaki sıkışıklıkların bir belirtisi de hanehalk-
larınm büyük çoğunlukla bir ya da iki odalı konutlarda yaşamaları-
dır. Çizelge — 7'nin incelenmesi 1970 yılında hanehalklarının oturduk-
ları oda sayısma göre dağılımındaki küçük konutlara yönelik yığılma-
yı açıklamaktadır. i 
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1975 Genel Nüfus sayımı Sonuçları bir ve iki odalı konutlardaki 
yığümanm bir derece hafiflediğini göstermekte fakat dengesizliğin 
sürdüğünü belirtmektedir. Yaymlanan bilgiler kent ve kır konutları 
için karşılaştırma yapmaya elvermemektedir. 1955-1970 yıllarındaki 
sıkışıklığın adam başına 0.66 oda ölçütüyle hangi büyüklükteki konut-
larda yoğunlaşmış olduğu konusunda Çizelge — 7'ye bakılabilir. 

Çizelge — 7 
KONUT BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE HANEHALKLARININ DAĞILIMI VE 

BARINMA DURUMLARI (1955, 1970, 1975) 

Sıkışık (Kalabalık) Barınma 
Hanehalkları Durumu (Adambaşına 0.66 Oda 

Ölçütüne Göre) 
Konutlar Türkiye Kentler Türkiye Kentler 

1955 1970 1975* 1955 1970 1975* 1955 1970 1975 1955 1970 1975 
1 Odalı 28.1 20.3 14.6 31,7 15.5 11.0 76.2 80.1 91.5 65.0 47.5 88.7 
2 Odalı 38.7 35.9 36.8 32.8 35.5 34.8 75.5 77.2 74.4 59.9 71.1 88.9 
3 Odalı 17.3 23.4 27.5 18.1 27.6 30.9 50.9 50.6 47.4 27.2 37.8 35 
4 Odalı 9 12.2 13.5 9.5 13.6 14.2 44.7 44.4 19.1 18.4 27.8 25.2 
5 Odalı 2.6 3.2 2.8 3.8 3.6 . 2.5 26.9 27.9 3.2 5.2 14.4 0.8 
6 Odalı+ 4.3 2.2 1.8 4.1 1.2 1.2 — 38.8 — — 17.1 — 

Toplam 100 100 97.0 100 100 99.5 31.8 65.5 47.1 27.3 54.6 47.7 

* Mağara, çadırda yaşayanlar dışlanmıştır. 

Uluslararası bir karşılaştırma yapmak istersek, Danimarka, Belçi-
ka, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Norveç, İsveç'te oda başına adam sa-
yısı 1 kişiden az, Fransa, İrlanda, Doğu Almanya ve İtalya'da 1-1.5 kişi, 
Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye'de 2, Rusya, Çekoslavakya, Fin-
landiya, Macaristan ve Polanya'da 1.5-2 kişi düşmekteydi. (Geray, 
a.g.y., s. 75-76). 

1979 Kentsel Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları anketi so-
nuçlarına bakılırsa kentlerimizde 1 ve 2 odalı küçük konutlarda barı-
nan ailelerin oranı % 21 çevresindedir. Büyük çoğunluk (% 68.77), 3 
ve 4 odalı konutlarda yaşamaktadır. Aynı ankete göre, kiracıların 
% 74'ü, ev sahiplerinin % 71'i 51 -100 m2 arasında orta büyüklükteki 
konutlarda yaşamaktadırlar. 

Konut Üretimi 

Konut üretimi her şeyden önce, ulusal kaynaklardan konuta ay-
rılan payın büyüklüğüne, daha da önemlisi bu payın en akılcı biçimde 
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kullanılmasına bağlıdır. Aralarında ekonomistlerin çoğunlukta olduğu 
makro plancılar, konuta ayrılan ya da yatırılan akçal kaynakların ana-
mal/ürün oranının düşüklüğü nedeniyle "ölü yatırım" olarak niteli-
yorlar. Oysa, aralarında kent ve bölge plancılarmm da bulunduğu 
toplumbilim ağırlıklı uzmanlarm görüşüne göre, konut verimsiz de-
ğil, eğitim gibi uzun sürede ürün sağlayan, değer katan, toplumsal 
yararı yüksek bir yatırım alanıdır. Planlarımızda birinci görüş daha 
ağır basmış, ulusal kaynaklardan konuta ayrılacak paym belli bir oran-
la sınırlanması (yaklaşık % 20) yolu tutulmuştur. Konuta yapılan ya-
tırımların GSMH içindeki payının % 3.47, toplam yatırımlar içindeki 
payının % 19.7 çevresinde kaldığı anlaşılmaktadır. 

Toplam toplumsal altyapı yatırımları arasında eğitim, sağlık, top-
lumsal altyapı yatırımları konuta göre daha çok pay almaktadır. Öbür 
ülkelerle karşüaştırüdığmda Türkiye'de konuta hem GSMH'dan ayrı-
lan pay, hem de konutun tüm yatırımları içindeki payı göreli olarak 
düşüktür. Fakat asıl ilginç olanı, konut yatırımlarıyla 1000 nüfus için 
üretilen konut birimleri sayısının en düşük olduğu ülkeler arasında 
Türkiye başta gitmektedir. (ARU — "Dünya Konut İstatistiklerinin 
Yorumlanması", a.g.y., s. 70; KELEŞ, a.g.y., s. 152-153). Öte yandan, 
özel kesimin kamuya oranla daha çok yatırım yaptığı anlaşılmaktadır. 
Gerçekten, 1963-1980 yıllarını içeren dönemde, kamu 30 milyar, özel 
kesim 375 milyar TL. tutarında yatırım yapmıştır. Konut üretiminin 
onda birinden az bir dilimini (% 5) kamu üretmektedir. Yapımı biten 
konutların sahibine göre dağılımı Çizelge — 8'de özetlenmiştir. 

İmar ve İskan Bakanlığınca son 14 yıllık dönemde 22,884 konut, 
Emlak Kredi Bankasınca 1947-1980 yılları arasmda 18.353 konut üre-
tilebilmiştir. (1961-1979 döneminde Afet İşleri arasmda 127.455 konu-
tun yapımında yardımcı olmuştur). Sosyal konutların toplamı 38.579'u 
bulmuştur. (İmar ve İskân Bakanlığı'nm Brifinginde Saym Bakan Ş. 
Tüten'in konuşmasından, 14.4.1981, ayrıca Bkz. IV. BYKP, s. 145). 

ÜLKE ÖLÇEĞİNDE PLANLI DÖNEMDE KONUT GEREKSİNİMİ 

Beşer yılı içeren üç kalkınma planı dönemindeki uygulamalar ve 
yürürlükteki 4. Beş Yıllık Kalkmma Planı dönemine ilişkin gerçekleş-
meler ve kestirimler Çizelge 9'da özetlenmiştir. Onbeş yıllık döneme 
ilişkin olarak nüfus artışmdan, yenilemeden doğan gereksinimler 
2.673.134 konutun yapımı bitmiştir. Yapı izinlerine göre 692.254, yapı 
kullanma izinlerine göre 1.674.848 konut açığı saptanmıştır. Onbeş 
yıllık dönem sonunda en az, en iyimser kestirimle % 26, en çok fakat 



Çizelge — 8 
YAPIMI BİTEN YAPILARIN SAHİPLERİ (1973-1980) 

co 

Kesim ve Kuruluşlar 
Sahiplik 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982* 

Özel Kesim 92.375 
%96.1 

83.610 
%96.1 

96.554 
%99.1 

101.190 
%99.1 

117.982 
%98.8 

119.342 
%99.0 

122.462 
%98.5 

135.845 
%97.6 

115.522 
%97.2 

110.129 
%94.9 

— Özel kişi ve girişim 84.222 
%87.6 

77.780 
%92.4 

88.662 
%91.0 

92.024 
%90.1 

107.065 
%89.7 

107.195 
%88.9 

108.484 
%87.3 

123.789 
%88.9 

102.648 
%86.4 

94.303 
%81.3 

— Kooperatifler 8.153 
% 8.5 

5.830 
% 6.9 

7.892 
% 8.1 

9.166 
% 9.0 

10.917 
% 9.1 

12.148 
%10.1 

13.978 
%11.2 

12.056 
% 8.7 

12.874 
%10.8 

15.826 
%13.6 

Kamu Kesimi 3.788 
% 3.9 

589 
% 0.7 

877 
% 0.9 

920 
% 0.9 

1.427 
% 1.2 

1.273 
% 1.0 

1.835 
% 1.5 

3.362 
% 2.4 

3.256 
% 2.8 

4.112 
% 3.6 

— Genel Bütçe K. 2.210 214 349 485 329 534 417 1.067 — — 

— Katma Bütçeli K. 42 37 62 109 81 155 217 56 — — 

— Özel İdareler 7 3 57 12 57 11 4 — — — 

— Belediyeler 396 11 45 6 13 38 96 14 — — 

— K.İ.T. 1er 160 181 63 195 711 415 674 747 — — 

— Yandan çoğu kamunun 
olan K. 

897 93 250 63 76 107 333 1.022 — — 

— Yansından azı kamunun 
olan K. 

76 45 51 50 160 13 94 456 — — 

Toplam 96.163 84.199 97.431 102.110 119.409 120.615 124.297 139.207 118.778 115.986 

2 H 
O W 

3 

* Geçici Sonuçlar 
Kaynak: DİE yayınlan KONUT, 82, Kent-Koop, 1983. 
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Çizelge — 9 

PLANLI DÖNEM İÇİNDE KENTLERDE KONUT GEREKSİNİMİ 
ÜRETİMİ ve AÇIĞI (1983-1983) 

Doğacak Konut Gereksinimi Konut Üretimi Konut Açığı" 
Nüfus Yenile- Toplam Beklenen Gerçek- Yapı % Kullan- % 
Artışın- meden (Yapı İ.) leşen (İzni) ma (İzni) 

dan (kullan-
ma İzni) 

Birinci 
Beş Yıl 
(1963-67) 489346 64288 553634 289025 132212 164618 30 415422 75 

İkinci 
Beş Yıl 
(1968-72) 757000 142500 899500 713494 360762 186006 21 538738 60 

Üçüncü 
Beş Yıl 
(1973-78) 107400 146000 1220000 978361 499312 241639 20 720688 59 

15 Yılhk 
Toplam 2320346 352788 2673134 1980880 998286 692254 26 1674848 63 

Dördüncü 
Beş Yıl 
(1979-83) 1240465 464600 1705065 1416966 630915c 285404 17 10?4150c 63f 

20 Yıllık 
Toplam 3560811 817388 4378199 3397846 1629201b 977658 22 2748998" 63b 

Kaynak: GERAY, a.g.y., DPT, Kalkmma Planlan, Yıllık İzlenceler 

Açıklamalar: (a) Gecekonduyla karşılanmıştır. 
(b) Kestirim. 
(c) Onbeş yıllık ortalamaya dayalı kestirim. 

gerçeğe en yakın kestirimle % 63 oranlarında birikmiş konut açığı var-
dır. Kuşkusuz bu açık, gecekondu yapımıyla karşılanmıştır. Başka bir 
deyişle, izinli konut yapımı, toplam konut yapımının % 37'sidir. 1979-
1983 yıllarını içeren IV. BYKP döneminde 1.705.065 konuta gereksinim 
duyulacağı, buna karşılık 285.404 konut üretilebileceği, konut açığının 
1.074.150 (% 63) dolayında olacağı kestirilmektedir. Böylece IV. Plan 
dönemine Türkiye kentlerde 2.7 milyonluk bir konut açığıyla girilmiş-
tir. 

1970-80 dönemindeki nüfus artış hızının süreceği varsayılarak ya-
pılan DPT Özel İhtisas Komisyonu çalışmasında, 1984-1988 yıllarını 
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içeren V. Plan döneminde, 20 binden çok nüfuslu kentsel nüfusun ar-
tan diliminin (yaklaşık 5.2 milyon) 1.3 milyon konut gereksinimi do-
ğuracığı, buna yenilemeden doğan gereksinim (yaklaşık 0.5 milyon) 
eklenince beşinci plan döneminde 1.8 milyon konuta gereksinim duyu-
lacağı sonucuna varılmıştır. Yeni plan dönemine ilişkin bu kestirmeler 
21. yüzyıl başında Türkiye'nin konut gereksinimi açısından görünümünü 
özetleyen çizelgede değişiklik gerektirmeyecek bir ölçektir. Kaldı ki 
hanehalkı ortalama büyüklüğünün giderek küçülmekte olması bu açı-
dan konut gereksiniminin gittikçe arttırıcı etkide bulunacağı açıktır. 

Konut büyüklüğü açısından gereksinimin hangi hanehalkı büyük-
lüklerinde odaklaşacağı konusunda uzun boylu incelemelere gerek kal-
maksızın hemen hanehalklarınm oda sayısına göre konutlara dağılımı-
nı gösteren Çizelge — 7 yardımıyla öncelikle 2 odalı konutlarda, sıkı-
şıklığın en üs düzeye çıktığı (% 71.1) bunu 1 odalıların (% 47.5) ve 3 
odalıların (% 37.8) bunu izlendiği söylenebilir. Kuşkusuz, 1970'den bu 
yana yapılan konutlarda 3 ve 4 odalı olması, bunu 4 odalı konutların 
izlemesi sonucu 3 ve 4 odalı konutlardaki sıkışıklığın hafiflemesine yol-
açtığı söylenebilir. 

Fakat 2 odalı konutlardaki tüketim sıkışıklığının bir süre daha 
gözlemleneceği anlaşılmaktadır. 1979 Gelir ve Tüketim Harcamaları 
anketi, hanehalklarmdan büyük çoğunluğunun (% 40.6) 3 odalı, 
% 28.2'nin 4 odalı, % 10.1'nin de 5 ve daha çok odalı konutlarda yaşa-
makta olduklarını göstermektedir. 2 odalı konutlarda yaşayanların 
oranı % 18.9 düzeyindedir. Hanehalklarmdan yalnızca % 2.2'si 1 oda-
lı konutlarda yaşamaktadır. Son yıllardaki durumu belirlemek için 
sunduğumuz bu açıklamanın gelir düzeyi karışınca önemli farklılık-
lar göstereceğini şimdiden vurgulamakta yarar vardır. 

Belli düşük ve yüksek ölçünler dikkate alınarak aşırı barınma yo-
ğunluğu gösteren konut büyüklüklerinde görülen aşırı kalabalıklığı 
ya da sıkışıklığı gidermek gerekir. 1970 yılma ilişkin konut ve hane-
halkı sayılarına dayanarak kentlerde üretilecek konutların oda sayısı 
olarak büyüklükleri saptanmıştır (DİNÇ — ag-y-, S. 80). Buna göre 
1 odalı konut üretimi hiç yapılmamalı ya da % 3.5 oranını aşmama-
lıdır. İki odalı konutlar % 14'den az - % 24'ten çok olmamalıdır. Üre-
tilecek konutlarm en az % 31'i, en çok % 35'i üç odalı; en az % 22'si, 
en çok % 31'i dört odalı olmalıdır. Beş odalılar için % 9 ile % 14, altı 
ve daha çok odalı konutlar için % 7-10 arasında konut üretilmelidir. 
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ÜLKE ÇAPINDA KONUT İSTEMİ. EKONOMİK YAPI VE GELİR 
KÜMELERİ 

Ülke Düzeyinde Konut İstemini Etkileyen Etmenler 

Konut isteminin yöresel ve bölgesel ölçeklerde daha anlamlı ve 
daha gerçekçi biçimde incelenebilineceğini önce belirtmeliyim. Bunun-
la birlikte, konut kesimine ilişkin ülke çapındaki planlamaları yapmak, 
izlenceye bağlamak açısından böylesi makro ölçekli bir istem kestirimi-
ni etkileyen etmenleri topluca gözden geçirmekte yarar vardır. 

Gelir Düzeyi ve Dağılımının Konut İstemine Etkisi 

Gelir düzeyi ile barınma koşullarının, kira ödemelerinin ve konut 
satın alma gücünün birbiriyle yakından ilişkisi olduğu herkesçe bili-
nen bir gerçektir. Bu nedenle, gelir durumuyla ilgili en son sayısal bil-
gileri içeren Kentsel Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anke-
ti (1978-97) nin sonuçlarına dayanarak yaptığımız hesaplamalar Kent-
sel Türkiye'de gelir dağılımının hanehalkları arasındaki dağılımı ko-
nut istemi açısından ilgi çekici sonuçlara varmamızı sağlayıcı nitelik-
tedir. 1965 yılında yalnızca belli büyük kentler için yapılan benzer ni-
telikteki anket, farklı bir yöntemle hazırlandığından daha önceki yıl-
larla karşılaştırma yapma olanağından yoksunuz. 1979'da hanehalkla-
rmın aylık ortalama geliri 11.440.— TL. idi. 7000 liradan az aylık 
geliri olan hanehalkları toplamın yaklaşık üçte birini (% 34.8) oluş-
tururken toplam gelirin yirmide üçünü (% 13.7) alabilmekteydi. Bu-
na karşılık, 25 bin liradan çok aylık gelire sahip bulunan üst gelir üze-
rindeki hanehalklarınm oranı % 8.6 iken, toplam gelirin % 28'ini el-
de ediyorlardı. Bir başka anlatımla, hanehalklarınm yarısından çoğu 
(% 56'ı) ayda 10.000 inin altında bir gelir sağlarken, toplam gelirden 
% 28.3'lük bir pay almaktaydı. Buna karşılık 14 bin liradan çok aylık 
geliri olan dörtte bir oranındaki (% 26.8) hanehalkları, gelirin yarı-
sından çoğunu % 55.1'nin kazanıyordu (Çizelge — 10). 

Tüketim harcamaları ve gelir düzeyi 

Konut istemi açısından, gelir düzeyi ve dağılımı kadar, bu gelirin 
tüketilmesi ve biriktirilmesi eğilimleri de önemlidir. Aynı anket sonuç-
larından yararlanarak düzenlediğimiz çizelgelerden buna ilişkin ipuç-
ları elde etmemiz olanaklıdır. Önce çeşitli gelir kümelerine göre tüke-
tim ve biriktirim eğilimlerini inceleyelim. Kentsel Türkiye'de gelirin 
% 72'sinin tüketime gittiği, buna karşılık % 28'inin biriktirildiği an-
laşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, alt gelir düzeyindeki hanehalk-



Çizelge — 10 
GELİR KÜMELERİNE GÖRE HANEHALKLARININ DAĞILIMI 

Kentsel Türkiye (1979) ve Ankara (1979) 

GELİR 
DÜZEYİ 

A N K A R A 1979 KENTSEL TÜRKİYE 1979 

GELİR 
DÜZEYİ 

Hanehalklan Gelir TL (000) Hanehalklan Gelir TL (000) 
GELİR 

DÜZEYİ 

Sayı * B. 
I 

Sayı j % B. Sayı % B. Sayı * B. 

ALT 
(0 - 6999 TL.) 80.784 23.65 — 392.549 8.47 — 1.182.300 34.80 — 5.527.295 13.69 — 

ALT-ORTA 
(7.000-9999 TL) 71.145 20.84 44.49 587.892 12.69 11.16 720.413 21.20 56.00 5.909.605 14.64 28.33 

ORTA 
(10.000-13.999 TL.) 64.719 18.96 63.45 749.841 16.19 37.35 584.324 17.20 73.20 6.684.735 16.56 44.89 

ÜST-ORTA 
(14.000-24.999 TL.) 94.096 27.55 91.00 1.676.990 100.00 

1 
73.56 618.769 18.22 91.42 10.930.023 27.08 71.97 

ÜST 
(25.000+TL.) 30.753 9.00 100.00 1.224.232 26.44 99.98 291.178 8.58 00.00 Ll.316.779 28.03 100.00 

TOPLAM 341.496 100.00 — 4.631.504 36.20 — 3.396.984 LOO.OO — 40.368.437 100.00 — 

(B) Birikimli 
Kaynak: DİE, Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketleri 



Çizelge — İl 
GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE HANEHALKLARININ 

HARCAMA VE BİRİKTİRMELERİ 

Kentsel Türkiye, Ankara (1979) 

GELİR DÜZEYİ 

A N K A R A 1979 KENTSEL TÜRKİYE 1979 

GELİR DÜZEYİ Gelir Toplamı Al Gelir Toplamı B1 Bl/Al Gelir Toplamı A Gelir Toplamı B B/A GELİR DÜZEYİ 

TL (000) slayı TL (000) slayı % TL (000) slayı TL (000) slayı % 

ALT 392,549 472,272 120.31 5,527,294 6,259,421 113.21 

ALT-ORTA 585,892 573,340 97.52 5,900,605 5,613,470 95.00 

ORTA 749,841 656,967 87.61 6,684,735 5,564,775 83.00 

ÜST-ORTA 1,224,232 1,244,863 74.23 10,930,023 7,170,918 66.00 

ÜST 1,676,990 572,402 43.49 11,316,779 4,451,423 39.00 

TOPLAM 4,631,504,157 3,519,849,303 76.00 40,359,436,790 29,059,713,062 72.00 

Kaynak: DİE, 1978-79 Kentsel Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi, sonuçlan 
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larının biriktirim şöyle dursun ay içinde borçlandıkları anlaşılmakta-
dır. Bu tür düşük düzeyli gelir kümeleri için konut isteminin düşük 
gelirli kiralık konutlara yönelmesi, devletin bu istemi karşılamada et-
kin bir tutum içinde bulunması zorunludur. Ençok biriktirim yapabi-
len en yüksek gelir kümesindekilerin konut istemleri devletin yardımı 
desteği olmaksızın karşılanabilmektedir. (Çizelge — 11) 

Konut Giderlerinin Tüketim Harcamaları İçindeki Payı 
Hanehalklarınm çeşitli tüketim alanlarına harcadıkları paralar 

arasında konuta kentlerimizde ancak % 14.69 oranmda bir pay ayrı-
labilmektedir (Çizelge — 11). İlgi çeken nokta, en alt gelir kümesin-
de konuta ayrılan pay en düşük değerdedir (% 13.7). Bu oran alt orta 
gelir düzeyinde % 14.4, orta gelirlerde % 14.5, üst ortada % 15.9, üst 
gelir düzeyinde (ortalamanın altında) % 14.4 oranındadır. Gerçi ko-
nuta, daha düşük oranlarda para harcanması istenilir bir durum ol-
makla birlikte, kiraların, konut maliyetlerinin yüksekliği, enflasyonun 
baskısı, yaşam koşullarının güçlüğü dikkate almırsa, geliri düşük olan-
ların üzerinde konuta ilişkin giderlerin baskısı daha ağır olmaktadır. 
Çizelge 10 ve 12 bir arada incelendiğinde, hanehalklarınm üçte birin-
den çoğunu (% 35'ini) oluşturan alt gelir düzeyindekiler toplam ge-
lirden % 14'lük bir pay alırken, toplam konut giderlerinin % 13'ünü 
yapabilmekte, buna karşılık en üst gelirliler % 9'u oluştururken top-
lam gelirin % 28'ine sahip olmakta, buna karşılık toplam konut gider-
lerinin % 13'ünü yapmaktadır. 

Çizelge — 12 
HANEHALKI HARCAMALARINDA KONUT GİDERLERİNİN PAYI 

Kentsel Türkiye, Ankara (1965-1979) 

GELİR DÜZEYİ 

ANKARA 1965 ANKARA 1979 
KENTSEL 

TÜRKİYE 1979 

GELİR DÜZEYİ 
Konut 
Gideri 

Toplam-
daki payı 

Konut 
Gideri 

Toplam-
daki payı 

Konut 
Gideri 

Toplam-
daki payı GELİR DÜZEYİ 

% % % % % % 

ALT 23.69 14.15 3.16 13.00 12.59 13.70 
ALT-ORTA 20.01 13.33 26.63 19.29 20.01 14.43 
ORTA 18.89 12.69 20.43 15.82 18.89 14.45 

ÜST-ORTA 24.03 12.52 11.95 17.87 24.03 15.90 
ÜST 13.38 11.22 33.62 17.74 13.38 14.43 

TOPLAM 100.00 12.88 100.00 17.52 100.00 14.69 

Kaynak: DİE, Kentsel Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketleri 
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KİRANIN KONUT GİDERLERİ İÇİNDEKİ PAYI 

Konut Giderleri, Kiracılık Durumu 

Ülkemizde kiracılık daha çok kentsel alanlarda yaygındır. 1965 ve 
1975 yılları arasında kiracılık oranında bir değişme olmamış, % 19.7 
de kalmıştır. Kentlerimizde kiracıların oranı % 46'yı bulurken, kırsal 
alanda bu oran % 2 dolaylarındadır. 

1979 verilerine göre Kentsel Türkiye'de hanehalklarmm % 35.9'u 
kiracıdır. En düşük gelirliler arasında kiracılık oranı % 50.1'i bulmak-
tadır (Çizelge — 13). Çoğunluğu gecekondu sahibi durumunda olan 
alt-orta gelir kümesindeki hanehalklarında kiracılık oranı % 26.1 gibi 
düşük bir düzeydedir. Orta ve üst gelir düzeylerindekilerde kiracılık 
oranı ortalama düzeydedir. Ankara'da kiracılık oranı (% 40), kentsel 
Türkiye ortalamasının (% 43) üstündedir. Bu oran alt gelir kümelerin-
de daha yüksektir. 

Çizelge — 13 

KİRA ÖDEYEN HANEHALKLARININ GELİR DÜZEYLERİNE 
GÖRE DAĞILIMI 

GELİR 
DÜZEYİ 

ANKARA 1965 

Kiracı 
Hanehalkı % 

ANKARA 1979 

Kiracı 
Hanehalkı % 

KENTSEL 
TÜRKİYE 1979 

Kiracı 
Hanehalkı °/o 

ALT 40.00 42.61 50.14 
ALT-ORTA 57.06 45.16 26.12 
ORTA 50.00 36.87 35.89 
UST - ORTA 60.00 40.00 34.15 
UST 50.33 26.86 35.03 

TOPLAM 52.23 39.91 35.89 

Kaynak: DİE, Kentsel Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketleri 

Öte yandan, konuta giden ödemeler arasında kiranın payı % 43'ü 
bulmaktadır. Bu pay alt ve alt-orta gelir düzeylerinde ortalamanın üs-
tünde, orta, üst-orta ve üst gelir düzeylerinde ortalamanın altmda kal-
maktadır. Başka bir deyişle, kira yükü, alt gelir kümelerinde daha bü-
yük bir yük oluşturmaktadır (Çizelge — 14). Ankara'da da kentsel 
Türkiye'ye koşut bir dağılım gözlemlenmekte, fakat yüksek gelirliler-
de bu pay önemli bir düşüş göstermektedir. 
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Çizelge — 14 

GELİR DÜZEYİNE GÖRE KİRANIN KONUT GİDERLERİNDEKİ (PAYI 

Kentsel Türkiye (1979), Ankara (1965-1979) 

GELİR 
DÜZEYİ 

Ankara (1965) Ankara (1979) Kentsel Türkiye 
1979 

GELİR 
DÜZEYİ 

Konut Gideri % % 

ALT 48.81 48.95 44.47 

ALT-ORTA 51.35 46.52 44.61 

ORTA 56.32 43.12 42.80 

ÜST-ORTA 61.71 43.29 40.87 

ÜST 48.10 31.41 39.41 

TOPLAM 51.85 42.72 42.64 

Kaynak: DİE, Kentsel Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketleri 

1963'de konut kirasının gelire oranının düşük gelirli hanehalkla-
rmda daha büyük, yüksek gelirlilerde daha küçük olduğu gözlemlen-
miştir. Örneğin 400 TL den düşük gelirli ailelerde kira, gelirin % 29'-
unu, 401-600 TL geliri olanlarda % 22'sini, buna karşılık yüksek ge-
lirli ailelerde (örneğin 2.000-3.000 TL geliri olanlarda) % 12, 3.000 
den çok gelirlilerde % 10 oranma düştüğü bir gerçek idi (Bkz. Keleş, 
100 soruda a.g.y., s. 127). 1963 yılında büyük kentlerde yapılan tüke-
tim harcamaları anketlerinden alınan sonuçlara göre, konut harcama-
larının gelirdeki payı ortalama % 12 ile 15 arasında değişmekteydi. Ge-
lir düzeyi arttıkça konuta ayrılan payın göreli önemi düşmektedir. 
(BÖRTÜCENE, "Kalkınma Planı ve Konut...", a.g.y., s. 43-44). 

Taşınmaz Gelirlerinin Toplam Gelir İçindeki Payı 

Kara ödemelerinin ev sahibi açısından bir gelir oluşturduğu açık-
tır. Taşınmaz gelirlerinin toplam gelirler içindeki oranı % 4'tür. Bu 
oran düşük gelirlilerde ortalamanın biraz altmda, üst gelir düzeyin-
dekilerde ortalamanın biraz üstündedir (Çizelge — 15). Buna karşı-
lık, aylık ve ücret adı altmda emek karşılığı gelirlerin kentsel Türki-
ye'de payı % 39 dolaymda iken, düşük gelirlilerde bunun % 61-66 ara-
sında değişmesi, buna karşılık en üst gelir kümesinde % 9.5'e düşmesi 
ilginçtir. Buna koşut olarak hanehalkı başkanlarının çalıştıkları işteki 
durumlarına ilişkin bilgiler (Çizelge — 16) bu açıdan anlamlıdır. Kent-
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Çizelge — 15 

GELİR DÜZEYİNE GÖRE HANEHALKI GELİRLERİNDE TAŞINMAZ 
GELİRLERİ İLE MAAŞ, AYLIK, ÜCRET GELİRLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Kentsel Türkiye, Ankara (1979) 

GELİR 
DÜZEYİ 

MAAŞ, AYLIK, ÜCRET 
GELİRLERİ 

TAŞINMAZ GELİRLERİ 
GELİR 
DÜZEYİ Ankara Türkiye Ankara Türkiye 
GELİR 
DÜZEYİ 

% % % % 

ALT 73.59 65.98 2.65 3.94 

ALT - ORTA 71.59 61.11 2.63 3.11 

ORTA 62.93 51.46 3.85 4.03 

ÜST-ORTA 98.05 34.12 5.45 4.14 

ÜST 23.23 9.51 6.34 4.61 

TOPLAM 49.05 38.96 4.84 4.04 

Kaynak: DİE, Kentsel Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketleri 

Çizelge — 16 

HANEHALKI (BAŞKANLARININ SON İŞTEKİ DURUMLARI 

Kentsel Türkiye (1979) Ankara (1965-1979) 

İstek Durumu 
ANKARA KENTSEL TÜRKİYE 

İstek Durumu 
1965 (%) 1979 (%) 1979 (%) 

Ücretli 77.96 58.20 49.84 

İşveren 3.71 5.11 7.36 

Kendi hesabına 18.33 14.78 24.29 

Öbürleri — 21.91 18.50 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 

D.İ.E.: Kentsel yerler hanehalkı, gelir ve tüketim harcamaları 
anketleri sonuçlarına dayanılarak düzenlenmiştir. 
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sel Türkiye'de ücretli olarak çalışanların yarıyı oluşturduğu (% 49.9), 
işveren durumunda olanların % 7.4, kendi hesabına isyapanlarm % 24.3 
oranında kaldığı belirtilmek gerekir. Ücret gelirlerinin düşük gelir kü-
melerinde daha yüksek oranda belirmesi bu açıdan anlamlıdır. Baş-
kent Ankara'da, emek gelirlerinin toplam içindeki payı (% 49) ile üc-
retlilerin oranı (% 58), kentsel Türkiye ortalamasının çok üstündedir 
(sırasıyla % 39 ve % 50). 

Ödenen Kira ile Gelir Düzeyi Arasındaki Bağlantı 

Gelir ile ödenen kira arasındaki ilişkileri Çizelge — 17'nin yardı-
mıyla inceleyebiliriz. Kentsel Türkiye'de 1978-79 yıllarında kiracı hane-
halklannm büyük çoğunluğu (% 78.8), 2000 TL'nin altmdaki konutları 
kiraladıkları, buna karşılık % 21.1 oranmdakilerin de 2000 TL'nin üs-
tündeki konutlarda kiracı olarak oturabildikleri anlaşılmaktadır. 1000 
liranın altındaki kiralık yerleri, düşük gelirli hanehalklarmm % 77.1 
gibi büyük çoğunluğu kiralayabiliyor. Buna karşılık, 4000 liranın 
üstündeki kiralık konutları tutanlardan % 75.7'sinin üst gelir düzey-
lerindeki hanehalklarmdan olduğunu belirtmekte yarar vardır (Çizel-
ge — 17). Başkent Ankara'da da, hanehalklarmm büyük çoğunluğu 
(% 64), 2000 liranın altmdaki kiralık konutlarda oturabilmekte; geri 
kalanı (% 36) 2 binin üstünde kira ödemektedir. Ankara'da da 1000 li-
ranın altmdaki düşük kiralı konutları, düşük gelirli hanehalklarmm 
% 72'si kiralamaktadır. Başkentte, yüksek kiralı (4000 TL.'ııin üstün-
deki) konutları kiralayanların % 82'sinin yüksek gelir kümesindekiler 
olduğu anlaşılmaktadır. 

TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE KONUT İSTEMİ 

Kentsel Türkiye ölçeğinde konut pazarının, bugünkü dar (sıkı) 
para siyasası içinde konut sorununa getirdiği sorunlardan da kaynak-
lanan bir durgunluk geçirdiği gerçektir. Kiracı ya da alıcı bekleyen 
boş kiralık ya da satılık konutların sayısının hoş görüyle karşılanabi-
lir sınırları aştığı gözlemleniyor. Bu, kentsel Türkiye'deki istemin da-
raldığını yansıtmaktadır. 

Kiracı ya da alıcı için boş bekletilen konutlarm sayısını, konut 
stoğundaki göresel önemini saptamak üzere herhangi bir kestirimde 
bulunmak şu aşamada olanaksızdır. Boş bekleyen konut sayısındaki ar-
tış, sunumdaki çokluğu yansıtması yanında, gereksinim ile istemin ça-
kışmadığını, eder, büyüklük ve konut kolaylıkları açısından karşılama-
dığını belirlemektedir. 
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Çizelge — 17 

GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE HANEHALKLARININ ÖDEDİĞİ KİRALAR 

TÜRKİYE (1979), Ankara (1965-1979) 

KİRA KÜMELERİ Alt Alt-Orta Orta Üst-Orta Üst Toplam 

ANKARA A 34.33 53.73 10.45 1.49 — 1 0 0 . 0 0 

H 
1965 B 88.46 38.71 14.58 3.33 — 25.97 

H ANKARA A 47.25 27.48 15.38 7.69 2.20 1 0 0 . 0 0 

05 

8 
I 

1979 B 57.33 35.71 26.92 13.46 11.11 30.63 05 

8 
I KENTSEL A 56.52 20.58 11.76 8.64 2.50 1 0 0 . 0 0 

TÜRKİYE B 55.22 33.01 24.11 17.57 11.89 35.25 

ANK. (1965) 
A 4.61 63.08 21.54 9.23 — 1 0 0 . 0 0 

05 
05 

ANK. (1965) 
B 11.54 44.09 29.17 20.20 1.64 25.19 

05 
tH 

ANK. (1979) A 27.72 30.69 14.85 23.76 29.71 1 0 0 . 0 0 

10
00

 

ANK. (1979) 
B 37.33 44.28 28.85 37.86 16.66- 34.00 

10
00

 

TÜRKİYE 
A 32.27 26.80 19.05 16.63 5.24 1 0 0 . 0 0 

TÜRKİYE 
B 39.93 53.02 48.18 41.74 24.55 43.49 

ANK. (1965) 
A — 25.49 33.33 13.73 27.45 1 0 0 . 0 0 

05 

S 
ANK. (1965) 

B — 13.98 35.42 23.34 22.95 19.77 
05 
CM 

ANK. (1979) 
A 6.00 22.00 28.00 36.00 8.00 1 0 0 . 0 0 

ANK. (1979) 
B 4.00 15.70 26.92 21.95 22.22 16.85 

CM 

TÜRKİYE 
A 10.90 17.69 26.30 28.39 16.72 1 0 0 . 0 0 

TÜRKİYE 
B 4.20 11.20 21.28 22.80 31.31 13.92 

ANK. (1965) 
A — 7.50 22.50 25.00 45.00 1 0 0 . 0 0 

05 
CO 

ANK. (1965) 
B — 3.22 18.75 33.33 29.51 15.50 

05 

n ANK. (1979) 
A 4.34 4.34 22.51 55.33 13.50 1 0 0 . 0 0 

ANK. (1979) 
B 1.33 1.43 9.61 23.49 16.66 7.40 

CO 
TÜRKİYE 

A 5.30 9.05 20.95 37.78 26.92 1 0 0 . 0 0 
TÜRKİYE B 0.59 1.65 4.90 8.78 14.58 4.02 

ANK. (1965) 
A — — 2.85 17.14 80.00 1 0 0 . 0 0 

ANK. (1965) B — — 2.08 20.90 45.90 13.57 

+ ANK. (1979) 
A — 6.06 12.12 63.64 18.18 1 0 0 . 0 0 

ANK. (1979) 
B — 1.33 5.71 25.61 33.33 1 1 . 1 1 

TÜRKİYE 
A 8.87 8.78 8.24 49.83 25.98 1 0 0 . 0 0 

TÜRKİYE 
B 0.38 1.14 6.34 17.59 10.76 3.30 

TOPLAM 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 

A — Gider dilimi içinde hanehalkları 
B — Kira dilimi içinde hanehalkları 
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Gelir düzeyi yanında hanehalkı büyüklüğü, hanehalkınm içindeki 
birden çok evli çiftin (ailenin) varlığı, barınma yoğunluğunun yük-
sekliği ve aşırı sıkışıklık da gereksinmenin isteme dönüşmesine etkili 
olmaktadır. Fakat bu etkinin derecesini ölçmeye elverişli veriler elde 
yoktur. Bu nedenle, konut istemine ilişkin herhangi bir sonuca ulaşa-
bilmek için, hanehalkınm konuta harcayabileceği paranın tutarı ve bi-
riktirme eğiliminin büyük ölçüde belirleyici olduğunu varsaymak ya-
nıltıcı olmaz. 

Hanehalklarmm konuta ilişkin harcamaları kabaca, toplam tüke-
tim giderlerinin % 15'i dolaymdadır. Ortalama biriktirim eğilimi % 28 
dir. Fakat gelir düzeylerine göre oluşan katmanlaşma dikkate alınırsa, 
alt gelir kümesindekiler gelirinden çok harcama yaparak borçla geçin-
mektedirler. Alt-Orta gelir düzeyindekilerin biriktirimleri de yok de-
necek ölçüdedir. Biriktirim yapabilecek olan en üst gelir düzeyindeki 
hanehalklan mülk ya da kiralık konut siyasasının dışında kalmış olsa 
bile, yine de istemin saptanmasmda dikkate alınmalıdır. 

Kentsel nüfusumuzun önümüzdeki plan yıllarında aynı hızla arta-
cağı, ortalama hanehalkı büyüklüğünün 4.56 kişi olduğu varsayılarak 
DPT Özel Uzmanlık Kurulunca yapılan bir kestirime göre toplam 
1.3 milyonluk bir konut gereksinmesi doğacaktır. Kanımızca, hane-
halklarmm giderek parçalanarak ortalama 4.1'e inmesi beklenebilir. 
Kestirimlerimize göre kentsel Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklü-
ğü 4.4, Ankara'da 4.1'dir. Bu nedenle, konut isteminin kestirilmesinde 
bu noktanın dikkate alınması gerçeklik payını arttırabilir. 1979 Tü-
ketim Harcamaları anketine dayanarak 1979'daki hanehalkı büyüklü-
ğünün ortalama 4.4 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda, 1984-88 
döneminde kentsel nüfus artışından doğan gereksinim toplamı 1,350,692 
birim konuttur. Gereksinim toplamına, yıkılma, yanma, kamulaştırma 
gibi nedenlerle yenilenmesi gereken konutları (varolan konutların yak-
laşık % 10'unu) eklemek gerekir. Yaklaşık 5 milyonluk konut varlığı-
nın % 10'unun yenilenmesi için 0.5 milyonluk bir ek gereksinim doğa-
caktır. Kabaca, sözkonusu beş yıllık dönemde 1.8 milyon konuta ge-
reksinim duyulacaktır. 

DPT Özel Uzmanlık Kurulu çalışmalarından da yararlanarak, 
1984-88 döneminde gereksinim duyulacak konutlarm yıllara dağılımı 
Çizelge — 18'de özetlenmiştir. 

Gereksinim duyulacak 1.8 birimlik konutlarm tümü için istem 
doğacağı beklenemez. Bunu hanehalklarmm gelir düzeyleri, ödeme 
güçleri belirleyecektir. Bugünkü gelir düzeylerine, ödeme, tüketme eği-
limlerine bakılarak tüm biriktirimlerin konuta yöneltilmesi söz konusu 
olamaz. Gelirlerinden konuta ayırdıkları yaklaşık % 15'lik dilimin ko-



GELİR DÜZEYİ VE TÜKETİM GİDERLERİ 137 

Çizelge — 18 
1984-88 DÖNEMİNDE KENTSEL NÜFUS ARTIŞI ve KONUT GEREKSİNMESİ 

Kent nüfusu Kent nüfusu Konut gereksinmesi 
Yıllar (000) Artışı (000) Nüfus Art. Yenilenme Toplam 

1984 22,708 1,076 244,603 103,216 347,819 
1985 23.837 1,130 256,772 103,216 359,988 
1986 25,023 1,186 269,548 103,216 372,764 
1987 26,268 1,245 282,861 103,216 386,177 
1988 27,575 1,306 296,808 103,216 300,024 

Toplam 5,943 1,350,692 516,080 1,866,772 

Kaynak: DPT Konut Özel Uzmanlık Yarkurulu çalışmalarını da gözönünde bu-
lundurarak düzenledik. 

nut istemine dönüştürülmesi beklenebilir. Biriktirimlerin belli biir kesi-
minin de konut istemine dönüştürülmesi özendirilmelidir. Bu nedenle, 
hanehalklarınm konut istemini etkileyebilecek ödeme güçlerinde, ge-
lirden yalnızca % 15'lik bir pay ayrılması yanmda konut giderlerinin 
tümünün konuta yöneltilmesi durumunda ödeme gücünü kestirmek 
gerekmiştir. Çok iyimser bir kestirimle konut giderleri ile biriktirilen 
paralarm tümünün konuta gitmesi durumunda konut istemini etkile-
yecek ödeme gücünün ölçeğini de kestirmek yoluna gidilebilir. Çizelge 
19 bu amaçla düzenlenmiştir. 

Çizelge — 19 
KENTSEL TÜRKİYE'DE 1979 GELİR DÜZEYİNE VE YAPI MALİYETLERİNE 

GÖRE HANEHALKLARININ ÖDEME GÜCÜNÜN YETTİĞİ KONUT ALANI (M*) 

Gelir Düzeyi Gelire göre Konut Konut Gideri ve 
Giderine göre Biriktirime göre 

(A) IB) (C) 

Alt 18 19 19 
Alt-Orta 31 26 36 
Orta 43 30 79 
Üst-Orta 67 37 189 
Üst 146 43 636 
Ortalama 45 28 İli 

Açıklama: Bir yıllık ödeme gücünü saptarken: 
"A" dizisi için, yıllık gelirin % 15'i; 
"B" dizisi için, yıllık konut gideri toplamı; 
"C" dizisi için, yıllık konut gideri toplamı ile biriktirim toplamını 20 
ile çarptık. Konut alanını saptarken ödeme gücü tutarını, 1979 yapı ma-
liyeti ortalamasına (9,541 TL./m2'ye) böldük. 
(1983'te ortalama maliyetin 25,000TL/m2 olduğu varsayımından hareket 
edilmiştir). 
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1979 gelir düzeyi, ederler, yapı maliyeti, toptan eşya ederleri dizin-
lemeleri dikkate alınarak, kentsel Türkiye'de her bir hanehalkmın 20 
yıllık ödeme gücü hesaplanarak 1979'da metrekare maliyeti 9,541 TL. 
olarak saptanmıştır. 

Bu durumda her bir hanehalkmın 45 m2 konuta 20 yıl süre için 
ödeme gücü vardır. Hanehalkı gelirleri dikkate alındığında, en düşük 
gelirlilerde 16 m2, alt-orta gelir kümesinde 28 m2, orta gelir kümesinde 
43 m2, üst ortada 67 m2, en üstte 165 m2 olarak saptanmıştır (Çizelge — 
19). 

Bir kişiye 15 m2 üzerinden, yalnızca nüfus artışından doğacak ge-
reksinmenin 5.9 milyonxl5m2 = 89.145.000m'2 olacağı aıılaşümaktadır. 
3.4 milyon hanehalkı 45 m2 den 3.4 milyon x 45 = 143.000.000 m2 ko-
nutun yapım maliyetini karşılar görünüyorsa da kanımızca özellikle 
en alt gelir düzeyindekilerin bir konuta sahip olabilmelerini karşılaya-
cak akçal güçleri çok sınırlıdır. Bunlarm gecekondulara yönelmesi ya 
da gecekondularını genişletmeleri beklenir. Ucuz kiralık halk konutları 
bu hanehalkları için hanehalklarmm 28 m2 lik ödeme güçlerinin dev-
letçe desteklenmesi gerekecektir. Alt ve orta gelir kümelerindeki hane-
halkları için evini yapana yardım yöntemi tavsiye edilebilir. Bunun da 
gerçekleşmesi devlet desteğine bağlıdır. Orta gelir düzeyindeki hane-
halklarmm ödeme güçleri toplu konut kredilerinden yararlanarak ge-
reksinmelerine göre 45 m2 ve daha büyük konutları mülk edinmelerine 
fırsat sağlayacaktır. Üst orta gelir düzeyindekilerin bireysel olanakla-
rıyla konut edinme ya da kiralık konutta yaşama olanakları vardır. 
Konut siyasasının bu ve en üst gelir düzeyindekilerin konut istemle-
rini karşılama yerine, bunlarm lüks konut eğilimlerini engellemeye, 
hatta kiraya verecekleri ikinci konut edinmelerini özendirmeğe yönel-
melidir. 

Yukardaki açıklamaların ışığında konut isteminin yöneleceği ko-
nut büyüklükleri şöyle sıralanabilir : 

Kişi Konut ODA 
Hanehalkı Hanehalkı(%) Alanı Net Yaşama Yatak Toplam 

1 - 3 29.62 45 m2 1 1 2 
4 - 5 45.75 65 m2 1 2 3 
6 - 7 19.19 98 m2 1 3 4 
7 + 5.54 120 m2 1 4 5 

Görüldüğü gibi, önümüzdeki yıllarda kentlerimizde konut istemi-
nin 45 m2, 65 m2 ve 98 m2 arasında dengeli biçimde karşılanması ve 
özellikle 65 m2'ye yöneltilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 
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Konut metrekareleriyle ilgili kestirimlerimizden özellikle iki ana 
sonuç çıkarabiliriz. Birincisi, konut giderlerine dayalı kestirimimiz en 
alt düeyde, buna karşılık, biriktirimi de içeren kestirimimiz en üst dü-
zeyde konut istemini etkileyecektir. Bu da, tüm biriktirimlerin konuta 
yöneltilmesi gibi gerçekçi olmayan bir varsayıma dayanmaktadır. Ama, 
hiç değilse belli bir ölçekte gerçekleştirilmesi tümden olanaksız da de-
ğildir. Konut getirişinin yüksek olmadığı, banka ve banker faizlerinin 
konut yatırımından daha kârlı olduğu bir dönemde, elbette biriktiri-
len paranın konuta yatırılabileceğini ummak olanaksızdır. Fakat ko-
şullar tersine döndüğünde, para, kredi siyasalarıyla konutun özendi-
rilmesi durumunda yatırımların büyük ölçüde bu alana kayması bek-
lenebilir. Özellikle, konutun enflasyona karşı bir tür güvence oluştu-
racağı koşullar doğduğunda, konut isteminde biriktirimlerin katkısı-
nın büyük olabileceğini söyleyebiliriz. O halde, 24 Ocak 1980 kararlan 
çerçevesinde bu konuda aşırı bir iyimserliğe kapılmamak daha gerçekçi 
olur. 

Kestirimlerimizden çıkarabildiğimiz ikinci sonuç, her iki du-
rumda da, yalnızca hane büyüklüğü açısından değil, gelir açısından 
da küçük (45-50 m2), orta (65-70 m2) ve büyükçe (90-100 m2) konut bi-
rimlerinin üretilmesi için konut siyasasını yönlendirmek gerektiği-
dir. İstemin hangi büyüklükteki konutlara yöneltilmesi konusunda bu 
kestirimlerimiz kimi ipuçlarını vermekteyse de, hanehalkı büyüklük-
leri, hanehalkı içindeki evli çift sayıları bu konuda dikkatte bulundu-
rulmalıdır. Örnek vermek gerekirse 1975 nüfus sayımına göre Türki-
ye'de, hanehalklarının % 3'ünde hiç aile bulunmuyor, buna karşılık 
% 16'smda iki ya da daha çok evli çift bulunuyordu. Tüm evli çiftlerin 
üçte birini oluşturan bu ailelerin bir kesiminin konut isteminde bulu-
nacağı beklenebilir. 

Kentsel Türkiye'de hanehalklarmm büyüklüklerine ve yaşadıkları 
konutlarm oda sayılarına göre dağılımına bakarak konut gereksinimi-
nin, dolayısıyla istemin hangi konut büyüklüklerine yöneleceği konu-
sunda bir görüş geliştirmek olanaklıdır (Bkz. Çizelge —• 20). 

1978-1979 Kentsel Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anke-
ti verilerine göre, büyük ağırlığın 2 ve 3 odalı konut üretilmesine ve-
rilmesi gerekmektedir. En azından, kalabalık olmayan çekirdek aileye 
dönüşen hanehalklan için 2-3 odalı konutlara yönelmek, ekonomik açı-
dan daha uygun düşecektir. 

Konut İstemi Açısından Ankara'da Gelir Düzeyi ve Ödeme Gücü 
Ankara, anakent işlevlerini büyük ölçüde başkent olmak niteliğin-

den kazanmaktadır. Bu nedenle de, kimi meslekler ve ana uğraş kol-
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Çizelge — 20 
HANEHALKI BÜYÜKLÜKLERİNE VE ODA SAYILARINA GÖRE KONUT GEREKSİNİMİ (1984-88) 

Hanehalkında 
Nüfus Sayısı 

Hanehalkı 
Sayısı 

Uygun Oda 
Sayısı 

Uygun Oda 
sayısında 

oturan 
hanehalklan 

Uygun olmayan 
oda sayısında 

oturmayan 
hanehalklan 

1984-88 
Gereksinimi* 

Dönem 
Toplamı 

1-3 kişi 1,106,124 2 oda 717,054 -389,070 541,364 -930,434 

4-5 kişi 1,554,326 3 oda 1,379,733 -174,593 858,615 -1,033,208 

6 ve daha çok 836,534 4 ve daha çok 1,300,197 +463,663 466,534 -3,030 

Toplam 3,496,984 3,396,984 -100,000 1,866,772 1,963,772 

8 < 
> 
H 
O W 
50 î> 

* hanehalklanmn % 29'unun 1-3 kişilik: % 46'sının 4-5 kişlik: % 25'inin 6 ve daha çok kişilik olacağı varsayılarak 
saptanmıştır. 
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iarı, hem Türkiye, hem de kentsel nüfusdan farklılaşmaktadır. Kimi 
meslek ve uğraş dalları hem kentsel yerlerden, hem de ülke bütünün-
den farklı ağırlıklar kazanmıştır. Memurların önemli bir yüzde oluş-
turması başkent Ankara için doğaldır. Buna bağımlı olarak kentsel 
yerlerden çoğunda önem taşımayan kimi uğraşların Ankara'da göre-
sel bir önem kazandığı anlaşılmaktadır. 

Buna örnek olarak, mali kurum ve sigortacılığın Türkiye ve kent-
ler ortalamasının bir kaç katı olduğu görülüyor. Başkent Ankara'da 
hizmet kesiminin (devlet işleri dışındaki kişi, ev ve toplum hizmetle-
rinde çalışanların) oranı yüksektir. Artan Başkent nüfusunun hiz-
metlerinde oldukça geniş bir kesimin çalıştığı (% 36 dolayında) bir 
gerçektir. Ne var ki Ankara hizmet kesiminin sanayileşme sonucunda 
gelişeceğine ilişkin genel ilkenin dışına çıkmaktadır. Gerçi, sanayide 
çalışanların oranı 1965'e göre % 8'den % 12'ye anlamlı bir artış gös-
termişse de hizmet kesiminin genişlemesi yalnızca buna bağlanamaz. 

Ankara açısından anlamlı bir gözlem de, uğraş dalının iyi tanım-
lanmadığı kitlenin hem ülke (% 0.66), hem kentler (% 17.65) ortala-
masından yüksek (% 21.24) olmasıdır. Bunu büyük ölçüde kente gelip 
henüz belli bir işte çalışmayan, çağdaş kentte bulunması beklenme-
yen hammallık, işportacılık, ayakkabı boyacılığı, dolmuş ve park yeri 
işçiliği gibi standart tanımlara girmeyen güvenliksiz ve geçici işlerde 
çalışanlar oranının yüksekliğine bağlayabiliriz. Bu arada, en düşük ge-
lir düzeyindeki hanehalkları arasında bunlarm oranı % 40'ı aşmakta-
dır. Aynı gözlem, mesleği belirsizler için de geçerlidir. 

İş-güç biçimi, meslekler ve gelirin kaynağı ile ilgili sayısal bilgi-
lerimiz, Ankara halkının daha çok Başkentlik işlevlerini yansıtmakta-
dır. Büyük çoğunluğuyla hanehalkmın geçim kaynağını girişimcilik, 
yöneticilik, kamu görevliliği, bilimsel ve teknik uğraşlar, toplumsal ve 
kültürel hizmetler oluşturmaktadır. Gerçekten, Ankara'da aylık, üc-
ret maaş adı altmda elde edilen gelirlerin toplam hanehalkı gelirleri 
içinde yaklaşık yarısını (% 49) oluşturmaktadır. Buna karşılık, taşın-
maz gelirleri, bu arada kira, toplam gelirlerde yaklaşık % 5'tir. Hane-
halkı başkanlarının çalıştıkları son işteki konumları da bu gözlemi 
destekler doğrultudadır. Ankara' da ücretle çalışanların toplamm beş-
te üçüne (% 58.2) yaklaştığını, bunu kendi hesabına çalışan küçük 
esnaf ve sanatkârların % 15'e yakın bir oranla izlediğini görmekteyiz. 
Gelir düzeyi düştükçe ücretle çalışanlar oranının ortalamanın üstüne 
çıkması küçük memur ve işçi kesiminin durumunu yansıtmaktadır. 
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ANKARA'DA KONUT GEREKSİNİMİ VE İSTEMİ 

Ankara'da konut gereksinimi istemi etkileyen etmenlerin kentsel 
Türkiye üe ilgili açıklamlarımıza ek olarak belirtmek gereken bir baş-
ka nokta da, kamu. görevlileri için kamu konutu adıyla yaptırılan ya 
da satın alman, alınacak konut birimlerinin, bir yandan konut üretim 
ve sunumunu arttırıcı etkisi, öte yandan bunlardan kiracı olarak ya-
rarlanacak geliri elverişli olanların konut satın almak için biriktirme 
olanaklarının çoğalmasına katkısı olacaktır. Kimi devlet dairelerinin 
hazır konutları TEKB aracılığıyla satın aldıkları ya da toplu konut üre-
tebilecek firmalara (Örneğin, MESA'ya) akçal yılı içinde teslim koşu-
luyla konut ısmarladıkları bilinmektedir. 

Ankara'da konut stoğunu etkileyen önemli bir etmen de, Devlet 
Dairelerinin ve özel kuruluşlarm giderek artan sayıda konut olarak 
yapılan yapıları, toptan ödeme yoluyla, işyeri olarak kullanmalarıdır. 
Bu hem kiraları yükseltici, hem konut sunumunu sınırlayıcı bir etki 
yaratmaktadır. 

ANKARA,DA NÜFUS ARTIŞININ YARATTIĞI KONUT 
GEREKSİNMESİ 

1984-1988 yülarmı kapsayan V. Plan Döneminde Ankara nüfusu-
nun 2.8 milyona çıkacağı, yaklaşık beş yıl içinde 525,000 kişilik bir ar-
tış göstereceği DPT öel uzmanlık kurulunca kestirilmiştir. Hanehalkı 
büyüklüğünü 4.1 olarak saptamış bulunduğumuza göre beş yılda nü-
fus artışından 128 bin konut gereksinmesi doğacaktır. Buna yenileme-
den doğacak beş yıllık toplam gereksinimi (25 bin) eklersek gereksinim 
153 bine yükselmektedir. 

Ankara'da hanehalklarmm konut giderleri toplam harcamaların 
yaklaşık % 18'dir. Biriktirme eğilimi de % 24 dolayındadır. Ankara ile 
ilgili olarak yirmi yıllık bir birikimle hanehalklarmm ödeyebilecekleri 
konutun alanca büyüklüğünü gösteren bilgiler Çizelge — 21'de özet-
lenmiştir. 
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Çizelge — 21 

ANKARA'DA GELİR DÜZEYİNE VE YAPI MALİYETİNE GÖRE 
HANEHALKLARININ ÖDEME GÜÇLERİNİN YETTİĞİ 

KONUT ALANI (1979) 

Gelir Düzeyi 
Yirmi yılda edinilebilecek konutun büyüklüğü (m2) 

Gelir Düzeyi 
A (m2) B (m2) C (mü) 

Alt 18 20 20 

Alt-Orta 31 29 53 

Orta 43 37 72 

Üst-Orta 
I 

67 53 167 

Üst 83 63 595 

Ortalama 51 38 119 

Açıklamalar — "A" dizisi, gelirin % 15'i üzerinden 20 yılda 
— "B" dizisi, konut gideri tutannca 20 yılda 
— "C" dizisi, konut giderine, biriktirilen paranın tümü-

nün eklenmesiyle 20 yılda 
— 1979 Yapı Maliyeti 9541 TL./m2'dir. 

Çizelgeden anlaşılacağı gibi Ankara'da da alt ve alt-orta gelir dü-
zeyindeki hanehalklarının gelirleri konut satın almaya yetmeyecek öl-
çüde yetersizdir. Bunları, devletin geniş ölçüde desteklemesi gerekir. 
Alt-orta ve orta gelir düzeyindekilerin uzun süreli kredi ve öbür yol-
lardan konut gereksinimlerinin karşılanması olanaklıdır. 

Ankara'da yapılacak konutların hanehalklarmm büyüklüklerine 
ve oturulan oda sayılarına göre dağılımı, hangi büyüklükteki konutla-
ra yönelinmesi gerektiğini saptamakta yardımcı olacaktır. 1979 Gelir 
ve Tüketim Harcamaları Anketi sonuçlarmdan yararlanarak düzenle-
diğimiz Çizelgede hangi gelir düzeyinde hangi büyüklükteki konutlar-
da sıkışık oturulduğunu, gereksiniminin nerelere yöneldiğini belirle-
meye çalıştık (Çizelge — 22). 
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Çizelge — 22 
ÇEŞİTLİ GELİR DÜZEYLERİNDEKİ HANEHALKLARININ NÜFUS VE ODA 

SAYISINA GÖRE KONUT GEREKSİNİMİ (1979) 

Nüfus Sayısı -3 kişi 4-5 kişi 6 ve daha çok kişi 

Uygun Oda Sayısı 1-2 Oda 3 Oda 4 ve daha çok oda 

Gelir Düzeyi 
Hanehalkı sayısına göre konut sayısındaki açık ya da artık 

Alt — 298 —2,754 + 2,754 

AltlOrta —11,475 + 2,756 + 18,271 

Orta — 9,566 —1,836 —17,901 

Üst-Orta —22,032 —9,669 +22,491 

Üst — 8,252 —8,721 + 17,883 

Fark —51,623 —20,224 +43,908 

Görüldüğü gibi, Ankara'da 3 kişilik hanehalklan için 2 odalı ko-
nutlara, 4-5 kişilikler için 3 odalı konutlara yönelmek gereği vardır. 
Ancak halkın eğilimi, büyükçe konutlar doğrultusunda olduğu bilin-
mektedir. Bu nedenle, en çok 3 kişi için düşünülecek 45-50 m2'lik ko-
nut birimlerinin sınırlı sayıda tutulması uygundur. Ayrıca alandan en 
çok yararlanmayı sağlıyarak maliyeti düşürücü önlemler alınmalıdır. 

SONUÇ 

DİE'nün hanehalkı gelirleri, tüketim giderleri konusundaki an-
ketlerinin sonuçları, Türkiye kentlerinde, bu arada başkent Ankara'da, 
hanehalklarmm gelir, kira, konut gideri, biriktirim ve giderleri, otur-
dukları konutların nitelikleri, bunlar arasındaki ilişkiler konusunda il-
ginç ipuçları vermektedir. Fakat konut gereksinmesi ve istemi konu-
sunda daha ayrıntılı yöresel veriler olmadıkça toplu konut üreten özel 
ve kamusal kuruluşların, bankaların gerçekçi planlama yapması ola-
naksızdır. Hanehalkınm yapısı, konutla ilgili davranış, düşünce, alış-
kanlık, istek ve yeğlemeleri, boş bekleyen kiralık ya da satılık konut-
lar ve benzeri konularda yöresel, bölgesel düzeylerde bilimsel araştır-
maların başlatılması, özendirilmesi zorunludur. 
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6570 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KİRA SUÇLARI 

Dr. Durmuş TEZÇAN* 

1 — G İ R İ Ş 

Hızlı bir şehirleşme olgusuna bağlı suç artışlarının gözlendiği gü-
nümüz dünyasında1 konut ve işyeri olarak taşınmazların sayısal gerek-
sinimini karşılayamamaları nedeniyle serbest kira piyasası oluşumu 
içinde Kiracı-Kiralayan ilişkilerinde sorunlar çıkması ve bunun top-
luma yansıması kaçınılmaz bir olaydır. Bir yandan pahalılığı ve kira-
layanların haksız kazanç sağlamasını önlemek, öte yandan kiracıların 
yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak Devletin bu konuya 
el atması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Nüfusun önemli artış gösterdiği ülkelerde, konut ve işyeri stoku 
gereksinmenin çok altmda seyrederken Devletin kira işlerine müda-
halesinin inşaat sektörüne daha da olumsuz etki edeceği söylenebilirse 
de, müdahalenin, müdahale etmemeye göre daha yararlı sonuçlar do-
ğuracağı da ileri sürülebilir. Zira bu bir ülkenin konut politikasında 
yaptığı tercihle yakından ilgilidir. 

Çeşitli Avrupa ülkelerindeki konut stokuna bakıldığında, ülkemizin 
en gerilerde kaldığı görülmektedir3. İhtiyacı giderebilmek ve konut 
açığını kapatabilmek için Devletin özellikle, 10.7.1981 tarihinde yürür-
lüğe giren Toplu Konut Kanunu ile sosyal konut yapımını teşvik için 
* A.Ü. S.B.F. Ceza Hukuku Yardımcı Doçenti 
ı Geniş bilgi için bkz. Çetin ÖZEK, Türkiye'de Şehirleşmenin Ana Nitelikleri ve 

Ceza Adaleti Yönünden Yol Açabileceği Sorunlar, Şehirleşmenin Doğurduğu 
Ceza Adaleti Sorunları Sempozyumu, İstanbul Hukuk Fakültesi yayım, 1974, 
s. 17 vd., Nevzat GÜRELLİ, Şehirleşme ve Suç, a.g. sempozyum, s. 121 vd., Ru-
şen KELEŞ -Artun ÜNSAL, Kentleşme ve Şiddet Olayları, Ankara Siyasal Bil-
giler Fakültesi yayım, 1982, s. 26 vd., 

a Anayasa Mahkemesinin 26.03.1063 günlü 1963/3 Es. —1963/67 K. sayıh kararın-
da yer alan bu görüş için bkz. Anayasa Mahkemesi Kararlan Dergisi (AMKD), 
sy. 1, s. 147 vd., aynca bkz. 31.05.1963 günlü 11416 sayılı Resmi Gazete. 

3 Türkiye'de ve seçilmiş bazı Avrupa ülkelerinde bin kişi başına düşen konut 
birimi konusunda bkz. Teoman AKTÜRE, Konutta Maliyet - Ödeme Gücü İlişkisi, 
KONUT-81, Kent-Koop yayım, Ankara, 1982, s. 148-149. 
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gayretler gösterdiği, krediler sağladığı, ancak gene de konut açığının 
büyüdüğü gözlenmektedir4. 

Konut açığının sürekliliği yüzünden, yerleşim alanlarmdaki ko-
nut ve işyerleri kira sqzleşmelerine Devletin müdahalesi, 1956'lı yıl-
lardan önce Milli Korunma Kanunu hükümleriyle gerçekleştirilirken 
1.6.1955 tarihinde yürürlüğe giren 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan 
Hakkında Kanunla kiracı-kiralayan ilişkileri başlıbaşına emredici ku-
rallara bağlanmış ve bu kurallara aykırı davranışlar cezalandırılmıştır. 

Kiralayanlar aleyhine bazı sınırlamalar getiren sözkonusu yasada 
özellikle kira bedelinin arttırılması, boşaltma sebepleri ve gereksinme 
nedeniyle boşaltmanın kötüye kullanılması konularına ağırlık veril-
miştir. 

Bu inceleme, 6570 sayılı yasanın kira ve kiralamaları düzenleyen 
hükümlerinin cezai yaptırımını oluşturan 16. maddesine ilişkin bu-
lunmaktadır. Üç yıllık kira bedeli tutarı yanmda hürriyeti bağlayıcı 
cezalara da yer veren bu maddeyi yakından incelemek güncelliğini ko-
ruyan bir soruna değinmek olacaktır. Hele bu çalışma, şehircilik ko-
nusunu önemli bir sorun ve bilim dalı olarak ele alıp değerlendiren, 
yıllannı Fakültesine vermiş bir Hocaya sunulan bir Armağan'da yer 
alacak olunca bir başka anlam taşımaktadır. 

2 — KİRA YASASINA AYKIRI EYLEMLERİN YASAL UNSURU 

6570 sayılı kanunun 16. maddesinde : "Hava parası olarak veya-
hut her ne nam ve surette olursa olsun bu kanuna göre taayyün eden 
kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namına hareket veya bun-
lara tavassut edenlerle 15. madde hükmüne aykırı hareket edenler hak-
kında altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıllık kira bedeli tuta-
rmca ağır para cezası hükmolunur. Mükerrirler hakkında bu esaslar 
bir misli arttırılır" hükmü yer almaktadır. 

Bu maddeyle Devlet, kiracı-kiralayan ilişkilerini sadece özel hu-
kuk yaptrımlarıyla düzenlemekle yetinmeyip, ceza hukuku yaptırım-
larına da gereksinme duyduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

Eş miktarda hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasını gerektiren 
kira suçları, iki suç tipi şeklinde toplanmış bulunmaktadır. Bu eylem-

* Konut sorunları ve politikası konusunda geniş bilgi için bkz. Fehmi YAVUZ-
Ruşen KELEŞ-Cevat GERAY, Şehircilik, Sorunlar-Uygulama ve Politika, A.Ü. 
SBF yayını, 1978, 2. basım, s. 587 vd. 
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ler, kira bedelinden fazla para almak ve ihtiyaç nedeniyle gayrimenkul 
tahliyesinin kötüye kullanılmasıdır5. 

Özel hukuk ilişkilerine cezai hükümler getiren bu yasa yürürlüğe 
girişinden bugüne kadar Anayasaya aykırı olduğu savıyla Anayasa 
Mahkemesinin birçok kez incelemesinden geçmiştir. Anayasaya aykırı-
lığı konusunda oy çokluğuyla hüküm altına alman tek konu, gayri-
menkül kiralarının tesbiti yollarını ve ölçülerini belirten 2. ve 3. mad-
delerinin iptali olmuştur. İptali içeren Anayasa Mahkemesinin 26.3.1963 
günlü 1963/3-67 sayılı bu kararmda, 6570 sayılı yasanın diğer madde-
lerinin geçerliliği vurgulanmış, sadece kiralarm tesbit yolları ve don-
durulmuş ölçülerin hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşamaz duru-
ma geldikleri için iptaline karar verildiği belirtilmiştir®. Nitekim son-
raki kararlar da bu hususu teyit etmiş ve özellikle 16. maddenin yü-
rürlükte olduğu 14.9.1965 günlü 1963/127 Es. 1965/47 K. sayılı Karar-
da açıkça vurgulanmıştır7. Bu son kararda, kira sorununun bir top-
lum sorunu olduğuna, konut ve işyeri darlığı devam ettiği sürece Dev-
letin bu konuya müdahalesinin ve sınırlamalar getirmesinin Anayasa'-
ya aykırı olmadığına değinilmiştir. 

6570 sayılı kanunun uygulanabilmesi için gerekli cezai yaptırımı 
içeren 16. maddesi konusunda 1961 Anayasası yürürlükte iken Anaya-
sa Mahkemesince benimsenen bu görüşün 1982 Anayasası çerçevesin-
de de geçerliliğini sürdürdüğünü düşünüyoruz. Zira 1982 Anayasasının 
mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesi, 1961 Anayasasının 36. mad-
desindeki aynı hükmü içermektedir. 

3 — KİRA YASASINA AYKIRI EYLEMLERİN MADDİ UNSURU 

Kısaca kira suçlan olarak isimlendirdiğimiz 6570 sayılı kanunun 
5 Gereksinime bağlı tahliyeler konusunda geniş bilgi için bkz. Feyzi Necmettin 

FEYZİOĞLU, Bo'rçlar Hukuku, 2. Kısım: Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç 
İlişkileri), İ.Ü.H.F. yayını, 1980, c. I, 4. basım s. 626 vd.; Kenan TUNÇOMAĞ, 
Borçlar Hukuku, II. cild, Özel Borç İlişkileri, İ.Ü.H.F. yayını, 1974, 2. basım, 
s. 317 vd.; Halûk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri (Akdin Muh-
telif Nevileri), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayını, Ankara, 
1974, s. I, 2. basım, s. 460 vd.; Öte yandan kiracısını evinden çıkarmak amacıy-
la eve girerek içerdeki eşyaları çıkarıp yerleşme eylemi konut dokunulmazlığını 
la evegirerek içerdeki eşyaları çıkarıp yerleşme eylemi konut dokunulmazlığını 
bozmak suçunu değilde kendiliğinden hak alma cürmünü oluşturur. Bu konu-
da geniş bilgi için bkz. 05.03.1947 günlü 1947/30 Es. —13 K. sayılı Yargıtay İç-
tihadı Birleştirme Kararı. 23.07.1947 günlü 6665 sayıh R.G. Ayrıca bkz. M.A. 
ERANIL-H. KULOĞLU, Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanun ve Tahliye Da-
vaları, Yeni Desen Matb., Ankara, 1955, s. 118-120. 

6 AMKD, sy. 1, s. 147 vd.; 31.05.1963 günlü 11416 sayılı R.G. 
1 Bkz. AMKD, sy. 3, 203 vd.; 04.09.1965 günlü 12238 sayılı R.G. 
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16. maddesinde tanımını bulan eylemler, kira bedelinden fazla para 
almak ve taşmmazm gereksinmeye dayanan boşaltılmasının kötüye 
kullanılmasından oluşmaktadır. 

Yasa koyucu, bu kanunun 1. maddesine giren belediye örgütü olan 
yerlerle, iskele, liman ve istasyon gibi yerleşim merkezlerindeki çatılı 
taşınmaz sahiplerinin, kiracılara konut ve işyeri darlığından ötürü 
karşılaştıkları güçlükler sebebiyle normal kira bedelinden fazla para 
ödeterek sömürmelerini ve ayrıca haklı görünen yasal gereksinmelere 
dayanarak taşınması cebri icra yoluyla boşalttırdıktan sonra başkala-
rına kiraya vermelerini önlemek istemiş ve bu tür davranışları ceza-
landırmıştır. 

A — Kira bedelinden fazla para almak 

6570 sayılı yasanın 16. maddesinde bu eylem, "hava parası olarak 
veyahut her ne nam ve surette olursa olsun bu kanıma göre taayyün 
eden kira bedelinden fazla para alanlar"ın davranışı şeklinde geniş bir 
biçimde belirtilmiştir. 

Hava parası, bir yer kiraya verilirken veya devredilirken normal 
kira bedeli dışında alman para olmaktadır. 16. maddeye göre, ister 
hava parası olarak ve isterse başka bir isim altında olsun 6570 sayılı 
yasa hükümlerine göre belirlenecek kira bedelinden fazla para almak, 
alanlar adına hareket etmek, ya da bunlara aracüık yapmak kira su-
çunu oluşturan bir eylem olmaktadır. 

» / 

16. maddenin yazılış biçimi bu eylemin oluşması için bu yasaya 
göre belirlenen kira bedelinden fazla para almayı zorunlu kılmaktadır. 
Nitekim bu yasa, Yasama organından geçirilip yasalaştırılırken kira 
bedelinin belirlenmesi 2. ve 3. maddelerinde düzenlenmişti. Sözkonusu 
yasanın bu iki maddesi de Anayasa Mahkemesinin yukarıda değindi-
ğimiz 26.3.1963 tarihli kararıyla, Anayasaya aykırı bulunarak iptal 
edildiğinden, bugün bu eylemin nasıl oluşmuş sayılacağı sorusu akla 
gelebilir. Zira kanunda "bu kanuna göre taayyün eden kira bedeli" 
ibaresi bulunmaktadır. 

Bu iptal kararını izleyen altı ay içinde yasa koyucu söz konusu 
yasada ortaya çıkan boşluğu doldurmadığından kira artışları konusun-
da açılan kira tesbit davalarında kira artışının rayiç değerlere göre ha-
kimin hukuk yaratmasına izin veren Medeni Kanunun 1. maddesi uya-
rınca mahkemelerce belirlenmesi Yargıtay Hukuk bölümünün 
18.11.1964 günlü 1964/2 Es. K. sayılı ve ayrıca 21.11.1966 günlü 
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1966/19 Es. —10 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararlarıyla hüküm al-
tına alınmıştır8. 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin sürekli içtihatlarına göre, bir kira 
yılı içinde yıllık hayat pahalılığı endekslerindeki artış oranı % 20 nin 
altmda oluştuğu sürelerde bu oran kira parasma aynen yansıtılarak; 
% !20 ile % 40 arasında olursa kira parası % 20 artırılarak; % 40'ın üze-
rinde oluşursa bu oranm yarısı kadar arttırılarak kira parası saptan-
malıdır®. 

Bu açıklamalar çerçevesinde acaba mahkemelerin belirledikleri ki-
ra artışlarını 6570 sayılı kanuna göre yapılmış bir belirleme saymak 
mümkün müdür? 

Yargıtay Hukuk Daireleri, Anayasa Mahkemesinin 14.9.1965 gün-
lü kararının ışığı altmda 16. maddenin geçerliliğini koruduğunu, bu 
nedenle de hava parası olarak veyahut başka bir isim altında normal 
kira bedelinden fazla bir para alınmayacağını ve bunların geçersiz ol-
duğunu vurgulamışlardır. Bunlar arasında, hava parasına ilişkin Yar-
gıtay 4. H.D.'nin 14.5.1968 günlü 1967/5476 Es. —4143 K. sayılı kararı10, 
kiracının kira parasını zamanmda ödememesi halinde ödemeyi taah-
hüt ettiği cezai şartın geçersizliğine dair Yargıtay 13. H.D.'nin 1.3.1974 
günlü 1974/511 Es. —492 K. sayılı karan11 sayılabilir. 

Yargıtay Hukuk Dairelerinin görüşü böyle olmakla birlikte, Ceza 
Dairelerinden verilip yayınlanmış kararlar üzerinde yaptığımız tara-
malarda, 6570 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddelerinin iptalinden sonra 
kira parasının hakim tarafmdan tesbit edilen miktarından fazla para 
alan bir kiralayanın bu eyleminden ötürü ne cezaya çarptırıldığına ve 
ne de çarptırümadığma ilişkin bir karara rastlayamadık. Ancak. 16. 
madde metni katı bir şekilde "suçta ve cezada kanunilik" ilkesi yönün-
den değerlendirilmeye tabi tutulursa, sadece kira sözleşmesi yapılır-
ken alman hava parası gibi paralarm 16. madde kapsamına girebilece-
ği söylenebilir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 14.9.1965 günlü, 1963/ 
127 Es. —1965/47 K. sayılı kararma ortak muhalefet şerhi koyan A. Şeref 
Hocaoğlu ile Muhittin Gürün'e göre, Yasanın 14. maddesi dışında bü-

8 Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararlan konusunda bkz. N.F. FEYZİOĞLU, 
a.g.e., s. 440 vd. Aynca bkz. Celal ERDOĞAN, Tahliye ve Kira Tesbit Davalan, 
Balkanoğlu Matbaacılık Ltd. Şti.. Ankara, 1967, s. 210-224, K. TUNÇOMAĞ, 
a.g.e., s. 303 vd. 

9 Bu konuda bkz. Yargıtay 3. H.D.nin 23.01.1979 günlü 1978/278 Es. —1979/340 K. 
sayılı karan, Yargıtay Kararlan Dergisi (YKD), c. 5, 1979, sy. 3. 334-337. 

W Bkz. İstanbul Barosu Dergisi (İBD), 1969, c. 43, sy. 1-2, s. 55. 
U Bkz. YKD, c. 1, 1975, sy. 12, s. 55 vd. 
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tün maddeleri, 2. ve 3. maddeleriyle kurulan kira esasmı eksiksiz ola-
rak ayakta tutabilmek için düşünülmüş ve kabul edilmiştir. Bu yüz-
den de bu maddelerin müstakil bir hüküm imiş gibi ayrı ayrı ele alınıp 
değerlendirilmeleri yersizdir. Hatta Anayasa Mahkemesinin 26/3/1963 
günlü 1963/3 Es. —67 K. sayılı kararından sonra, kira bedellerinin tes-
biti konusunda yasal bir hüküm kalmadığı halde, iptal edilen bu pren-
siplerin uygulanmasına iptal kararma rağmen, rayiç kiranın araştırı-
lıp tesbiti şeklinde mahkemelerce devam olunması doğru değildir12. 

Kanımızca Anayasa Mahkemesince de geçerliliği teyit olunan 16. 
maddede sözü edilen " bu kanuna göre taayyün eden kira bedeli" kap-
samına, hakimin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları çerçevesinde 
Medeni Kanunun 1. maddesine göre yaptığı rayiç kira tesbitini de da-
hil etmek konuya ilişkin Anayasa Mahkeme kararlarının özüne ve sö-
züne uygun düşer13. Ancak bu tür tereddütlerin ortadan kalkması için 
yasanın iptal edilen 2. ve 3. maddelerinin yerine Yargıtayın benimsedi-
ği çözümü geçerli kılacak yasal düzenlemelerin yapılması yararlı ola-
caktır. 

Son günlerde "Kiracıların yü/de yetmişi kirayı her yıl arttırmak 
zorunda kalıyor" gibi kira konusuna değinen haber ve yorumlar basın-
da sıkça yer almaya ve yeni kira yasası önerileri yapılmaya başlanmış-
tır14. Bu gayretlerle belki sorun belli bir çözüme kavuşacaktır. 

12 Bkz. AMKD, sy. 3, s. 213-214. 
13 Aynı yönde görüş için bkz. F.N. FEYZİOĞLU, a.g.e., s. 720-721. Buna karşılık bu 

konuda bir karara rastlamamış olmamızı, gerek bidayet mahkemelerinin ve 
gerekse Yargıtayın bu konuyu artık ceza davası konusu olarak nitelemedikleri 
şeklinde de yorumlamak mümkündür. Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı Müker-
rem MALATYALIOĞLU, İstanbul'da bir işhanı sahibinin kiracılardan depozite-
olarak her yıl rayiç değer üzerinden aldığı bir yıllık kira parasının vadeli mev-
duat faizini kiracılara geri vermemekle 6570 sayılı yasaya göre belirlenen kira 
bedelinden fazla para almak suçundan hakkında açılan bir kamu davasın-
da İstanbul'daki mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay 7. C.D.nuı ona-
dığmı anlatmış, fakat bu kararın gün ve sayısını tesbit etmemiz mümkün ola-
mamıştır. Bu suç konusunda doğan tereddütleri de ortadan kaldırmak • için 
Yargıtayca benimsenen kira tesbit ilkeleri doğrultusunda 6570 sayılı yasanın 2. 
ve 3. maddelerini kanun koyucunun yeniden düzenlemesi zorunluğu kendisini 
bir kere daha hissettirmektedir. 

w Kira ve konut açığı konularına ilişkin olarak basında çıkan haberlerle ilgili 
olarak bkz. Kemal BALCI, "Kiracıların Yüzde 70'i Kirayı Her yıl Arttırmak Zo-
runda Kalıyor", Milliyet Gazetesi, 24.03.1983, sayı 12715, s. 11; ayrıca bkz. Nazlı 
ILICAK, "Toplu Konut", Tercüman Gazetesi, 24.03.1983, sayı 7594, s. 1 ve 14; Gü-
neş Gazetesi, "Kiralar dondurulursa hava parası hortlar", 11.04.1983, s. 3. 
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B — Gereksinme, tamir ve yeniden inşaata dayalı çatılı taşınmaz 
tahliyelerinin kötüye kullanılması (6570 sayılı yasanın 15. 
maddesi hükmüne aykırı hareket etmek) 

Belediye örgütü olan yerlerle iskele, liman ve istasyonların bulun-
duğu yerleşim alanlarındaki taşınmazların kira sözleşmelerini düzen-
lemeyi amaçlayan 6570 sayılı yasa, kiralayanın kiraların boşaltılması-
nı isteyebileceği durumları 7. maddesinde düzenlemiştir. Bunlar yazı-
lı taahhüt uyarınca tahliye, konut ya da bir meslek veya sanatın icra-
sında kullanma gereksinmesi sebebiyle tahliye, taşınmazın inşa veya 
imar maksadıyla esaslı bir biçimde tamir, genişletme, değişiklik sebe-
biyle tahliye, kira bedelinin zamanında ödenmemesi sebebiyle tahliye 
ile aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte 
yaşadığı eşinin uhtesinde kayıtlı oturabileceği konutu bulunması ne-
deniyle tahliyedir. 

Bu tahliye türlerinden bazılarının gerçekleşmesi halinde 15. mad-
de belli süre içinde taşınmazı başkasına kiraya verme yasağı getirmiş-
tir. Bu yasaklara uymamak, 16. maddede öngörülen ikinci tür suçun 
maddi unsurunu oluşturmaktadır. 7. maddede sözü geçen tahliye se-
beplerinden 15. maddeye konu teşkil eden yasaklama halleri şunlar ol-
maktadır1? : 

a) Kiralayanın kendisi veya eşi veya çocukları için konut veya 
işyeri olarak kullanmak amacıyla boşalttırdığı taşınmazı mücbir se-
bep olmaksızın üç yıl içinde eski kiracıdan başkasına kiraya vermesi 
(md. 7/6-c). 

b) Taşınmazın mülkiyetini Medeni Kanun hükümlerine göre ka-
zanan kimsenin kendisi veya eşi veya çocukları için konut veya işyeri 
olarak kullanmak amacıyla iktisap tarihinden itibaren bir ay İçinde 
kiracıyı doğrudan ihtarname ile haberdar etmek suretiyle tahliye et-
tirdiği taşınmazı mücbir sebep olmaksızın üç yıl içinde eski kiracıdan 
başkasına kiraya vermesi (md. 7/d). 

c) Kiralayanın inşa veya imar amacıyla esaslı bir biçimde tamir, 
genişletme veya değişiklik için, içinde oturmanın veya uğraşıda bulun-
manın mümkün olmamasından ötürü tahliye ettirdiği taşınmazı ön-
celikli kiralama hakkına uymaksızın başkasına kiraya vermesi (md.7/ç). 

15 Bu konuda geniş bilgi için bkz. F.Y. FEYZİOĞLU, a.g.e., s. 626 vd„ K. TUNÇ-
OMAĞ, a.g.e., s. 317 vd„ H. TANDOĞAN, a.g.e., s. 460 vd„ Senai OLGAÇ, Kira 
Parasını Tesbit ve Tahliye Davaları, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1968, s. 210 
vd„ Celal ERDOĞAN, a.g.e., s. 181-183. 
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Bu sonuncu durumda, normal olarak taşınmazı boşaltan eski ki-
racının, taşınmazı yeni haliyle kiralama konusunda öncelik hakkı var-
dır. Kiralayanın yapacağı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ki-
racı tarafmdan bu hakkın kullanılması gerekir. Eğer kiracı bu hakkı 
kullanmazsa, bu durumda 16. maddede öngörülen suçun maddi unsuru 
oluşmaz. Bu şekilde öncelik hakkı ortadan kalkmadıkça taşınmaz üç 
yıl süreyle başkasına kiraya verilemez. 

Bu ikinci grup eylemlerin 6570 sayılı yasanın 16. maddesinde ön-
görülen suçları oluşturması için tahliyelerin gerçekleşme biçimi büyük 
bir öneme sahiptir. 

Kiralayanın örneğin kızını veya oğlunu evlendireceğinden bahisle 
tahliye isteminde bulunması halinde taşınmazı boşaltan kiracı, acaba 
kendisine yazı ile bildirilenin aksine hiç bir geçerli mazeret olmaksızın 
taşınmazın başkasma kiralandığını öğrenmesi durumunda 6570 sayılı 
Kanunun 16. maddesi uyarınca kovuşturma yapılmasını C. Savcılığın-
dan isteyebilecek midir16? 

Yasanın 15. maddede kullandığı ifadeyi yasal yoldan zorla tahliye 
şeklinde anlamak mümkündür. Zira bu maddede "tahliye ettirme" 
sözcüğü kullanılmaktadır. Böyle bir dar yorum kabul edilirse tahliye 
için bir tahliye kararma dayanarak kiracıya tahliye emri göndermesi 
yeterli sayılacak mıdır? Yoksa icra memuru marifetiyle taşınmazın bo-
şalttırılması halinde mi 15 maddede sözü edilen tahliye ettirmelerin 
gerçekleştiği söylenebilecektir? 

7. maddenin (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki nedenlere göre 
mahkemeden alınıp kesinleşen tahliye kararma dayanılarak İcra Me-
murluğuna başvurulması sonucu cebrî icra yoluyla gerçekleştirilen 
tahliyeden sonra kiralayanm bu taşınmazı, mücbir sebep olmaksızın 
üç yıl içinde başkasına kiraya vermesi halinde bu suçun oluşmasına 
neden olan eylemin gerçekleştiğine şüphe yoktur. Ancak, tahliyenin ic-
ra memurluğu aracılığıyla gönderilen tahliye emrinden sonra icra me-
murunun gelip bizzat boşalttırmasını beklemeden kiracı tarafmdan 
boşaltma işleminin gerçekleştirilmesi durumunda konu tartışılmalıdır. 

ıs Bu tür davaların ve kararların yazılı basınca da izlendiği görülmektedir. Ger-
çekten icra yoluyla tahliyeden sonra evi başkasına kiraya veren bir ev sahibi-
nin, gereksinime dayalı tahliyeyi kötüye kullanmaktan Adana 4. Asliye Ceza 
Mahkemesinin kesinleşmiş 1982/568 sayılı kararıyla mahkum edildiği bir gün-
lük gazetede Mehmet MERCAN imzalı genişçe bir haber şeklinde yer almıştır. 
Bu konuda bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 21.02.1983, sayı 21007, s. 6: "Kiracıya ya-
lan söyleyip evi başkasına kiralayınca 6 ay hapse mahkum oldu". 
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Yargıtay 7. Ceza Dairesinin müstakar içtihatlarına17 ve Yargıtay 
Ceza Genel Kurulununda, üçte ikiyi geçen çoğunlukla benimsediği 
12.3.1979 günlü 1979/E. 7-40 K. 122 sayılı kararında yer alan ilkelere 
göre : 

i) Gereksinme nedenine dayanan boşaltma kararının kesinleş-
mesinden '3onra icra dairesine başvurulması, kiralayanm, taşmmaz ma-
lının boşaltılmasını sağlamak için kesin davranışını gösterir; 

ii) îcra emri bildiriminden sonra yasal yoldan yapabileceği bir 
davranış kalmayan kiracının kiralananı boşaltması, icra memuru eli 
ile kullanılabilen bir yasa emrini yerine getirmesidir. 

iii) 6570 sayılı Yasanın 15. maddesindeki tahliye ettirdiği sözcük-
lerindeki zor öğesinin, icra emrinin bildirimi ile oluştuğunun kabulü 
gerekir.18. 

Yargıtayca benimsenen bu görüş, bizce de yasa hükmünün adil 
bir yorumu niteliğindedir. Gerçekten zorla boşaltma sonucunu doğu-
racak işlemlerin tamamlanmasından sonra taşınmazın tahliyesi yolu-
na gidilmesi için kiracının icra memurunun gelmesini beklemesi gün-
lük yaşam şartlarına ters düşer. Böyle yapmayan ve icra emri üzerine 
taşınmazı boşaltan kiracının bu davranışını kiralayan yönünden su-
çun oluşmadığı şeklinde yorumlamak ise yasanın bu maddesinin işler-
liğini kaybettirir. 

Öte yandan, özel hukuk yönünden tazminata hükmetmek için, ce-
za davasındaki uygulamanın aksine, cebri icra yoluna gidilmeden ya-
pılan tahliye yeterli sayılmaktadır. Hatta, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi-
nin, 15.7.1959 günlü 959/4411 Es. —3996 sayılı kararında, kiralayanın 
ileri sürdüğü ihtiyaç sebebine inanılarak ve itimat edilerek iyiniyetle 
taşmmazın boşaltılması halinde dahi 6570 sayılı Yasanın 15. madde 
hükmünün uygulanması gerektiği belirtilmektedir.19. 

Tazminat davası yönünden yapılan bu uygulama, kira suçundan 
ötürü açılacak ceza davasında benimsenemez. Zira Yargıtay Ceza Ge-

W Bkz. Yarg. 7. C.D.niıı, 23.03.1978 günlü 19798/694 Es. —1832 K. sayılı kararı, 
YKD, c. 4, 1978, sy. 6, s. 1045; 18.9.1978 günlü 1978/2065 Es. —2274 K. sayılı kararı 
YKD, c. 5, 1979, sy. 4, s. 587-588. Yargıtayın daha eski kararlarında da aynı gö-
rüş benimsenmişti. Bu konuda bkz. Yarg. Ceza Genel Kurulunun 08.09.1958 
günlü kararı, S. OLGAÇ, a.g.e., s. 216-217. 

18 Bkz. YKD, s. 5, 1979, sy. 7, s. 1051-1053. Ayrıca bkz. 9.5.1983 günlü 18042 sayılı 
R.G., s. 6-8. 

39 Bkz. S.OLGAÇ, a.g.e., s. 213-214. Ayrıca Yargıtay Hukuk Dairelerinin takındık-
ları tavır konusunda bkz. K. TUNÇOMAĞ, a.g.e., s. 335-336. 
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nel Kurulunun yukarıda değindiğimiz 12.3.1979 günlü kararında da 
belirtildiği üzere, bu suçun oluşmasında, tahliyenin zor öğesini daha 
somut biçimde içermesi gerekir. 

3 — KİRA SUÇLARININ MANEVİ UNSURU 

16. maddede belirtilen suçlar kasıtlı suçlardır. 

Kiralayanın yasanın öngördüğü normal kira bedelinden fazla pa-
ra almak veya 15. maddede öngörülen yasaklara uymamak kastiyle ha-
reket ettiğinin ispatlanması gerekir. Bu sebeple, sanığın bu davranışın 
suç olduğunu bilerek ve isteyerek hareket edip etmediği araştırılır. 

6570 sayılı yasaya göre belirlenen kira bedelinden fazla para alma 
eyleminde suç, bu amaçla fazla para almanın gerçekleştiği andan iti-
baren başlar. Örneğin hava parası almada suç, hava parasını alma 
anında başlar. Buna karşılık depozito ismi altında peşin alman ve kira 
bedeli dışında kalan para ve benzerlerinin, ev sağlam bir şekilde geri 
teslim edildiği halde kiracıya geri verilmemesi durumunda suç, haklı 
bir gerekçeye dayanmadan paranın iadesini reddetme anında doğar. 
Şüphesiz bu suçlarda hukuki uyuşmazlık ile 6570 sayılı Yasanın 16. 
maddesinde öngörülen cezai uyuşmazlık içiçedir. Adli makamlara key-
fiyet intikal ettirilmekle soruşturma başlar. 

4 — KİRA SUÇLARININ SANIĞI 

6570 sayılı Yasanın 16. maddesinde öngörülen eylemlerin sanığı 
gerçek kişi olabilir. Zira hukukumuzda tüzel kişilerin cezai sorumlulu-
ğunun yasalarla açıkça kabul edildiği döviz suçları ve sosyal sigor-
talar mevzuatı gibi alanlar dışında sanığın gerçek kişi olması esastır. 
Son yıllarda özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkeler ara-
sında bu konuda önemli çalışmalar yapılmakla birlikte tüzel kişilerin 
de gerçek kişiler gibi suç sanığı olmaları genel bir şekilde kabul edil-
miş değildir20 Bu nedenle bina sahibi bir tüzel kişi ise, suç sanığı bu 
tüzel kişi değil, onun adına hareket eden yetkili organı oluşturan ger-
ç«k kişi veya kişiler olacaktır. 

20 Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu ile tüzel kişilere uygulanabilecek cezalar ko-
nusundaki son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler konusunda bkz. Raymond 
SCREVENS, Les sanctions applicables aux personnes morales (Tüzel kişilere uy-
gulanabilir yaptırımlar), in La responsabiletâ penale delle persone giurdiche in 
diritto communitario, Milano, Dott. A. Giuffre Editöre, s. 165.-194. 
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6570 sayılı Yasanın 16. maddesinde kullanılan ifade tarzı da ger-
çek kişilerin bu suçun sanığı olacağını göstermektedir. Buna göre "Ha-
va parası olarak veyahut her ne nam ve suretle olursa olsun bu kanu-
na taayyün eden kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namına ha-
reket edenler veya bunlara tavassut edenlerle 15. madde hükmüne ay-
kırı hareket edenler" bu suçun sanığı olmaktadır. 

Bu durumda bu suçun sanığı, 6570 sayılı Yasaya göre beliren kira 
bedelinden fazla para alanlar, bunlar adına hareket edenler veya bun-
lara aracılık edenler ve ayrıca gereksinim veya inşa ve imar sebebiyle 
tahliyelerde eski kiracıya duyuru yapmadan ve herhangi bir mücbir 
sebep olmaksızın başkalarına kiraya verenler olmaktadır. 

Yasa, özellikle kira bedelinden fazla para almması halinde, suç 
sanıklığı sıfatını geniş tutmuştur. Gereksinim veya taşmmazda yapı-
lacak tamir, genişletme, değişiklik gibi nedenlerle yargı yoluyla elde 
edilen tahliye kararlarından sonra taşınmazı mücbir sebep olmaksızın 
üç yıl geçmeden başkasına kiraya vermeyle ilgili olarak ise sadece "15. 
madde hükmüne aykırı hareket edenler" deyimine yer verilmiş, kimle-
rin suç sanığı olduğu belirtilmemiştir. Bu yüzden bu sonuncu eylem-
lerin sanığı bu tür davranış gösteren kiralayan olacaktır. Fakat kira-
layan bir tüzel kişi veya mahdut ya da tam ehliyetsiz gerçek kişi ise 
yetkili organdaki gerçekkişi sanık olarak kovuşturulacaktır. 

5 — KİRA SUÇLARINDA ÖNGÖRÜLEN CEZALAR VE TEKERRÜR 

6570 sayılı yasanın 16. maddesinde, kira suçunu işleyenlere altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve üç yıllık kira bedeli tutarınca ağır para 
cezası verileceği ve tekerrür halinde bu cezaların bir misli arttırılacağı 
yazüıdır. 

Kira suçlan 6570 sayılı yasada öngörülmeden önce Milli Korunma 
Kanununun 30. maddesi delaletiyle kovuşturulmakta ve verilen cezalar 
ertelenmemekte idi. 6570 sayılı yasada böyle açık bir hüküm bulun-
madığından cezaların ertelenmesi, şartları mevcutsa mümkündür21. 
Erteleme ile ilgili kurallar ise T.C.K.nun 89-95. maddeleri ile 647 sayılı 

2 1 Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 7/6/1956 günlü 3850/3659 sayılı bu konuya ilişkin 
karan konusunda bkz. Yurda REYNA, Kira Mevzuatı ve Tatbikatı, istanbul, 
Hamle Matbaası, • 1959, s. 188-189. 
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Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6. ve Geçici 4. maddelerinde dü-
zenlenmiştir22. 

Diğer taraftan, bu suçlarda sadece "mükerrir"lerden söz edilmiş, 
fakat kira suçlularının hangi andan itibaren mükerrir sayılacağı ve ne 
kadar süre içinde yeniden işlenen suçlarda tekerrürün mevcut olacağı 
belirtilmemiştir. 

Bu nedenle sözkonusu suçlarda tekerrür konusunda ortaya çıka-
cak çeşitli sorunlar genel bir kanun olan Türk Ceza Kanununun 81. ve 
müteakip maddelerine göre çözümlenecektir23. 

6 — SONUÇ 

Konut ve işyeri açığmm arttığı, enflasyon hızının büyük rakam-
larla ifade edildiği bir ortamda Devletin kiracı-kiralayıcı ilişkisine mü-
dahalesi kaçınılmaz gözükmektedir. Durum böyle olunca emredici ku-
ralların cezai yaptırımı şeklinde 6570 sayılı Yasaya konulan 16. mad-
denin bu güne kadar edinilen deneyimlerin çerçevesinde gözden geçi-
rilip aksayan yönlerinin düzeltilmesi kendisinde beklenen yararı arttı-
racaktır. Özellikle bu yasanm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen 2. ve 3. maddelerinin yerini alacak yasal bir düzenlemeye gidil-
mesi, 16. maddenin uygulamasında doğan bazı tereddütleri sona erdi-
recektir. 

Öte yandan, sonuç olarak şunu da belirtelim ki, konut sorununun 
çözümünde Devletin müdahalesi hukuki çözümler yanında daha çok 
konut üretmeye dönük olmalıdır. Çünkü konut sayısı gereksinmeyi 
karşüamadığı sürece, cezaî yaptırımlar tek başlarına umulanı vermek-
ten gene de uzak kalacaktır. 

2? Cezaların infazının ertelenmesi konusunda geniş bilgi için bkz. Sulhi DÖNME-
ZER - Sahir ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, Genel Kısım, c. III, İÜHF 
yayım, 1974, 6. basım, s. 7-62; Faruk EREM, Umanist Doktrin Açısından Türk 
Ceza Hukuku, c. II, Genel Hükümler, Ankara, 1971, s. 277-334; Abdullah Pulat 
GÖZÜBÜYÜK, Türk Ceza Kanunu Açılaması, c. I, 2. basım, Ankara, Sevinç 
Matbaası, s. 345-373. 

23 Suçta tekerrür konusunda genel bilgiler için bkz. S. DÖNMEZER-S. ERMAN, 
a.g.e., c. III, s. 128-191; F. EREM, a.g.e., c. II, s. 78-145; A.P. GÖZÜBÜYÜK, a.g.e„ 
c. I, s. 320-337; MAJNO, Ceza Kanunu Şerhi, Yargıtay yayını, Ankara, 1977, c. I, 
s. 437-471; Turhan Tufan YÜCE, Ceza Hukuku Dersle'ri, Ege Üniv. Hukuk Fa-
kültesi yayını, 1982, s. 385-387. 



INTERNAL MIGRATION AND THE TURKISH "GECEKONDU 
FAMILY"* Introduction 

Prof. Dr. İbrahim YASA 

The objective of this article is to provide a descriptive information 
of the Turkish "Gecekondu family". "Gecekondu" is a housing-unit 
which has been hastily constructed (Literally, constructed overnight) 
on land which is, in most cases, state-owned. Since iaws governing 
acceptabie standards of construction are ignored, such buiidings do 
not have any necessary standards of sanitation. This brief definition 
reflects both the legal and sociological description of the "gecekondu" 
phenomenon. 

"Gecekondu" is only one of the idioms which were created by the 
people during and right after the Second World War to describe a 
housing pattern like "dolmuş", haciağa", "türedi ailesi" and "hava 
parası"1. Since then, families who reşide in "gecekondu" shacks (an 
overnightly constructed adobe), and in the settlements consisting of 
these shacks in the big cities or towns, have been called "gecekondu" 
families and "gecekondu" communities respectively. 

"Gecekondu" families and settlements are largely products of 
ıural origin. That is, they ali come from villages, as well as from small, 

* The article describes rather concretely a new transitional family which emerged 
within 25-30 years, in Turkey. 
The article aims at showing a new type of family as a result of rural popu-
lation exodus of an industrilizing society. This phenomenon is not only pecu-
liar to Turkey, but also to the Middle East and some other developing countries 
as a whole. My observation and some conclusions concerning this new type 
of family, may be considered as a hypothesis, against which further research 
may be carried out. 

ı Dolmuş (shared taxi); hacıağa (an upstart of usually rural-village or small 
agricultural town-origin, in most cases illiterate person); türedi ailesi (nouveau 
riche); hava parası: when two prospective leasers attempt to lease the same 
apartment the landlord may teli one that if he will pay a certain initial fee, 
över and above the rent, then he can rent the apartment. Turks refer to this 
extra sum of money as "hava parası". This practic is, essentially, a form of 
extortion. 
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poor agricultural towns, resulting in a process of continuous interna! 
immigration. Such a phenomenon is not "sui generis" to Turkey. It 
is shared, not only by other Middle East countries, but also by nearly 
ali developing or preindustrial societies. During the past few centuries, 
similar phenomena were experienced by western nations and are stili 
characteristic of those nations undergoing rapid industrialization. 

However, "gecekondu" dwellings and families constitute a pheno-
menon rather peculiar to Moslem East countries. Contemporary 
western slums, and the families living in them resemble the "gece-
kondu" somewhat, but they do not signify the same things, and pro-
cesses. 

Carolina Maria de Jesus, in her diary, describes the "favela" of 
South America, in Brazil and Oscar Lewis in his study in Mexico does 
bimilar thing in Casa Grande "Vecindad" which both are also the 
prcduct of varied socio-economic and cultural forces2. However, they 
differ in many ways from the "gecekondu". Thus, each phenomenon 
reflects its own environmental imprints. This is the main reason why 
it is necessary to use the specific term given in the language to describe 
a universal phenomenon awaiting a general ânalysis. 

Following these introductory remarks, we shall now attemp to 
give a descriptive picture of the Turkish "gecekondu" family as it is 
found in Ankara, the capital of Turkey, and in other big cities. 

The settling of families in "gecekondu" settlements are affected 
by certain ethnical and regional socio-economic or cultural conditions 
from which these people originate. This fact plays an important role 
in the continuatioıı of the community spirit as a whole in these places. 
Consequently, "gecekondu" families find it rather difficult for a long 
time to give up village habits and adopt city ways. 

However, this matter is more varied according to occupational 
skills of husbands. The material possessions and social values orienta-
tions of family retain those values in which it sees utility and concur-
rantly adopts equally useful urban values. The combination of rural 
and urban behavior orientations distinguish the "gecekondu" family 
from both the village and city families, thus placing it in a transitional 
stage. What are then some of the material and spiritual value characte-
ristic of this new family? 

2 Carolina Maria de Jesus, Child of the Dark, (New York; E.P. Buttont Co., 
1962.). 
Oscar Lewis, The Children of Sanchez, (New York: Random House, 1961). 
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I. Material Characteristics 

1. Housing 

A village family almost owns its own house, whereas a city family 
may either own or rent its lodging. On the other hand, the "gecekon-
du" family, upon its arrival, either rents or shares its shelter with 
some of its relatives in a crowded "gecekondu" settlement in the city. 

A "gecekondu" family faces great difficulty in obtaining or cons-
tructing its own house. As a result, the immediate concern of the 
family iş to economize as much as possible. Thus, clothing, food and 
other basic expenses are minimized. Nothing is dispensed of that 
could possibly be used. No surplus is wasted and no prodigality is 
allowed. Ali available resources are immediately put to use, for this 
purpose. After initial difficulties are overcome, the first thing to do 
is to rent a "gecekondu". As soon as economic conditions permit, an 
ownership of a "gecekondu" is sought. 

Where possible and feasible the "gecekondu" family, immediately 
after building its ow house, begins adding adjunts to it, such as a poltry 
coop, a miniature garden, a wood shed, a lavatory (consistiııg of a roof 
and a pit), ete. In this way, the house begins to look like the one in 
the village, and the physical construction with its parts is converted 
to a place resembling the ancestral home or "ocak", "a hearth". 

As the family becomes more citified, or adapted to city life, and 
when conditions permit, the family selis its shack, and seeks to buy a 
flat in an apartment house3. This is shown by the fact that a sizeable 
number of flats in poor or rather modest parts of big cities belong to 
the former "gecekondu" dwellers. This pattern, especially as to the 
attitude of saving in order to own a house, the conversion of it into an 
"ocak", and then this to an apartment flat (into house again), may 
b'e considered one of the most dramatic experiences of the village 
iamily in the process of integration into the city life. 

2. Diet 

There are two practices in the "gecekondu" families which are 
directly linked to diet, especially at the beginning years in its adapta-
tion to city life. 

3 To become "citified" denotes only adjustment to the city facilities, physically. 
Urbanization is a more complex aııd long proces which ineludes the former. 
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First, traditional rural provisions such as bulgur, dried vegatables, 
home made bread, ete. are prepared either in the village or in the city 
during the summer months for consumption during the winter. Secoııd, 
most provisions must come from villages. Therefore, some of the 
female members usually return to their villages to prepare some part 
of the winter provisions there, or bring city provisions already made 
by their relatives. These practices such as these, indicate that rural 
eating habits are continued by "gecekondu" families in their urban 
environment for a rather long time before the family completely adopts 
itself to city standards in this respect. 

3. Dress and Finery 

Especially at the early years in the settlement in the city, clothing 
habits in general, conform neither to those of the villagers nor to 
those of the city folk. The clothing of men, women and children are 
mfluence by both the rural and urban ways. "Gecekondu" men are 
jnclined to wear cheap custom-tailored suits, which is a marked feature 
of small townfalk. Sport jackets and trousers, which are sometimes 
worn by the men, are almost invariably bought from secondhand 
dealers, flea market. In many ways, the men's daily clothings closely 
resemble working elass outfits. As a rule men more easily adapt to 
the city way of dressing than women. Generally speaking, women wear 
clothes and stoekings of village origin. Headscarves, "hırka" (a sort 
of blazer), and long skirts are ali common sights. In accordance with 
village tradition, bright, attracting, eyecathing colors are preferred. 
Red is the dominant color. 

"Gecekondu" women can be grouped together under two headings: 
those who v/ork at home, and those who go out to work. The latter 
category generally babysit, cook and do laundry and other housework 
for the Turkish bourgeoisie, who are mainly the hiğh scale civil ser-
vants, professionals, merehants. Through elose contaet with the more 
affluent elass, these women's outlooks and habits change, often by 
bringing forth new problems. They bring with them clothing and other 
materials from the well-to~do families they work for, out of fashion 
though these things may be. Blouses, nylons, and high-heeled shoes 
are introduced into gecekondu quarters by means of them. Some of 
these women and their daughters, mostly teenagers, like to imitate 
the ways of city women. These women and their daughters generally 
react positively to new ideas. Some of them are good homemakers. Also, 
the husband-wife relations can be said to take a better turn in these 
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better run homes. However, it would be incorrect to state that the 
patriarchal authority within the family immediately weakens. 

As for the domestic women, their days are completely filled with 
doing house work, as their families are generally comprised of many 
members. These women preserve their village ways longer as reflected 
by their cooking, eating and kitchen arranging habits, ete. Their gar-
ments closely resemble those of the women of "Old Ankara". These 
women who wear baggy pants, "şalvar", constitute the majority. 

Pajamas are rare among "gecekondu" women. Many men wear 
pajamas, but very few women, excepting some teenagers, actually 
venture to wear pajamas since they distinctly show the contour of the 
body. A type of pajamas worn by some women are a degenerate form 
of "şalvar", rather than proper pajamas. However, "gecekondu" women 
have adapted nightgowns as a prestigious garment, indicating a gra-
dual change in dressing traditions. 

4. Health and Cleanliness 

No matter how one looks at it, "gecekondu" families generally live 
crowded, inadequate lodging, some of Which are nests of poverty 
indeed. In most cases, these lodgings are built without taking in any 
consideration of health standards. Some "gecekondu" districts stili 
lack of electricity, sewerage and roads. In some places, sewerage dis-
posal consists of simply a hole in the ground. However, some changes 
are slowly taking place in this area also. 

"Gecekondu" dwellings are generally characterizrsd by untidiness, 
but not so much by uncleanliness. In many ways health cleanliness 
habits of families are similar to those of the village families. 

Speaking generally, "gecekondu" families have begun to show 
signs of urbanization with regard to health and cleanliness habits. 
City families, in their social relationship with "gecekondu" families 
urge them to be elean. Men and women under city influence begin to 
frequent the hamams (public bath houses). Men are generally more 
conscious about their apphearance than are women. Depending upon 
their occupation men shave frequently and carefully and tend their 
elothes. 

"Gecekondu" families usually seek medical assistant during illness 
and they get it largely because of their low fees, doctors maintaining 
offices in these districts are the ones most frequently visited. In case 
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of severe illness "gecekondu" people can receive treatment at state 
hospitals, free of charge. Practically ali "gecekondu" families are loca-
ted within immediate reach of a state hospital. 

II. Socio Economic Characteristics 

1. Occupation 

Occupational patterns of labor are two of the most obvious 
features which differentiate the "gecekondu" family from the village 
family. 

The "gecekondu" family exhibits more dynamic and complicated 
characteristics due to its occupational specification and variation as 
well as to its new social standing regarding relevant responsibilities. 
The basic occupations in the villages are farming and animal 
husbandry, whereas in the city, a much wider variety of occupations 
is avaılable. Thus, in the city, there is an increase in unskilled work 
and, to a lesser degree, in skilled work. Artisans, craftsmen, terailers, 
small merchants, small servants and various others who are more dif-
ficult to classify, become vocations of the "gecekondu" families in the 
city. 

The consequences of those new occupational experiences for the 
members of "gecekondu" families can be illustrated in two ways. First, 
the "gecekondu" family has a much higher standart of living than 
the village family, although nowhere has it reached the city family's 
status. Secondly, the "gecekondu" family has not yet completed its 
full process of formation. These two facts increase the future possibili-
ties of the "gecekondu" family. 

Under these new conditions, "gecekondu" families are forced to 
expand their inter-community relations, by becoming members of 
trade unions and other formal organizations. 

2. The Family Structure 

In its formation and structure, as well as in its organization, the 
"gecekondu" family resembles village families in some respects and 
deviates from it in others. However, it is far from being urbanized. One 
manifestation of this fact can be seen in marriage and related tradi-
tions of the "gecekondu" family. 
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Members of the "gecekondu" family teııd to marry at an early 
age. Since this is not the case in urban familes, the acceptable 
marriage age for "gecekondu" families is more akin to that of the 
village than that of the city. 

"Gecekondu" and village families tend to marry within their own 
kin or the immediate social group. Urban families however, do not 
restrict themselves to relatives when seeking mates, nor do they 
necessarily seek to marry within their social, economic, or cultural 
framework. Thus, "küfuv" is more important to the "gecekondu" 
family than to the urban family4. 

The institution of başlık (brideprice) is stili practiced among "ge-
cekondu" families. However, the amount required, in cash or in kind, 
by the family is generally less than that required by the village family. 
Only a small percentage of "gecekondu" families give wedding parties,, 
but civic and religious wedding ceremönies are very much similar to 
that of the village families. 

There are three structural aspects to "gecekondu" families. First, 
the percentage of nuclear units are increasing more rapidly in "gece-
kondu" settlement than in the village. Secondly, in addition to this 
qualitative change, the "gecekondu" family consists roughly of the 
same number of membres as a village family, though eventually this 
number tends to decrease. Most families want no more children than 
they already have. Thirdly. in extended families there are maternal 
relatives living under the same roof in addition to the traditional 
agnates. 

Paralleling these structural chamges, inner as well as outer rela-
tions of "gecekondu" familes show various patterns, in some areas 
resembling, in others differing from village and city families. Relations 
with persons outside the family framework are more extensive among 
"gecekondu" families than among village families Subsequently, the 
"gecekondu" family begins to feel new needs. The same people while 
in their villages have only had contact with their relatives neighbors 
and friends in the coffee houses, mosques, village square. in city, the 
range of relations as well as experience become broader in a new 
environment. 

Although the income of the "gecekondu" family has reached a 
higher level than that of the average village family, it does not equal 
that of the average city family. Due to low income and difficulties of 
4 "Küfuv", an Arabic word, signifies the requirement for as much social economic 

and cultural equality between the couple as possible when they marry. 
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adjustment to city life, "gecekondu" families face a multitude of 
material and spiritual problems. 

The "gecekondu" family's relations with urban society increase 
with the increase in population. However, these relations, unlike in 
the village, are impersonal, involving secondary group contacts. The 
family faces difficulties in adjusting its own values to those of the 
city dwellers. Thus, the "gecekondu" family encounters many contra-
dicting values leading to conflict, lack of harmony and restlessness. 
Inner relations of the family are also affected to some extent, resul-
ting in some minör problems. 

Women employed in the city eventually adopt a positive attitude 
toward certain changes. For example, they begin to have a much 
better conception of birth control, certainly much better than that of 
their male counterparts. Nevertheless, it cannot be said that the 
patriarchal authority has become weakened in such families. In fact, 
a very harmonious man-women relationship exists. However, as years 
pass, patriarchal authority does begin to suffer somewhat, a result of 
the gradual replacement of village customs by urban ones. 

New and varied occupations and the divisions of labor influence 
interfamily relations. As duties of family members change, traditional 
relations also undergo change. Children become relatively free from 
rigid discipline. The larger the family, the more strained relations 
become. However, absolute equality among the family members is not 
tolerated. 

As for housewives, they are constantly involved with children, 
cooking, laundering and preparation of provisions for winter consump-
tion. Preoccupation with these duties restricts their relationships 
outside the family circle. Subsequently, these women retain village 
customs for a longer period of time than do those who work outside 
the home. 

Members of "gecekondu" families who work away from home are 
obliged to act on a time schedule. This situation represents a most 
drastic change from the slow and monotonous pace of life in the village. 
Consequently, the rural value system also suffers deeply. 

3. Changes in Attitude and Values 

We can say that some important changes take place in the material 
and spiritual values of the village family in its long process of adapta-
tion to city environment. 
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The "gecekondu" family clings less tightly to customs and tradi-
tions than does the village family. It is more liberation in certain 
aspects.. It resembles the city family more likely in dress, eating 
habits, shelter, ete., to certain extent. However, this does not mean 
that it has become a city family merely by the acquisition of these 
new traits. 

The woman's position has improved considerably in the "gece-
kondu" family. Often, a father will not prpvent his wife or daughter 
from working outside the home. In this tolerant attitude of the man 
toward the woman, economic obligations play the most important role. 
Thus, the "gecekondu" womon has been able to work herself free from 
the rigid conservative tradition. However, this freedom is stili limited. 

On the whole, "gecekondu" families have not completely severed 
their connections with their villages. Their kins stili live in these 
communities and small towns from which they come. They are attac-
hed emotionally to the place of their birth. In their living habits 
remmants of village society remain. In the "gecekondu" family, as in 
the village family, economic uncertanity prevails. For quite a long 
time, the family as forced to stick to village customs. For exemple, 
most purehase ali its annual food supply at one time, and at the first 
opportunity. Also, some of the food supply for winter must be prepared 
and stored in summer months. At the same time, the "gecekondu" 
family is forced to exploit its new environment and possibilities as 
much as possible to adapt to urban way of living. Therefore, the family 
seeks to efficiently utilize the best of that which the city offers, 
making use of facilities and conveniences such as running water, 
electricity, carpets, beds, tables, radios, TV.s, kitchenwares, butane gas 
berners, ete. The unemployed head of the "gecekondu" family, while 
trying to raise chickens, vegatables, trees and erops on the plot in the 
back yard of his house, dreams of becoming a worker in the city factory, 
or a small civil servant in a state office, or a humble merehant, or a 
tradesman in his own enterprise. The "gecekondu" family strives to 
live many different lives, playing several roles at the same time. On 
the one hand, the son of the family attends Koran courses and tries 
to learn to read and write Arabic; on the other hand, he is expected 
to have a modern and respeetable career. Thus, members of "gecekon-
du" families are constantly in the besom of conflicting values, an 
important characteristic of the larger transitional society in which 
they happen to live. 
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III. Conclusion 

"Gecekondu" families come from different parts of Turkey. 
However, differences tend to disappear within the "gecekondu" com-
munities. In other words, these communities can ignore sub-cultural 
regional differences, when it becomes necessary. 

Generally these families live in dwellings illegally constructed on 
state owned land. They are in a state of constant anxiety, or uneasiness. 
This sense of insecurity creates an "esprit de corps" among these 
families, it unites them. They have not as yet class consciousness, but 
what we may cali "consciousness of kind".5 

"Gecekondu" families are well aware of the presence of better-off 
classes than their own, although they themselves, may be above the 
village families from which they have been uprooted. The majority of 
these families sincerely believe that members of the more affluent 
strata of the big city did not attain their status merely by lawful 
means. The feeling of considering ali city families different from their 
own, seperates the family of "gecekondu" communities from those of 
the city. The gap is very wide and deep. 

The social structure of the "gecekondu" family, like that of the 
other families at large in Turkish society, is constantly exposed to 
change. This hanging phenomenon which takes place in "gecekondu" 
communities is closely related to socio-economic and political changes 
in Turkey as a whole. 

The "gecekondu" family emerged from socio-economic conditions 
in Turkey during a definite time period and is expected to virtually 
disappear in the future. When the spectrum of social history is exami-
ned, it will be seen that the "gecekondu" family is a rather unfortu-
nate institution with a short life expectancy. But while it remains, it 
is pregrant with problems which may be dangerous to the larger 
society. 

5 For example, attempts by authorities to preveaıt "gecekondu"s by destruction 
of existing houses have resulted in numerous violent clashes between state 
agents (poliçe and gendermas) and "gecekondu" residents. Examples include 
the events of September 6 and 7, 1955, in İstanbul; later occurances at Kadife 
Kale in izmir and Gülveren in Ankara; and the seizure of lots of land in the 
district of Telsizler in Ankara upon the news that it would be given away free. 
The most recent example is the events of September 2, 19977, in Ümraniye, İs-
ttanbul. Following the destruction of 1000 houses, confrontation with poliçe and 
gendarmes resulted in six dead and 80 wounded. These examples constitute open 
and challenging warnings which need to be seriously considered. 
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İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YENİ KÖYLERİN 
KURULMASINA VE KÖYLERDE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN 

TÜZEL DÜZENLEMELER 

A. Gündüz ÖKÇÜN 

GİRİŞ 

Bu yazıda II Meşrutiyet döneminde yeni köylerin kurulması ve 
köylerde çevre sağlığı sorunlarına Osmanlı hükümetlerinin getirdik-
leri çözümleri ve tüzel düzenlemeleri inceleyeceğim. Bu tüzel düzen-
lemelerin Birinci Dünya Savaşı nedeniyle yeteri gibi uygulamaya ko-
nulamadığı söylenebilir. Ancak, Kurtuluş Savaşından sonra T.C. Hü-
kümetlerinin izledikleri köy politikalarının oluşumunda, II Meşruti-
yet döneminde getirilen tüzel düzenlemelerin izlerini bulmak müm-
kündür. 

II Meşrutiyet döneminde yeni köylerin kurulması ve köylerde 
çevre sağlığı konularında bulabildiğim tüzel düzenlemeler şunlardır: 

1. Muhacirinin Suret-i İskânı Hakkında 5 Mart Sene 329 (18 
Mart 1913) tarihli Tahrirat-ı Umumiyye ve buna ek Talimatname*1 

2. 30 Nisan 1329 (13 Mayıs 1913) Tarihli İskân-ı Muhacirin Ni-
zamnamesi2 

3. Elli haneden aşağı karye teşkil olunmamasına dair 16 Kâ-
nun-ı Evvel 329 (29 Aralık 1913) tarihli Tahrirat-ı Umumiyye3 

4. 14 Nisan 1329 (27 Nisan 1913) Tarihli Vilayat İdare-i Sıhhiyye 
Nizamnamesi4 

ı Dahiiiyye Nezareti Muharrerat-ı Umumiyye Mecmuası, 1329 Senesine Mahsustur, 
c. 1, Dersaadet, Hilal Matbaası, s. 6-7. 

2 Takvim i Vekayi, (6 Mayıs 1329), No. 1468; Düstur, II, 5, 377-384. 
3 Dahiiiyye Nezareti Muharrerat-ı Umumiyye Mecmuası, 1329 Sonesine Mahsustur, 

c. 1, Dersaadet, Hilal Matbaası, s. 155., 
* Takvim-i Vekayi (20 Nisan 1329), No. 1450, Düstur, II. 5. 362-366. 
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5. Köylerde gerçekleştirilmesi gereken sağlık koşulları hakkın-
da 22 Haziran 332 (5 Temmuz 1916) tarihli Genelge ve buna ek Ta-
limatname5 

Bu belgelerin yanısıra, 1916 tarihinde yayınlanan bir kitapçıkta 
yer alan görüşlere ve önerilere de gerektikçe yer vermek istiyorum. 
Bu kitapçık Yeni Tesis Olunacak Köylerde Nazar-ı Dikkate alınacak 
Esasat-ı Sıhhiyye ve Mevcut Köylerin bu Cihetlerden Mümkün oldu-
ğu Kadar Islahı6 başlığını taşımaktadır. Ancak Kitapçığın yazarı ve 
yayınlayan kuruluş belli değildir. Bu nedenle bu Kitapçıkta ileri sü-
rülen görüşleri ve önerilen çözümleri, şu anda resmi görüş olarak ni-
telendirmek olanaksızdır. Bununla birlikte, 1916 tarihinde yayınlanan 
Kitapçık o tarihlerde kırsal yerleşim ve köylerde çevre sağlığı sorun-
larına aranan çözümleri daha ayrıntılı ve tüzel düzenlemelerden bi-
raz değişik bir biçimde sunması bakımından önem taşımaktadır. 

Yitirilen topraklardan Osmanlı ülkesine gelen göçmenlerin yer-
leştirilmesi sorunu Osmanlı hükümetlerinin II Meşrutiyetten önce de 
karşılaştıkları bir sorundur. Osmanlı Hükümetleri bu önemli soruna 
belirli kurallar çerçevesinde çözüm getirmeğe çalışmışlardır.7 Bu ya-
zıda II. Meşrutiyet öncesi dönem ayrıca ele alınmayacaktır. O dönem 
ayrı bir inceleme konusu olacak genişliktedir. Bu yazıda II. Meşruti-
yet öncesi dönemde getirilen çözümlere gereken yerlerde değinmekle 
yetinilecektir. 

Öte yandan aşiretlerin iskânı sorunu da bu yazının kapsamı dı-
şında kalmaktadır. Bu sorunun da kendi karmaşık bütünlüğü içinde 
ayrıca ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. 

Yukarıda çizilen sınırlar içinde, bu yazıda ele alınacak konular 
ikiye ayrılabilir. Bunlardan birincisi yeni kurulacak köylerde yerle-
şim koşullarıyla ilgilidir. İkinci konu ise, yeni köyler de dahil olmak 
üzere, tüm köylerde çevre sağlığını gerçekleştirmek üzere getirilen 
tüzel düzenlemeleri içermektedir. 

5 Dahiliyye Nezareti Muharrerat-ı Umumiyye Mecmuası, 1332 Senesine Mahsustur, 
c. 4, İstanbul, 1917, s. 56-&1. 

8 Yeni Tesis Olunacak Köylerde Nazar-ı Dikkate Alınacak Esasat-ı Sıhhiyye ve 
Mevcut Köylerin Bu Cihetlerden Mümkün Olduğu Kadar Islahı, İstanbul, 1332. 

t Bu konuda özet bilgi için bk. Kemal H. Karpat, "The Status of the Müslim Under 
European Rule: The Eviction and Settlement of the Çerkeş", Journal-Institute 
of Müslim Minority Affairs, c. 1 ve 2 (Yaz 1979 ve Kış 1980), s. 7-27, s. 15-17 de. 
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I. YENİ KURULACAK KÖYLERDE YERLEŞİM KOŞULLARIYLA 
İLGİLİ TÜZEL DÜZENLEMELER 

A. Yerleşim Yerinin Seçimi 

Mart 1913 Tarihli Talimatname (Madde 1) yeni kurulacak köy-
ler için yerleşim yerinin seçiminde aşağıdaki koşulların aranacağını 
öngörmektedir: 

(i) Köyün kurulacağı yerin havası temiz olmalıdır. 
(ii) Çevrede bataklık bulunmamalıdır. 
(iii) Kurulacak köyün çevresinde akarsu bulunmalıdır. 
(iv) Kurulacak köy ters ve şiddetli rüzgarlara açık olmamalıdır. 
(v) Köy rütubetli ve çukur yerlerde kurulmamalıdır. 

(iv) Kurulacak köy kentler arası yollara ve istasyon ve iskelelere 
yakın olmalıdır. 

İskân-ı Muhacirin Nizamnamesinin 43 üncü maddesi de vilayet-
lerdeki komisyonlara yerleşim merkezinin "ikamete ve karye ittihcb-
zına mevkian ve sıhhaten salih ve salim ve ziraate elverişli olup ol-
madığını ve muhacir iskânıyla ahali-i kadimenin ihtiyacatının tazyik 
edilip edilmeyeceğini" inceleme görevini vermektedir. 

Öte yandan, kurulacak köy tarımsal üretim merkezi olacağı için, 
gerek Talimatname (Madde 3) gerek Nizamname (Madde 24 ve 43) 
köye yerleştirilecek göçmenlerin her hanesine yeterli ölçüde tarıma 
elverişli arazi ayrılmasını da öngörmektedir. Bir başka deyişle, kuru-
lacak köyün çevresinde yeterli ölçüde tarıma elverişli arazi bulun-
ması da yerleşim yerinin seçiminde aranan önemli koşullardan bi-
ridir. 

Talimatnamede ve Nizamnamede öngörülen yerleşim yerinin fi-
zik ve ekonomik koşulları, denebilir ki, XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
göçmenlerin ülke içinde yerleştirilmelerine ilişkin uygulamadan alı-
nan dersler sonucu bu kadar açık bir biçimde ifade edilmiştir. Ger-
çekten, XIX. yüzyılın ikinci yarısında yeni kurulan yerleşim yerle-
rinin özellikle fizik koşullarında her yerde gereken özenin gösteril-
mediği anlaşılmaktadır. 1916 yılında yayınlanan Kitapçıkta bu ko-
nuda şu gözlemler yer almaktadır: 

"Memaük-i Osmaniyye'da köy ve kasabaların sıhhat noktasından fenalıkları 
ve tevlid ettikleri mazarrat-ı sıhhiyyenin başlıcaları şunlardır s 

1. Arazinin fena intihabı: Çamurluk yerlerde ve bataklıklarda ve temiz tu-
tulmayan cereyanı tanzim olunmayan, yatağını tecavüz etmiş ve mecrası düzen-
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lenmemiş dere, nehir göl kenarlarında, sel ayaklarında ve nehirlerin taşma ya-
taklarında bulunan arazinin veya miyah-ı taht-el arziyye seviyesi arza pek ya-
kın yerlerin, pirinç çeltiklerinin, civarlarının köy arazisi olarak intihabından pek 
büyük mazarratlar gelmiştir. Bu gibi köylerin ahalisi daima sıtma hastalığıyla 
malûldürler. Bu hastalık ahaliyi kudretsiz, mariz ve cılızlattığı gibi emraz-ı bün-
yeviyye ve intaniyyeye ve verem hastalığına ziyadesiyle müstaid kılar. Bu suretle 
mariz olanlar bedenen ve aklen çalışamazlar. Bu hastalığın millet-i Osmaniyyeyi 
ne dereceye felâkete getirmiş olduğu, memleketin bu yüzden nekadar zaiyat ver-
mekte bulunduğu ümit olunur ki artık cümlece malûm olmuştur. Hatta bazı ma-
halerde köylerin bataklıkların içindeki küçük adacıklar üzerine tesis olunduğu 
bile vardır. Yani bu biçare insanlar yangın içerisine atılmıştır. Köy arazisinin şu 
sui intihabındadır ki, bu gibi birçok köylerde elli altmış sene zarfında hiç bir in-
san kalmamış, hepsi sıtmadan veya istidat verdiği emraz-ı muhtelifeden telef ol-
muşlardır. Oralarda yalnız köylerin enkazı kalmıştır. 

Muharebeler neticesi Memalik-i Osmaniyye'ye hicret eden muhacirlerin böyle 
sıtma getiren arazide iskân olunmalarından bu muhacirlerin çoğu alil olarak 
ecnebi eline düşen eski yurtlarına tekrar avdet etmişler, kalanların da kısm-ı aza-
mı mahv ve telef olmuşlardır. Yarım asırdan beri Anadolu'ya muhacir iskân olun-
duğu halde bugün bunlardan pek az kalmıştır. Binaenaleyh tesis olunacak köy 
ve kasabalar için arazinin intihabı Memalik-i Osmaniyye için en mühim mesail-i 
hayatiyyedendir. İznik'te ve Adana'da ve sair pek çok mahallerde bu i'ecaatin 
emsal-i müteaddidesi görülmüş ve görülmektedir. 

Bu sui intihabın sebebi: Ekseriyetle köy arazisi intihabının köylüye bı-
rakılmasıdır. Köylü yorgunluğundan, su başına kadar gidecek yolu yürümekten 
çekinerek suyunu kolaylıkla tedarik etmek, mıızahrafatmı kolayca suya bırak-
mak için dere ve bataklık başlarını, çeltik kenarlarını intihap eder. Ve bir de 
arazi intihabının malumat-ı ilmiyye ve sıhhiyyeden tamamiyle bihaber ve lâkayd 
bir memura bırakılmasmdandır. Ve aynı zamanda Hükümetin köylerin tesisinden 
sonra dikkate alınacak hususat-ı sıhhiyyeyi bildirecek memurlarına bir talimat-
name vermemesidir. Cahil bir köylünün, bir kondoktörün, adi bir mühendisin, 
rüşdiye tahsilini ikmal etmemiş, kalemde yetişmiş bir memurun, malûmatsız bir 
kâtibin fikir ve zevkiyle intihab olunan yerlerde de aynı sui ahval mevcuttur."8 

B. Yerleşim Yerinin Büyüklüğü 

Kurulacak köyün büyüklüğü ile ilgili olarak Mart 1913 tarihli Ta-
limatname' (Madde 2) arazinin genişliğine göre köylerin olanaklar 
ölçüsünde büyük olmasına özen gösterilmesini ve beşer onar haneli 
köylerin kurulmamasını öngörmektedir. Talimatname olanaklar elver-
diği ölçüde büyük köy ilkesini kabul etmekle birlikte, kesin bir biçimde 
"şu kadar haneden aşağıda köy kurulamaz" sınırını getirmemiştir. 
1913 Tarihli Iskan-ı Muhacirin Nizamnamesinde de hane sayısının 
alt sınırını belirleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu boşluk aynı 
yılın Aralık ayında düzenlenen bir genelge ile doldurulmuştur. Bu 
genelgede göçmenlerin yerleştirilmesi amacıyla yeniden kurulacak 

8 Yeni Tesis Olunacak Köylerde..., s. 4 . 
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köylerin elli haneden aşağı olmamasının kararlaştırıldığı belirtil-
mektedir.9 Buna karşın, II. Meşrutiyetin ilanından önce çıkarılan 26 
Zilkade 1323 (22 Ocak 1904) Tarihli Muhacirin Talimatının10 8 inci 
maddesinde "köylerin yirmi haneden aşağı olmamak üzere" kurula-
cağı öngörülmüştür. Aralık 1913 Tarihli Genelge hane sayısının alt 
sınırım saptarken önceki uygulamaya oranla otuz hanelik bir artış 
sağlayabilmiştir. Buna karşılık, 1916 yılında yayınlanan Kitapçıkta 
üçyüz haneden aşağı köy kurulmaması ve mevcut köylerin de birleş-
tirilmesi görüşü savunulmaktadır: 

"Bir de nazar-ı dikkate alınacak bir nokta: Yirmi, otuz, yüz haneli köylerde 
tertibat ve takibat-ı sıhhiyye icrasının pek zor, çok masraflı, hemen adim-ül im-
kân olmasıdır. Esasen bu kadar küçük köyleri idare ve inzibat altına almak da 
mümkün değildir. Lâakal üçyüz haneden aşağı köylerin tesis olunmaması ve es-
kiden mevcut küçük köylerin yekdiğerine ilhakı ile büyük köylerin vucude ge-
tirilmesi temenni olunur."1! 

C. Kurulacak Köyün Planı 

İskân-ı Muhacirin Nizamnamesinin 32 nci maddesi bir yerden 
toplu olarak gelen göçmenler için yeni köyün düzenli ve sağlık ku-
rallarına uygun bir biçimde kurulacağını ve bu amaçla bir doktor ve 
bir mühendisin görevlendirileceğini öngörmektedir. Mart 1913 Tarihli' 
Talimatname bu konuda ayrıntılı hükümler getirmekte ve kurulacak 
yeni köyler için tekdüze bir plan öngörmektedir. Talimatnamenin 
4 üncü maddesine göre, evlerin yapımında köyü ortasından dörde 
böler biçimde doğudan batıya ve kuzeyden güneye doğru onbeş met-
relik iki düz cadde açılacak, bu caddelerin kesiştiği noktada yani kö-
yün ortasında en azından beş altı dönüm genişliğinde bir meydan 
bırakılacaktır. Köy okulu ve camii bu meydana bakacak biçimde ya-
pılacaktır. Talimatnamenin beşinci maddesinde okul ve camiin çev-
relerinde teneffüse elverir birer bahçe yerinin bırakılması da öngö-
rülmüştür. Öte yandan, Talimatnamenin dördüncü maddesinde öteki 
sokakların köyü doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda ve köy mey-
danının açılacağı yerde kesen iki ana caddeye dik ya da paralel ola-
rak açılacağı ve ara sokakların genişliklerinin de onikişer metreden 
aşağı olmayacağı belirtilmiştir. 

9 Dahiiiyye Nezareti Muharrerat-ı Umumiyye Mecmuası, 1329 Senesine Mahsustur, 
c. 1, Dersaadet, Hilal Matbaası, s. 155. 

10 Düstur, I, 8, 333. 
ıı Yeni Tesis Olunacak Köylerde..., s. 8. Bu arada 5 Şubat 1948 tarih ve 3/6992 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen İskan Programında yeni kuru-
lacak göçmen köylerinin "imkan olan yerlerde yüz haneden aşağı olmayacağı" 
benimsenmiştir. Naci Kökdemir, Eski ve Yeni Toprak, iskan Hükümleri ve Uy-
gulama Klavuzu, Ankara, 1952, s. 134. 



176 a . g ü n d ü z ö k ç ü n 

Talimatname köyün ileride genişlemesi halinde bu tekdüze planın 
bozulmamasını öngörmektedir. Yedinci maddeye göre, yeni yapılacak 
evler önceki evlere paralel ve tekdüze olarak yapılacak, yeniden ya-
pılacak ya da uzatılacak yollar da önceki yollara paralel olacak ve 
planın ilk biçimi korunacaktır. 

Talimatname yeni kurulacak köyde her ev için bir dcnüm arsa 
ayrılmasını öngörmektedir. (Madde 8) Evler bu arsanın caddeye (so-
kağa) bakan yüzünün ortasında ve tüm evler bir çizgide olmak üzere 
inşa edilecektir. Arsamn evin iki yanında kalan bölümleri ile arkası 
bahçe olacaktır. Arsanın arkasında ise bahçe de bulunmak koşuluy-
la ağıl ve samanlık yapılacaktır. 

Talimatnamenin 9 uncu maddesi köyün büyüklüğüne göre uy-
gun yerlerde harman yerlerinin ayrılmasını öngörmektedir. Ayrıca, 
maddeye göre, köy mezarlığı köyden en az ikibin metre uzaklıkta 
olacaktır. 

Öte yandan, 1916 tarihinde yayınlanan Kitapçıkta önerilen köy 
planı Mart 1913 Tarihli Talimatnamede öngörülen plandan farklıdır. 
.1916 Tarihli Kitapçığın köy planı ile ilgili bölümü şöyledir: 

"Bilhassa mesakin-i insaniyyenin tesis olunacağı mahalde arz çakıl ile kan-
cık hafif toprak çakıllı ve kumlu olmalıdır. Kireç karışık olması da olabilir. Killi 
arazı çamur ve rutubet yapacağından iyi değildir. Hususiyle mevadd-ı uzviyye-i 
hayvaniyye ve nebatiyye ile çok karışmış arazi katiyyen intihap olunmamalı ve 
arazi altındaki ma-i taht-el arz sath-ı arzdan lâakal beş metre derinlikte olmalı-
dır. Ne kadar derin olursa o kadar rutubetsiz olur. 

Mecami-i insaniyye başlıca dört kısma ayrılır: 

1. Pazar, ticaret, eğlence mahalleri 
2. Mesakin-i insaniyye mecmuu 
3. Mesakin-i hayvaniyye mecmuu 
4. Fabrika ve dar-üs smaalardır. 

Pazar, ticaret mahalleri, eğlence mahalleri, kahveler, tiyatro ve hükümet ko-
Tiağı ve diğer mahall-i resmiyye ve inzibatiyye köyün ortasına gelmelidir. Me-
sakin-i insaniyye bunun muhitine dağıtılır. Ahır mesakin-i insaniyyenin arka-
sına lâakal yirmi metre uzaklığına yapılabilir. Fabrika ve dar-üs sınaalar köyden 
harice veya birkaç mahalde müctemian tesis olunurlar. Köyün ilerideki tevsiini 
de nazar-ı itibara alarak ayrıca bir saha bırakılmalıdır. Pazar ve ticaret kısmında 
büyük bir meydan olmalıdır. Bu meydanda bir su tulumbası veya bir çeşme bu-
lunması çok iyidir. Umumi bir abdesthane dahi yapılmalıdır. Bu meydan bahçe 
haline getirilmemeli, serbest bırakılmalıdır. Ayak satıcıları, dellallar ve hayvan 
bayileri buraya toplanırlar. Panayırlar burada kurulur. Hayvanat bayilerini bu 
meydana sokmayarak köyün haricinde bunlar için bir meydan ayırmalı, burada 
hayvanların birkaç gün muhafazasına mahsus ahırlar dahi yapılmalıdır, iki sıralı 
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haneler arasındaki tulanî sokaklar on metreden aşağı olmamalıdır. İki uzun so-
kakları vusleden arzani sokakların yedi metre olması kâfidir. Tulanî büyük so-
kakların istikametlerinin şimal, cenup veyahut şimalî garbi ve cenubi şarkî olması 
temenni olunur. Maamafih köylerde haneler pek yüksek olmayacağından sokak-
ların teveccüh edecekleri istikametin büyük ehemmiyeti yoktur. Hanelerin cep-
helerinin yüksekliği sokağın arzını tecavüz etmemelidir. Mahalle aralarında ço-
cukların oynaması ve köylünün işini bitirdikten sonra akşam üzeri komşularıyla 
vakit geçirmesi için meydancıklar yapılmalı, buraları katiyen bahçe haline ge-
tirilmeyip, yalnız gölge vermek için münasip yerlerine seyrek ağaçlar dikilmeli-
dir. Bu meydanların vasi olanların üzerlerine eğer otuz metre sahada lâğım ve 
çirkap çukurları yoksa, buradaki toprakta kuyu açmak için lâzım gelen şerait-i 
sıhhiyye mevcut ise, buralara bir kuyu açarak tulumba yapılmalıdır."12 

Bu açıklama ile birlikte Kitapçıkta şematik olarak verilen köy 
planı şöyledir :13 

^pSanayi aerkezi (ğ) Meydan 

- i İ - W H J 
vy 

4 ıfsi  yj '^ 
0 Hayvan Pazar ı 

c h i ^ - M ® « a 
m ı wm vsmm 

Pazar meydanı 
^Hükümet dairesi. 

Öte yandan Kitapçıkta köy evleri için ayrılan arsalarda evin ve 
ahırın konumu aşağıdaki biçimde verilmektedir :14 

12 Yeni Tesis Olunacak Köylerde..., s. 24-25. 
13 Aynı Kaynak, e. 33. 
1 4 Aynı Kaynak, s. 34. 
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I Hane i Hane 

II. KÖYDE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN TÜZEL DÜZENLEMELER 

A. Merkezî Yönetim Birimlerine Verilen Görev 

22 Haziran 1332 (5 Temmuz 1916) Tarihli Talimatname15 köyler-
de çevre sağlığını gerçekleştirmek üzere ayrıntılı hükümler getirmek-
tedir. Talimatname köylerde yerel yönetim birimleri ve yerel örgüt-
lenme bulunmaması olgusuna karşın, çevre sağlığına ilişkin bir çok 
önlemin merkezî yönetim birimlerince alınabileceği görüşünden ha-
reket etmektedir. Bu görüş daha önce Kastamonu Vilâyeti tarafın-
dan benimsenmiş ve bu vilâyet içinde çevre sağlığına ilişkin önlemler 
alınmıştır.16 Aslında Talimatname Kastamonu Vilayetince benimse-
men /yaklaşımı ve alman önlemleri biraz daha geliştirerek tüm Os-
manlı vilayetlerine uygulama amacını gütmektedir. 

1916 Tarihli Talimatnamenin ilişik olduğu genelgede köylerde çev-
re sağlığını gerçekleştirme görevinin merkezi yönetim memurları ta-
rafından ihmal edilmemesi gereği şöyle vurgulanmaktadır: 

"Nüfus-ı memleketin kısm-ı azamini ve menabi-i hayat-ı Devletin en mü-
himmini köylüler teşkil etmekte ve tekâlif-i emiriyye de en ziyade köylülere tah-
mil edilmekte olmasına rağmen ümran ve maarife ve bilhassa hususat-ı sıh-
hiyyeye müteallik icraat ve terakkiyattan en az müstefid olan yine köyler 

15 Dahiiiyye Nezareti Muharrerat-ı Umumiyye Mecmuası, 1332 Senesine Mahsustur, 
c. 4, İstanbul, 1917, s. 56-61. 

1 3 Aynı Kaynak. 
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ve köylülerdir. Köylerimizin, Hükümetimizin mesaisiyle husûl bulacak olan birçok 
na'm ve füyuzat-ı medeniyye ve iktisadiyyeden şimdiye kadar mahrum kalmasına 
köylerde şimdiki şekliyle belediye teşkili gayri mümkün olması ve şahsiyet-i 
maneviyyeyi haiz nahiyeler teşkilatının da henüz icra edilmemiş bulunması gibi 
esbab ve avamilin tesir-i küllisi olduğu derkâr ise de, yol yapmak, mektep açmak 
gibi nispeten büyücek hizmetlere mütevakkıf işlerden sarfınazar köy evlerinin 
rutubetten ari olması, sokağının temiz tutulması, mecralarının tahir bulundurul-
ması açıkta gübre ve muzahrafat bırakılmaması gibi pek kolaylıkla yapılması ve. 
yaptırılması mümkün hususatın ihmal olunması bu babda lazım gelenler nez-
dinde vesaya ve takibat icrasına hiç bir mani bulunmadığı ve hatta bu gibi te-
dabir-i sıhhiyyenin tatbik ve tenfizi için Kanunun kuvve-i teyidiyyesinden isti-
fade edilmek de kabil olduğu halde memurin-i aidesince li-sebebin minel esbab 
köylerin ahval ve şerait-i sıhhiyyesine bigane kalınmasından ileri gelmiş ve di-
nen, ahlaken ve sıhhaten kabih ve- müstekreh bir takım itiyadat-ı sakime de buna 
munzam olarak saf köylerimiz bugün muzahrafat ile memlû ve mülevves bir 
emraz-ı sariyye halini almıştır.''17 

Genelge yerel yönetim birimleri ve yerel örgütlenme bulunmasa 
da, merkezi hükümet memurlarının köylüleri bir takım "ihtimamat-ı 
sıhhiyyeden" yoksun bırakmalarım gerektirmeyeceği görüşündedir. 
1916 tarihli Talimatnamenin 11 inci maddesi bu görüşten hareketle 
köylerde çevre sağlığını gerçekleştirmek üzere merkezî yönetim me-
murlarını görevlendirmektedir. 11 inci madde hükmü şöyledir: 

"Sıhhat-ı umumiyyenin muhafazası ve emraz-ı sariyyenift men'i emrinde vi-
layetçe müttehaz mukarreratın hüsn-i tatbik ve icrasına ve suret-i ciddiyede tat-
bik ile müddet-i muayyenesi zarfında arkasının alınmasına rüesa-yı memurin-i 
mülkiyye memurdur. Bu babda tekâsülleri görülen memurin-i mülkiyye birinci 
defasında ihtar, ikinci defasında tevbih ve üçüncüsünde de azlolunur." 

Öte yandan, Talimatname, 12 nci madde ile, jandarmalarla tah-
sildarların ve köy ihtiyar heyetlerinin de Talimatnamenin uygulan-
masına çalışacaklarını öngörmektedir. 

1916 yılında yayınlanan Kitapçıkta da köylerde çevre sağlığım 
gerçekleştirmek üzere merkezi yönetim memurlarının görevlendiril-
mesi gereği vurgulanmakta, bu amaçla Hükümetin gereken önlemleri 
zorla uygulamaya koyması görüşü savunulmaktadır. Kitapçıkta bu 
konuda ileri sürülen görüşler şöyledir: 

"Köylü Devletin en kıymetli unsurudur. Bir Hükümet ancak köylüsüne bak-
makla, köylüsünü sağlam, zengin, akıllı yetiştirmekle kudret ve şevketini alâ ede-
bilir. Bizde köylü her cihetten pek geridedir. Avrupa'da Türk köylüsünden daha 
geride insan kalmamıştır. Köylünün sıhhati, hayatı her an pek çok mehalike ma-
ruzdur. Buna karşı ne köylü, kendini müdafaaya muktedirdir, ne de başka bir ta-
raftan müdafaa ve himaye olunur. Pek ibtidai bir surette yaşamak için lâzım ge-
len malûmattan bihaberdir. Hatta bu husus için sevk-i tabiisi bile eksilmiştir, 
ömründe bir gün refah ve istirahat göremiyor. İşte bu hale gelen insanlara ne-
sayih-i tıbbiyye ve sıhhiyye kat'iyyen kâr etmez. Risaleler, ilanlar, konferanslar, 
1 7 Aynı Kaynak. 
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va'az ve nasihatler bu insanların kulağına girmez. Bunlara kanun, nizam ve na-
sihatle en ibtidai muhafaza-i sıhhiyye usullerini bile kendiliğinden ittihaz ettir-
mek mümkün değildir. 

Şimdilik daha bir çok seneler köylüye faideli ve lüzumlu olan hususatı ancak 
Hükümet ihzar ve tertip edecek, evinin inşasına, kuyusunu açmağa, abdestha-
nesini yapmağa Hükümet yardım edecek, rahim, vakıf ve azimli bir Hükümet 
memuru köylünün başında durarak köylüye muhafaza-i sıhhati için lâzım gelen 
tedbirlerin icrasını zorla yaptırtacak, mümanaat edenleri rahim ve şefkat ile tec-
ziye edecektir. Akıllı, rahim ve fakat metin bir peder şevkiyle evlâdının sıhhat 
ve terbiyesi için nasıl onun gittiği yolda takip ile bu yolda yürümediği zaman 
cebir ve tazyik eder ve lüzumunda yüreği yanarak cezalandırırsa, memurin-i Hü-
kümet de köylüyü her hususta olduğu gibi, muhafaza-i sıhhat hususunda dahi 
böylece takip etmelidir. 

Birçok seneler böyle çalıştıkten sonra köylü akıllanır. Refah ve istirahat bu-
lur. Sıhhati yerine gelirse, o zaman artık bu kadar yakından takip kaldırılır., Köy-
lü bu gördüklerini, yaptıklarını zaman ile adet edinir. Bilahare kendisine muha-
faza-i sıhhatine sa'y eder. İşte ancak o zaman neşriyat ve vaz ve nasihatle dahi 
bilmediği şeyler öğretilir."18 

I 
B. Köylerde Çevre Sağlığını Gerçekleştirecek Önlemler 

1. Açık Lâğım Bırakmama 
1916 Tarihli Talimatnamenin birinci maddesi "köylerde katiyyen 

açık lâğım bırakılmayacağını" öngörmektedir. 6 ncı maddeye göre ise, 
"bu emrin tebliğinden itibaren nihayet bir ay zarfında her köylü... 
kapalı lâğım yapmağa mecburdur." Öte yandan, Talimatnamenin 
5 inci maddesi yolcuların ve çocukların gereksinmeleri için genel bir 
iki abdesthane yaptırılmasını emretmektedir. İkinci ve üçüncü mad-
deler abdesthanelerin yapımında teknik ayrıntıları vermektedir. Söz 
konusu maddeler şöyledir: 

2. "Abdesthaneler bir buçuk metre amikinde ve iki metre 
terbi'inde hafredilecek olan çukurlara akıtılacak ve bu çukur-
ların üzerleri ağaç dallarıyla, tahtalarla kapatılarak üzerleri 
toprakla örtülecektir. Bu çukurlar su kuyularından lâakal on 
metre uzaklıkta kazılacak ve derunu kireç ve hare ile sıvana-
caktır. 

3. "Abdesthane ile çukur arası dört tahtadan veya oyul-
muş ağaçtan veyahut künk ve taştan yapılacak ve bir boru ile 
rabtolunacaktır. Bu suretle abdesthanenin suyu, pisliği katiy-
yen dışarı sızmayacaktır." 

1916 Tarihli Talimatnamenin bu konuda ayrıntılı hükümler ge-
tirmesi o tarihlerde köylerin temizlik açısından çok kötü durumda 
1 8 Yeni Tesis Olunacak Köylerde..., s. 3-4. 
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bulunmasıdır denilebilir. Gerçekten, 1916 tarihli Kitapçıkta bu konu-
da şu gözlemler yer almaktadır: 

"Mevadd-ı mefruga-i insaniyye ve çirkaplarla muzahrafat-ıı hayvaııiyyenin 
ortada kalması: Köylerde ahali kendilerinin ve hayvanlarının pislik, idrar ve 
çirkaplanyla daima hembezm oluyorlar. Anadolu'da yalnız köylerde, kasabalar-
da değil, hatta bazı şehirlerde bile abdesthane yoktur. Buralarda yaşayan in-
sanlar abdesthanenin lüzumunu bilmiyorlar ya da döşemesine delinmiş bir delik-
ten muzahrafatlannı sokağa veya evin avlusuna bırakıyorlar veya kâğıda, beze 
sarıp sokağa, bahçeye atıyorlar. Değil Anadolu köylerinde, hatta payitahtın dört 
beş kilometre ilerisindeki köylerde bile, bu müstekreh hal mevcuttur. Bu pislik-
ler ya doğrudan doğruya insanları veya mevadd-ı gıdaiyye ve şurbiyyeyi telvis 
ediyorlar; veyahut şurb ve istimalat ve ihtiyacat-ı beytiyye için kullanılan sulara 
geçerek bir mahalle veya bir köy halkını telvis ve muhtevi olduğu emraz-ı mik-
robini neşrediyorlar. Payitahtın birçok mahallerinde hatta en mutena mahalleri 
olan Feriköy civarında bile lâğımları sokağa akan mahalleler mevcuttur."1!' 

1916 tarihli Kitapçıkta abdesthanenin köy evinin içinde yer al-
ması ve lâğım çukurunun da üstü kapalı olarak yapılması önerilmek-
tedir. Köy evindeki abdesthane ile bahçedeki lâğım çukurunun teknik 
ayrıntıları Kitapçıktan alman şekillere göre şöyledir :20 

20 10 20 10 20 

Çimento ile 

Ayak koyacak 
mahal 

Çimento ile 

Ayak koyacak 
mahal 
Çimento veya 
tahta ile 

Çimento ile yapılacak meyilli mahal 

Şekil 1 ! Köylü hanesinde abdesthane (Karşıdan yukarıdan bakmak) 
Rakkamlar cm. gösterir. 

19 Aymk Kaynak, b. 7. 
Aynı Kaynak, s. 36 ve 35. 
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Tahta kapak 
Taş duvar 
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Doldurulmuş kil 
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Şekil 2: Köylü hanesinde lâğım çukuru 

442 sayılı Köy Kanunu da "köyün her evinde üstü kapalı ve ku-
yulu veya lâğımlı bir helâ yapmak ve köyün münasip bir yerinde 
herkes için kapalı veya lâğımlı bir helâ yapmak" işlerini köylünün 
zorunlu işleri arasında saymaktadır. (Madde 13/5)21 

2. Hayvan Gübrelerinin Konulacağı Yerlere İlişkin Önlemler 

1916 Tarihli Talimatnamenin köylerde çevre sağlığı bakımından 
öngördüğü önlemlerden bir bölümü de hayvan gübrelerinin konula-
cağı yerlerle ilgilidir. 4 üncü madde köy içinde hayvan gübresinin 
bırakılmayacağını öngörmektedir. Her köyde herkes evlerden ve su-
lardan uzak bir yerde gübresini koyacaktır. Evlerin içinde ve bahçe-
lerinde gübre bırakmak yasaktır. Gübre konulan yer kireç ve harçla 
sıvanacak ve böylece tabanm geçirgenliği önlenecektir. 

1916 Tarihli Kitapçık, bu konuda 1916 Tarihli Talimatnamede ön-
görülen önlemden farklı bir öneri getirmektedir. Kitapçığa göre, köy 
evinin bahçesinin arka tarafında yapılacak olan ahırların yanında 
gübrelik için bir yer ayrılmalıdır.22 

442 sayılı Köy Kanunu ise 1916 Tarihli Talimatta öngörülen çö-
zümü benimsemiştir. Bu Kanuna göre, "köyün süprüntü ve gübreliği-
ni köyden uzakça ve yol üstü olmayan sapa ve rüzgâr altı yerlerde 
yapmak ve herkese o gübrelikten ayrı yerler gösterilmek" köylünün 
zorunlu olarak yapacağı işler arasındadır. (Madde 13/9) 

21 442 sayılı Köy Kanunu için bk. Düstur, III, 5, 336. Bu Kanunla ilgili olarak ay-
rıca bk. Kemal Vehbi Gül, Köy ve Mahalle İdaresi-En son Değişiklikleriyle Köy 
ve Mahalle Mevzuatı, Ankara, 1965. Zorunlu işleri yapmayan köylüler için uy-
gulanacak ceza için bk. 442 sayılı Köy Kanunu, Madde 56. Öte yandan, içişleri 
Bakanlığının köy helâlarıyla ilgili 29 Aralık 1949 gün ve 632-629-16978 sayılı ge-
nelgesi için bk. Gül, s. 455. 
Yeni Tesis Olunacak Köylerde..., s. . 
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3. Su Kaynaklarına ve Su Kuyularına İilişkin Önlemler 

1916 Tarihli Talimatname su kaynakları ve su kuyularıyla ilgili 
olarak oldukça ayrıntılı hükümler getirmektedir. Talimatnamenin 
7 nci maddesi su kaynaklarının 100 metre çevresinde abdesthane ve-
ya çirkap çukuru açılmasını ve gübre konulmasını ve tarım yapıl-
masını yasaklamaktadır. Maddeye göre, suyun kaynadığı yer kazılıp 
temizlendikten sonra üzerine harçlı duvarla bir depo yapılacak ve bu 
depo anahtarla kapalı tutulacaktır. Su bu depodan uygun bir olukla 
dışarıya akıtılacaktır. 

Talimatnamenin 8 inci maddesi şu kuyularının abdesthane ve 
çirkap çukurlarından ve ahırlardan en aşağı on metre uzaklıkta ka-
zılmasını, kuyu içinin taşla örülmesini ve suyun düzeyine kadar harç-
la sıvanmasını öngörmektedir. Maddeye göre her kuyunun ağzında 
taş veya tahtadan birer bilezik bulunacaktır. Madde su çekmek için 
olanaklar ölçüsünde tulumba kullanılmasını öngörmektedir. Bu ger-
çekleşmediği takdirde çıkrık ve kova kullanılabilir. Ancak bunların 
paslanmamasına dikkat edilecektir. Kullanılan pis suların kuyu çev-
resine dökülmesi yasaktır. Pis sular taş veya tahta oluklarla uzağa 
akıtılacaktır. 

1916 Tarihli Kitapçıkta bu konuda verilen teknik bilgiler ve ön-
görülen önleriler son derece ayrıntılıdır ve uzun bir alıntıyı gerekli 
kılacak niteliktedir: 

"İçilecek ve istimalat-ı beytiyyede kullanılacak suyun suret i tedariki 

Tesis olunacak köy arazisinin intihap için tedkikat icra olunurken köy me-
sakin-i mecmuasının kurulacağı kıt'a-i araziye yakın bir mahalde hıfz-üs sıhhaya 
muvafık ve köyün içmek ve istimalat-ı beytiyye için ihtiyacatma kâfi bir veya 
birkaç mecami-i miyah aramalıdır. Tabiidir ki, ziraat için dahi mecami-i miyah 
-aranırken bu son maksat için kullanılacak suyun şerait-i hıfz-ıs sıhhaya muvafık 
-olup olmamasında büyük bir ehemmiyet yoktur. 

Köylerde şehirlerde olduğu gibi bir merkez-i ma'dan su alınıp hanelere tak-
sim edilmesi mümkün olamaz. Zira bizim zürra memleketlerinde köy haneleri 
<;ok dağınıktır. Saniyen bu tertibatın yapılması ve gerek idamesi pek masraflıdır. 
Ancak bir mıntaka-i arazide birçok büyük köyler yekdiğerine pek yakın ve toplu 
bulunurlarsa büyük bir mecmu-ı miyahtan su alıp vermek lazım geliyorsa süzüp 
veya diğer vesait ile tathir edip bu köylerin cümlesine birden sevk ve tevzi ve 
taksim olunur. Ve belki de masarif-i tertibiyye ve idameyi bu köylerin belediye-
leri iştirak ve tedarik edebilir. Herhalde bizdeki köylerin nekadar birleşseler yine 
bu masrafı tedarik edemeyeceklerinden kpylerde nahiyelerde ve kasabalarda mer-
kezi bir mecmu'dan su tevzi ve taksimine teşebbüs etmemelidir. Bir merkezden 
su alıp tevzi etmek pek emniyetlidir. Çünkü emraz-ı sariyye zamanında o mer-
kezi teftiş edebilmek ve taht-ı inzibata almak kolayca mümkün olur. Bunu şimdi-
lik vilâyat ve sancak merkezleri için temenni edelim. 
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Köy ve kasabalar için civarda bir veya birkaç mecmu-i ma aramalıdır. Ve 
hatta bilahare süzmeğe veya herhangi bir suretle tathire muhtaç olmayacak ta-
biatta temiz bir su bulmalıdır. 

En müreccahı menba sularıdır. Anadolu'da hemen birçok yerlerde menba su-
larına tesadüf olunur. Memba suları taht-el arz suların birer suretle menfez bu-
larak sath-ı arza çıkmalarından hasıl olur. 

Eğer menbaın etrafı ve civarında mesakin-i insaniyye ve hayvaniyye bulun-
muyorsa, 

Menbam beslediği tabaka-i maiyye-i taht-el arziyyenin dere nehir ve göllerle 
gözle görünür bir iştiraki yoksa, 

Menbam etraf ve civarına mesakin-i insaniyye ve hayvaniyye muzahrafat ta-
şıyan ve gübre konan tarlalar üzerinden geçen seller akmıyorsa; 

Etraf ve civarında hayvan ve insan gübresi dökmek suretiyle ziraat yapılmı-
yorsa, 

O menbaı besleyen tabaka-i maiyye-i taht-el arziyye seviyesi satıh üzerinden 
lâakal beş metre derin ise [menbaın suyunu veren ma-i taht-el arzın seviyesi 
sath-ı araziden nekadar derin ise temizlik cihetiyle o kadar emindir. Kaba taneli 
zemin sath-ı arzdaki suları iyi süzmeyeceğinden, kireçli arazide çatlaklar olaca-
ğından böyle yerlerde ma-i taht-el arzın seviyesi sath-ı arzdan beş metreden daha 
aşağıda olmalıdır.! 

Menbaın etraf ve civarındaki tabaka-i arziyyede sath-ı arza gelen suları mi-
yah-ı taht-el arziyyeye topraktan süzülmeden doğrudan doğruya akmak sure-
tiyle sevk edecek çatlaklar ve taht-ı arzda oyuk ve kuyular yoksa (başlıca kireçli 
tebeşirli arazide büyük çatlaklar ve oyuklar, taht-el arz mağraları olur.) 

Şiddetli yağmurları müteakip birkaç gün zarfında bulunan menba suları 
sath-ı arzdan zir-i zemine doğru giden çatlakları ve oyukları gösterdiğinden bu 
gibi suların hariçle doğrudan doğruya münasebatı olduğu anlaşılır. Ancak eğer 
menbaı besleyen arazide yani mıntaka-ı gıdaiyyesinde mesakin-i insaniyye ve 
hayvaniyye bulunmuyor ve buralara mülevves akıntılar gelmiyorsa hususiyle 
mıntaka-i gıdaiyyesi hali bir dağ, bir orman ise böyle doğrudan doğruya sath-ı 
zemin ile çatlaklar ve oyuklar vasıtasıyla müşterek olan menabi-i maiyyenin suyu 
pek zararlı olmaz, iyidir, kullanılır. 

Bu gibi mahallerdeki menba suları emraz-ı sariyye tohumlarından azade ve 
temiz olurlar. 

Bu cümle-i şeraitin tetkikine tafahhus-ı mevzii tesmiye olunur. Bir menba bu-
lunduğunda evvela mezkûr noktalardan menbaın etraf ve civarında ve menbaı 
besleyen ma-i taht-el arzinin bulunduğu mıntakada bir tafahhus-ı mevzii yapılır. 
İyi yapılmış böyle bir tedkik-i mevzii ve arazi o suyun bakteriyoloji ve kimya 
muayenesinde pek mühim ve çok emniyetlidir. 

Mevkiin tafahhusu hitam bulup da menbam etrafı ve civarının şayan-ı kabul 
olduğu tahakkuk ettiğinde ileride yazılacağı veçhile bulunan menbaın suyunu 
orada kabaca muayene-i lıikemiyyeden geçirmelidir. Bu kaba muayene çok kere-
ler kâfidir. 
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Bu muayene dahi suyun kabil-i şurb olduğuna kanaat verirse menba suyu-
nun tesis olunacak köyü her mevsimde besleyecek miktarda zengin olup olma-
dığı araştırılmalıdır. 

(Köylerde içmek ve hane ihtiyacatını tsmin etmek üzere adam başına yev-
miye 30-40 litre su ister. Bu suyun hıfz-ıs sıhhaca temiz olması lâzımdır. Ayrıca 
köylüye hayvanat için de hane başına 50-60 litre su lâzımdır. Bu ikinci suyun 
evvelki kadar temiz olmasında büyük ehemmiyet yoksa da her halde içerisine 
mevadd-ı insaniyye ve hayvaniyye karışmış olmamalıdır.) 

Bulunan menbaın bir çeyrek saat zarfında verdiği su alınır. Ona göre yirmi 
dört saatlik hasılatı hesap edilir. İki muhtelif mevsimde pek kurak diğeri pek 
yağmurlu zamanlarda fasılalı birkaç günler menbaın yirmidört saatlik hasılatım 
bulup vasatisini almalıdır. 

O civarda meskûn ahaliye sorulursa menbaın zenginliği hakkında dahi az 
çok doğru bir fikir alınır. Bir de bir zaman akarak bilahare kesilip müddet-i me-
dide akmayan kâzib menbalar vardır. Onun için menbaları aylarla, mümkünse 
bir sene taht-ı tasarrutta bulundurmalı veya köylüye sorup araştırmalıdır. Veya-
hut su mühendisleri tabiat-ı araziyi mütalâa ile bir menbaın fakir veya zengin" 
ligi, kâzib menba olup olmadığı hakkında malumat verirler. Tesis olunacak men-
baın yirmi dört saatlik hasılatının yetişip yetişmeyeceği hesap edilir. 

Eğer menbaın suyu kâfi gelemeyecek ise civarında bulunacak diğer menba-
ların sularıyla cümlesini birleştirecek müşterek bend ve muhafaza tertibatı yap-
malı veyahut uzaklarda diğer menbalar bularak herbirini ayrı ayrı bend ve 
muahafazaya almalıdır. 

Evvelâ, menbaın etraf ve civarında menbaı besleyen ma-i taht-el arz taba-
kasının bulunduğu kıta-i arazi tayin ve tahdit olunarak buralarda mesakin-i in-
saniyye ve hayvaniyye bulundurulması, hayvani gübre kullanmak suretiyle ziraat 
ettirilmesi men edilir. Yalnız madenî gübre ile ziraata müsaade olunur. Eğer 
menbaı besleyen kıt'a-i arazi üzerine kirli sular, seller çirkaplar akıyorsa, nehir-
ler, dereler taşıyorsa bunlar da men edilir. Menbaın civarının ormanlık olması 
müreccahtır. 

Saniyen, rnenba bend ve muhafazaya alınır. Yani suyun çıktığı deliğin etrafı 
suyun içeriye doğru mecrası istikametince iyice kazılır. Lâakal 2-5 metre kadar 
suyun mecrası takip olunur. Bu kazılan mahalle bir beton galeri yapılır. Veya 
[odunl veyahut sırlı toprak veya demirden boru yerleştirilir. Suyun akıntısı bu-
nun içerisine alınır. Üzeri iyice ince kumla örtülür. Bunun etrafı dört beş metre 
mesafede taş ve su geçirmez harçla doldurulur. 

Hususiyle yamaçlar kenarındaki menbaların dışarıya çıktıkları mevkideki 
arazi, yığıntı arazidir. Bu yığıntı hariçten sellerin doğrudan doğruya ve topraktan 
süzülmeden menbaa karışmasını mucib olur. Onun için menbaı hasıl eden ta-
baka-i maiyyenin bulunduğu tabakanın sağlam hududuna kadar gidilip suyu ora-
dan almalıdır^ Yığıntı araziyi suya boru ile kat ettirmelidir. Ve bilhassa kireçli, 
tebeşirli, greli arazide suyun menşei olan tabaka-i maiyye-i taht-el arziyyenin 
yatağına gitmeğe çok kere mecburiyet vardır. 

Borunun su akan nihayetine bir hazine yapılır. Hazinenin ağzı saht-ı arzdan 
yüksek bırakılıp içerisine sel ve yağmur sularının girmesi men edilecek surette 
muhkem taş veya demir kapak yapılır. Ve bir hava bacası konur. Hazine etrafın-



186 a . g ü n d ü z ö k ç ü n 

dan içerisine hiç bir suretle irtişahat olmayacak suretle taş, çimento, su kireci 
veya beton ile inşa edilir. Hazineye gelen fazla suyun hariçten alınabilmesi için 
bir musluk yapılır. Su almağa yalnız bu musluktan müsaade olunur. Kapağa kilit 
konur, anahtar muhafaza olunur ve hazineye gelen fazla suyun harice akması için 
de ayrıca yüksek seviyede bir mecra yapılır. Eğer menbaın yakınında daha baş-
ka menbalar varsa bunların içerisine sokulacak borularla cümlesinin suları bir 
hazineye getirilir. Buradan bir mecra ile harice verilir. 

Eğer menba bir yamaçtan akmayıp da amuden yer altından çıkarsa, yani bir 
kaynak halinde ise kaynağa tabaka-i taht-el arziyye-i maiyyesine kadar amudi 
kuyular şeklinde bir hazine yapılır. Su bu suretle bend edilir. 

Menbalar başına yapılacak hazineler o menbaın en ziyade zengin bulundu-
ğu mevsimlerde oniki saat zarfında iyisi 36 saatte vereceği hasılatı alabilecek ka-
dar büyük inşa edilmelidir ki su boş yere zayi olmasın. Hazinenin en aşağı se-
viyesine lüzumunda hazinenin suyunu boşaltmak ve temizlemek için ayrıca bir 
musluk yapılmalıdır. Menbaların başına insan oturacak, hayvanata su verilecek 
yerler, yalaklar yaptırılmamalı, hayvanlar için yapılacak yalakları menbaın ba-
şından lâakal beş metre uzağa götürmeli, hazinenin musluğu önüne oyma taş-
tan bir yalak koyup bu yalağın akıntısı sırlı künkler veya demir boru ile lâakal 
yirmi metre uzağa ve en menhut yere gönderilmelidir. 

Köylerin civarında bulunacak böyle bir veya birkaç emniyetli menbaın baş-
larını bu suretle bend ve muhafaza etmekle köylüye temiz su tedarik edilir. Mın-
taka-ı himayesi iyi tahdid edilmiş ve menbaın başı iyi muhafaza edilmiş tabiat-ı 
araziye göre lâakal taht-el arz beş metre derinlikten suyunu alan menbaların 
sularını süzmeğe ve her hangi bir suretle tathire lüzum yoktur. 

Köylü suyunu menba hazinesinin musluğundan kendisi taşır. Eğer köyün 
sa'e-i maliyyesi müsait ise zengin bir menbaın yanma yapılan saharnıçdan sırlı 
künklerle, daha iyisi demir borularla su köyün yakınına kadar getirilir. Eğer bu 
getirilen suyun seyri üzerinden mesakin-i hayvaniyye ve kirli su akıntıları varsa 
sırlı toprak künklerle fakat en emniyetlisi demir borularla menabi-i mülevveseden 
(lâakal beş ve daha emin olmak için on metre uzaktan geçirerek) su eevk olu-
nur. Yalnız künklerin birleştikleri yerleri gayr-i kahil-i nüfuz bir surette kapa-
malıdır. Eğer suyun geçeceği yolda sath-ı arz üzerinde menabi-i mülevvese varsa 
demir borularla suyu getirmelidir. Demir boruları dahi lâakal bir metre derin 
koymalıdır. Mümkün olur ise etrafına ince kum doldurmahdır. 

Hiç bir zaman köylerimizde, kasabalarımızda suyu kasabanın içerisine götü-
rüp mahallata ve hanelere taksim ettirmemelidir. Zira köy ve kasabalarımızda 
bir fedakârlık ihtiyariyle, hariçten bir su demir borularla içeriye alınsa dahi za-
man ile boruların harabiyyeti tedkik olunarak tamir edilmeyeceğinden köyün 
mülevvesatı bir gün çürümüş borudan içeriye girer ve suyu pisletir, hususiyle 
toprak künklerle köy içerisinde su tevziatına kat'iyyen müsaade olunmamalıdır. 

Eğer menbaın saharnıcmdan su kendi kuvvetiyle, arazinin meyl-i tabiisiyle 
köye geliyorsa, hazine başına motorlu tulumba konarak su kuvvetle köye sevkolu-
nur. Suların sevk ve tevziinde borulara inhina vermekten sakınmalıdır. Teş'ibat 
zaviye-i kaime şeklinde olmalıdır. Tevzi ve taksimatta kat'iyyen kurşun boru kul-
landınlmamalıdır. Veyahut köyün haricinde yüksek bir yere konmuş kâfi bir su 
hazinesine çıkarılır ve altına çeşmesi yapılır. Eğer menba köyden iyice uzak olur-
sa suyu köy yakınına kadar getirmek külfetli ve masraflı olacağından köylerimiz 
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için suyu mahallinde bırakıp köylünün taşıyıp getirmesi de kâfidir., İstanbul'da 
Kırkçeşme suları tevziatında olduğu gibi arazi müsait ise motorsuz kendiliğin-
den arazinin meylinden istifade ile uzaklara, sevk ve tevzi mümkün olur. 

Köy içerisinde mesakin-i hayvaniyye ve insaniyye arasında meydana çıkan 
bütün menbaları kapatmalı, köye kâfi su verecek hariçte bir menba bulunduğu 
takdirde köylüye köy içerisinde, hanelerinde kuyu açtırmağa kat'iyyen müsaade 
etmemelidir. 

Eğer şerait-i hıfz-ıs sıhhaya muvafık veya kâfi derecede hasılat verir köy 
haricinde menbalar bulunamazsa köyün haricinde miyah-ı taht-el arziyye bulu-
nup bulunmadığı araştırılmalıdır. 

Miyah-i taht-el araziyye sath-ı araziden iki metre aşağı olabildiği gibi bazen 
da yirmi, elli, yüz metre, daha ziyade aşağıda bulunur. Taht-el arz su tabakası 
sath-ı arzdan ne kadar derin olursa temizlik cihetiyle o kadar emniyetli olur. 

Miyah-ı taht-el arziyye-i sathiyye vardır ki iki ilâ on metre derinliğinde bu-
lunur. Bu gibi sathî tabakalarda bulunan su mülevves olabilir. Bunu gürleştirip 
alt tabakadaki suya gidilmelidir. Bu su bildiğimiz kuyu açmakla elde edilir. 8-10 
metreden yukarı seviyede su almamalıdır. Bir de miyah-ı taht-el arziyyeye-i arnika 
vardır ki 50-100 metre aşağıdadır. Bunun için müdahalat-ı sınaiyye ister. Köylerde, 
kasabalarda ancak birincisi yapılabilir. 10 metreden 40 metreye kadar derinliğe 
kuyu kazmak için ayrıca hususi âlat ve edevat-ı mihanikiyye lazımdır. Vilayet-
ler bu âlat ve edevattan bir kaç takım bulundurmalı, bunları kullanacak bir kaç 
adam yetiştirmelidir. 40 metreden aşağıdan su çıkarmak için ise daha büyük mü-
dahalat-ı sınaiyye ister ki bunu ancak mütehassıs kumpanyalar yapabilirler. 

Köylerde her haneye kendi başına kuyu açmağa mümkün olduğu kadar mü-
saade etmemelidir. Ancak köyün haricinde mesakin-i insaniyye ve hayvaniyyeden, 
çirkâp sulardan her cihetinden lâakal otuz ilâ elli metre uzaklıkta köyün ihtiya-
cına kâfi su verir bir veya birkaç kuyu açılır. Kuyu açıldığı zaman dahi ora-
daki ma-i taht-el arzi tabakasını besleyen arazinin menba suyunda olduğu gibi 
tafahhus-ı mevzii yapılmalı, bu kuyular etrafında elli metre aşağıdan olmamak 
üzere himaye mmtakası tahdit edilmelidir. 

Eğer haneler derununda kuyu açılmağa mecburiyetle müsaade olunacak ise 
bu kuyuyu bahçe içerisinde açtırmalı, usulü dairesinde mazbut yaptırılmalı, lâ-
ğım, çirkâp suları mecmu'larmdan her ciheti lâakal on metre uzak bulundurma-
lıdır. 

Bazan büyük bir kıt'a-i arazi altındaki ma-i taht-el arz her tarafta yekdiğeriyle 
müşterek olduğundan açılan kuyular köyden ne kadar uzak olsalar yine köyün 
irtişâhat-ı mülevvesesi bu tabakaya geçerek kuyunun suyuna kadar gelir. Husu-
siyle o arazi kilsi ise ve ma-i taht-el arzinin seviyesi sath-ı arzdan lâakal on 
metreden daha az derinliğinde ise bu ihtimal daha ziyadedir. Her halde açılacak 
kuyuların tabaka-i maiyyesinin köyün altındaki tabaka-i maiyye ile müşterek 
olup olmadığı iyice tetkik ettirilmelidir. Veyahut emniyetlisi on metreden az de-
rinlikten çıkan sulan köyün haricinde olsa dahi almamalıdır. Ancak şerait-i lâ-
zimeyi haiz taht-el arz su bulundukta buraya kuyu açılmalıdır. 

Açılacak kuyuların vereceği suyun miktarının dahi ihtiyaca kâfi olup olma-
yacağını tayin etmelidir. Tabiat-ı araziyi iyice tetkik ederek kuyuyu besleyecek 



188 a . g ü n d ü z ö k ç ü n 

tabaka-i maiyye-i taht-el arziyyenin zengin olup olmadığını tetkik icap eder ki 
bunu su mühendisleri bilirler. 

Eğer açılan bir kuyunun suyu kâfi değilse su mühendisleri tertibat-ı mah-
susa ile kuyu dibinde süzücü dehlizler açarak kuyunun suyunu tezyid ederler. 

Kuyu inşaasında şerait-i sıhhiyye 

Kuyunun içerisi iki, ikibuçuk metreye kadar satıh ve sızıntı suların geçme-
mesi için taşla, çimento veyahut su kirecinden yapılmış harçla örülmüş olmalıdır. 
Aşağısı kuru taşla da örülür, bunlarla da içi iyice sıvanmalıdır. 

Kuyunun ağzını ya sath-ı araziden bir veya birbuçuk metre aşağıda yekpare 
bir taş kapakla örtüp etrafını çimento, su kireci veya diğer bir su geçmez bir 
hare ile hiç olmazsa kil ile kapatmalı üzerine sath-ı arza kadar iyice kum doldur-
malıdır. Daha iyisi sath-ı arza gelen kuyunun ağzına lâakal otuz santim yük-
seklikte bir çenber koymalı üzerini toz toprak, su geçmez surette demir veya 
taş toprak ile kapamalıdır, Tulumba kuyunun üzerine konur veyahut daha iyisi 
üzerine konmayıp kuyunun 2-3 metre ilerisine konmalı, kuyuya kadar giden 
ufkî boruyu kuyunun içerisine uzatmalıdır. 

Tulumbanın suya giden borusu ucunu suyun dibinden yarım metre yukarda 
bırakmalıdır. Tulumbanın etrafına ve kuyunun üzerine lâakal beş metre kut-
runda su geçirmez beton, asfalt veyahut yarım metre ince kum üzerine büyük 
paket taşlar döşeli büyük bir kaldırım yapmalı fakat taşların arasını asfalt ile 
kapamalı ve buna kuyunun ağzından itibaren yanlarına doğru ve meyil verme-
lidir. Veyahut kaldırım yerine az. kireç ve çok kil ile karışık bir tabaka yerleş-
tirmelidir. 

Tulumbanın musluğu önüne gayr-i kabil-i nüfuz, mesela oyma taştan bir ya-' 
lak koymalı yalağın harice akıtan deliğini kuyunun aksi tarafına sevk ederek 
altına sızdırmaz künk veya demir boru ile uzağa göndermelidir. 

Kuyuların ağzını açık bırakıp kova ile su almağa kat'iyyen müsaade olun-
mamalıdır. Kuyu başlarında dahi insan oturacak, çamaşır yıkanacak ve hayvan-
lara su içilecek yerler, tertibat yaptırılmamalıdır. 

Kuyular yazın kurak zamanda açılmalıdır ki bu mevsimde suyu bulunmayan 
bir kuyunun idamesi faidesizdir. 

İşte bir köyün ihtiyacına kâfi bir su vermek için köyün haricinde yapılacak 
şerait-i lâzimeyi haiz bîr kaç kuyuya konacak tulumba ile köye iyi su tedarik 
edilir. Eğer köyün sa'e-i maliyyesi kâfi ise bir kaç kuyunun suyunu yerden çe-
kecek motorlu bir tulumba konup bu vasıta ile su yanma yapılacak bir büyük 
saharnıca verilir. Buradan da köye alınır. 

Ekser köylü köy içerisinde, hanesi bahçesinde şerait-i sıhhiyye-i lâzimeden 
kuyu yaptırmak isterse bu hususta lâzım gelen ve yukarıda söylenilen şerait-i 
inşaiyyeye riayet etmeli ve bu kuyu lâğım ve çirkâp çukurundan, gübrelik ve 
ahırdan toprağın az veya çok kabil-i nüfuz olmasına göre lâakal 10-30 metre 
uzakta olmalıdır. 

Köylüler bazen yağmur suyundan istifade etmek isterler. Filhakika memalik-i 
harrede menbalar olmadığından ve taht-el arz miyah pek derinde olup köylü-
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ler bu suyu kuyular vasıtasıyla dışarıya alamayacaklarından mecburen bura-
larda yağmur suyunu alıp muhafazaya ihtiyaç vardır. 

Saharnıçlann şerait-i sıhhiyyesi: Ancak damlardan gelecek suların borularla 
saharnıca gitmesine müsaade etmelidir. Sokak sellerinin saharnıçlarda dolma-
sına müsaade etmemelidir. İçinde suyu serin muhafaza edebilmek ve suyun et-
rafına vereceği tazyika mukavemet edebilmek için saharnıçlar taht-el arz bir-
buçuk ilâ iki metre derinliğe yapılır. Fakat saharnıcın alt zemininden çıkacak te-
mizleme mecrasını harice almak için meyilli bir yamaca ve sırt üzerine inşa 
olunur. 

Damlardan gelecek ilk suların saharnıca girmemesi için otomatik hususi 
tertibat yapılmalıdır. Saharnıcın üzerine bir kapakçık ve duvarlarını ve zemini 
beton, çimento, su kirecinden veyahut horasan ve kireçten yapılmalıdır. Ve içerisi 
yine bu harçlardan birisi ile lâakal 2 santim kalınlığında sıvanır. Duvarların iş-
tirak hatları olan köşeler müdevver yapılır. 

Saharnıcın en derin noktasına zemine pek yakın olarak lüzumunda suyunu 
boşaltıp temizlemek için ayrıca bir temizleme mecrası ve musluğu konur. Sa-
harnıcdan alınacak suyun musluğu ise saharnıcın büyüklüğüne göre zeminden 
lâakal 30 santim yukarıda bulunmalıdır. 

Saharnıçlar lâğım ve çirkâp çukurlarından gübreliklerinden lâakal on metre 
uzakta bulunmalıdır. 

Saharnıcın ağzını muhkemce demir veya tahta kapakla kapatmalı, kova ve 
maşraba ile içerisinden su aldırmamalı, ya yanına konacak bir muslukla veya 
üzerine vaz olunacak bir tulumba ile suyunu almalıdır. Saharnıç suyu istimal 
edenler bu suyu saharnıcı içinde arada bir temiz kova ile döktürmelidirler. 

Eğer köylünün bahçesi büyük ise abdesthane veya çirkâp çukurundan lâakal 
10 metre uzağına "Habeş kuyusu" veya "burgu tulumbası' 'denilen tertibat ile 
su alınmasına müsaade olunur. Bu bir tulumbadır. Kuyu açılmadan ucu sivri 
olan borusu doğrudan doğruya sokularak taht-el arz su tabakasına kadar götü-
rülür. Bu boru içeriye girdikçe yekdiğerine vidalanan muhtelif borulardan mü-
teşekkildir. Bu tulumbanın suyu etrafından kirlenmez ve hem bu tulumbaların 
istimaliinde kuyu açmak masrafı olmaz. Memalik-i Osmaniyyeden bu tulumba^ 
ların intişarı çok temenni olunur. Ancak bu tulumbayı koyup yerleştirecek er-
bab-ı san'at bulunmalıdır. Miyah-ı taht-el arziyyenin pek derinde olmadığı yerde, 
kayalık olmayan arazide ve memalik-i harrede bu tulumbalar çok menfaatlidir. 

Köylerde ancak şu üç suretle kabil-i şurb su tedarik edilebilir. Nehirlerden, 
derelerden, göllerden dahi su alınır. Bu suları temizce alıp köye sevk etmek kül-
fetli ve masraflı ve bu icraat için ayrıca su mühendisliği eden mütehassıslar 
ister. Bu sular çok kereler evvelce süzülmeğe ve tathir olunmağa muhtaç olduk-
larından buralardan doğrudan doğruya kullanılacak sular ekseriyetle temiz ola-
mayacağından bu suları almaktan kabil ise sarf-ı nazar etmelidir. 

Eğer nehir dere göl etrafında mesakin-i insaniyye ve hayvaniyye yok ise, 
Mesakin-i insaniyye ve hayvaniyyeniıı muzahrafatını sürükleyen akıntı ve 

seller buraya akmıyorsa, 
Hususiyle nehir ve dereler yukarıdan gelirken etraflarında mesakin-i in-

saniyye ve hayvaniyye bulunmuyorsa, 
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Bu gibi mecamiin suları ayrıca tathirata maruz kalmadan kullanılabilirse de 
ancak alınacak suyun bunların ortalarından ve münasip derinlikten alınması 
şarttır. Halbuki köylüler bu suları böylece icap ettiği yerden almağa üşenirler. 

Göl sulan nehir sularına nehir suları dere sularına müreccehan temizdir. 

Eğer bir mahalde menba bulunmaz ve taht-el arz miyah pek amik olup 
burada kuyular vasıtasıyla suyu harice almak mümkün olamazsa; 

Veya bu mahallin kuyu suları içilemeyecek derecede tuzlu ise, 

Yahut civarda nehir, dere var ise, 

Ve bu nehir ve derenin suyu yukarıdan televvüs olunuyorsa, 

Bu televvüsatın men'i tamamen mümkün olamıyorsa, 

O köyün, kasabanın sa'e-i maliyyesi, terbiye-i idariyyesi mevcut dere ve ne-
hirden usul-i fennisi dahilinde su alıp süzüp veya diğer suretle tathir edip sevke-
müsait değil ise velhasıl bir çok müşkilat karşısında bulunuluyorsa dere ve 
nehrin beş metre yakınına kuyu kazılır. Etrafı iyice şerait-i lâzimesine göre örü-
lür, kuyu ile nehir kenan arasındaki toprak kaldırılarak çakıl ve kum doldurulur. 
Bu halde nehir ve derenin suyu tabakadan süzülerek kuyuya toplanır. Buradan 
bir tulumba ile alınır. 

Eğer nehrin, derenin kenanndaki toprak etrafına temizce süzmeğe müsait 
ise açılan kuyunun bir tarafıyla nehrin kenarı .arasındaki toprağı kaldırıp kum 
ve çakıi ile doldurmağa lüzum da kalmaz. Veyahut nehrin, derenin boyunca böy-
lece bir kaç kuyular kazılır. Hepsine birden konulan bir tulumba ile su alınır. Bu 
suretle su alma tertibatı için dahi mütehassıs su mühendislerine müracaat etme-
lidir. Bir de menhut ve etrafı tepeciklerle çevrilmiş arazide toplanan yağmur sel-
lerinin etrafına, önüne bir mania çevirerek zabt edip bu sudan istifade usulü de 
vardır ki bend tabir olunur. Göl suyu derecesinde suyu temiz olur. Ancak bunun 
etrafında da sağlam bir mıntaka-i himaye tesisi lâzımdır. Bendlerin inşası çok 
külfetli ise de eğer şerait-i lâzimesine riayeten yapılır ve dikkatlice idamesine 
bakılırsa suları emniyetli olur. Ancak bend suları dik meyilli çukurlarda toplan-
malıdır. Eğer kenarlanndan arazinin meyli az olursa suyun alçalıp yükselmesiyle 
daimi ıslanmasından bataklık olur ve nebatat yetişir. 

Bir köye ve kasabaya bir şehre su taharrisi ve suyun bend ve hıfzı, lüzumun-
da tasfiyesi ve şevki için lâzım gelen tertibatı ancak mütehassıs, amelî çalışmış 
su mühendisleri yapabilir. Bir kaç asır evvel bu gibi erbab-ı sanat memalik-i Os-
maniyyede mevcut imiş. Bu gün mütehassıslar enderdir. Memalik-i Osmaniyyenin 
her tarafından bir asırdanberi hele son zamanlarda yapılmış olan su tertibatını, 
su bulmak ve su sevketmek işinden bibehre olan kuyucular, mühendisler, mimar-
lar, yalancı kumpanyalar, duvarcılar "ben yaparım" diyerek ortaya çıkan memur, 
tabib ve herkes üzerlerine almıştır. Bu gibi na-ehil olanların teşebbüsatı yüzün-
den her tarafta binlerle, yüzbinlerle liralar sarfolunmuş, bu paralardan hiç isti-
fade edilmeyerek maksat hasıl olamamıştır. Binaenaleyh rüesa-yı Hükümete, artık 
ihtisas-ı fenniye riayet etmeğe alışmalarını bu gibi teşebbüsatı ancak erbab-ı ih-
tisasın yapmasına müsaade etmeleri, mütehassıs, ameli su mühendisleri arama-
lan veya Avrupa'dan getirtmeleri, Avrupa'da su işiyle iştigal etmekle maruf 
kumpanyalar ve şirketleri çağırarak onlara işi teslim eylemeleri ehemmiyetle tav-
siye olunur. 
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Her nekadar menbaların bend ve muhafazasını ve kuyuların açılmasını yerli 
mütehassıslar yapabilirlerse de şehirlere getirilecek sular için yapılan bu yolda 
teşebbüsat-ı sınaiyyede kumpanyalar tercih edilmelidir. Bunların su mühendis-
lerinden başka ayrıca işin cihet-i sınaiyyesini idare edecek, kullanılacak leva-
zımatı intihap eyleyecek bir çok memurini vardır. Her lâzım olan levazımın ne-
rede imal olunduğunu nereden satın alınacağını bilirler. Bazı büyük ameliyatlar 
için lâzım gelen âlat ve edevat ve makineleri vardır, Ancak böyle her suretle er-
bab-ı ihtisas ve âlat ve levazımatı elinde olan ve bu gibi bir çok teşebbüsat-ı sı-
naiyyede bulunarak tecrübe görmüş kumpanyalar iyi ve sağlam iş görebilir. 

Bir vilayet bu veçhile yaptıracağı birkaç teşebbüsatm cümlesini birden bir 
kumpanyaya havale ederse tabii işi daha az masrafla yapılmış olur. Veyahut hü-
kumet-i merkeziyye birkaç vilayetin işlerini birden bir kumpanyaya havale ederse 
daha esaslı ve çok tasarruflu olur. 

Bulunan suların mahallinde hikemî olarak muayenesi: 

Suyun meydana çıktığı veya kuyunun bulunduğu mahallin üzerinde etraf 
ve civarında lâakal 20 metre kutrundaki bir sahada yukarıda söylendiği üzere 
tafahhus mevzii icra olunur. Ondan sonra su alınır. 

/ 
İçmek ve ihtiyacat-ı beytiyye için suda aranacak havas: 

% 

Su iştiha-aver ve lezzetli, berrak, şeffaf ve renksiz olmalı; 
İkrah verici ve hiç bir koku ve lezzeti olmamalı; 
Çamur, kil, demir, küf lezzeti vermemeli; 
Çıktığı yerde hatta en sıcak mevsimde azami onbir dereceden ziyade harareti 

olmamalıdır; 
Kurşun, bakır, arsenik gibi mevadd-ı madeniyyeden eser bulunmamalıdır; 
içinde nebatî ve hayvani enkaz-ı uzviyye, marazî bakteriler, protozoserler ve 

kurtlar bulunmamalıdır. 

Tafahhus-ı mevzii icrasında eğer suyun mecmuu evvelce açılmış bir kuyu ise 
kuyunun yukarıda söylendiği veçhile etraf ve civarında ve çirkap çukurları ve 
sair mülevves akıntılar bulunup bulunmadığı tetkik olunduktan sonra kuyunun 
içerisine bir ipe bağlanmış fener sarkıtılır. 

Kuyunun duvarlarında etrafından maiyyat irtişahatını gösterir siyah ve be-
yaz, yeşil akıntı lekeleri olup olmadığına bakılır veyahut birisi inerek içinden 
görmelidir. Eğer menba ise yine etraf ve civarında aynı şeyler tetkik edilir ve 
menbaın su başının iyi muhafaza altına alınıp alınmadığına bakılır. 

Ancak kumpanyalar menfaattar olduklarından işi olduğuna bağlamak isterler. 
Buna karşı gelmek için ihale olunan kumpanyanın vereceği mukavelename mü-
tehassıs su mühendisinin tetkikinden geçmeli ve yapılırken kumpanyanın konu-
lan şeraite riayet edip etmediğini bu mütehassıs vasıtasiyle neticeye kadar kontrol 
ettirmelidir. Herhalde tesadüfi müracaat eden mühendisler, küçük şirketler ve 
küçük kumpanyalarla iş yapmamalıdır. Bunlar hem ziyade kâr alırlar ve hem de 
âlat ve edevat-ı esasiyyeleri ve kâfi mütehassısların olmadığından işi iyi yapmaz-
lar. Büyük ve bu gibi işlerde çok tecrübe görmüş kumpanyalar aramalıdır. Bun-
lar daha az kâr alır ve temiz iş yaparlar. 
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Tesis olunacak köyü besleyebilir menabi-i maiyesi olan ve yukarıda söylenen 
şerait-i sıhhiyye-i arziyyeyi haiz bir mıntakada köyün tesisine başlanır. Mesakin-i 
insaniyyenin bulunacağı arazinin biraz menhut ve meyilli olması lâzımdır. Bu 
halde köyün her türlü muzahrafatını, sokak süprüntülerini sürükleyen sellerden 
köy çabuk ve kolaylıkla kurtulur. Aynı zamanda bu gibi meyilli yerlerde taht-el 
arz su seviyesi ziyade derindedir ve bu meyilden dolayı süratle cereyan ederek 
sath-ı arazideki suları tabiatiyle iyi tefcir eder."23 

Şekil 3 ı Usulü dairesinde beııd 
edilmiş bir menba 

o o o j m m ş m 

Şekil 4 : Fena bend edilmiş bir 
menba 

1 ' 1 ' 1 • 
' M I 1 1 

1 ı 1 1 
• , • I 1 1 I 
. . , . 1 1 1 

1 1 1 " 1 l 1 
i ı ı ı l 1 I 
I I I ' 1 I 1 
' 1 1 1 I 1 

Şekil 5: Usulü dairesinde yapılmamış bir kuyuya suların hariçten nüfuzu 

33 Aynı Kaynak, s. 11-23. 
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Şekil 7î Burgu tulumbası 
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Tulumba dairesi 
Dört kuyunun 
birleştikleri umumi 
kuyu Kuyu 

Köy 

Şekil 8 s Birkaç köye birden su tevzii 

442 sayılı Köy Kanununda da köyün su gereksinimini karşılamak 
ve bu alanda çevre sağlığını gerçekleştirmek üzere köylünün zorun 
lu olarak yapacağı işler şöyle sıralanmıştır : 

(a) Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek ve çeşme yapmak, 
köyün içtiği su kapalı geliyorsa yolunda delik deşik bırak-
mamak ve mezarlıktan veya süprüntülük ve gübrelikten ge-
çiyorsa yolunu değiştirmek (Madde 13/2) 

(b) Köylerdeki kuyu ağızlarına bir arşın yüksekliğinde bilezik 
ve etrafını iki metre eninde harçlı döşeme ile çevirmek 
(Madde 13/3) 

(c) Evlerden dökülecek pis suların kuyu, çeşme, pınar sularına 
karışmayarak akıp gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak 
(Madde 13/6). 

4. Köy Evlerine İlişkin Önlemler 

1916 Tarihli Talimatnamenin 9 uncu maddesi köy evleri ile ilgili 
olarak şu hükümleri getirmektedir : 

• Yeni yapılacak köy evlerinde oturulacak yerler hayvanların 
ahırlarından ayrı bulunacaktır. 

© Rutubetin etkisinden kurtulmak için odaların zemini doğrudan 
doğruya toprağa dayanmayacak, arada uygun bir boşluk bırakıla-
caktır. 
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• Hava ve ışık almak için yeter sayıda pencere açılmasına dik-
kat edilecektir. 

9 uncu madde yeni yapılacak köy evleriyle ilgilidir. Talimatname 
mevcut köy evleriyle ilgili olarak herhangi bir hüküm getirmemekte-
dir. Oysa, 1916 tarihli Kitapçıkta da belirtildiği gibi, Osmanlı ülke-
sinde köy evlerinin durumu hiç de parlak değildir. 

Mevcut köy evlerinin durumu ile ilgili olarak Kitapçıkta yer alan 
gözlemler şöyledir: 

"Köylü meskeninin pek fena ve muzırr-ı sıhhat olması: Köylülerin meskenleri 
her tarafta rutubetli, karanlık, hava almaz, teshin olunamaz, oturanlara şevk ve 
şetaret vermez, çocuk büyütülemez, bir hasta zuhurunda hastalık sirayetinden 
etrafını korumak imkânı bulunamaz bir halde pek fena taksimatlıdır. Bu gibi ev-
lerde oturanlar rutubetten, ziyasızlıktan, havasızlıktan bir çok emraz-ı bünyeviyye 
ve bilhassa vereme duçar olurlar. Verem fena mesken hastalığıdır. Vereme çare 
ancak ve başlıca meskenler ıslahıyla olur. Veba, kolera, tifo, lekeli humma, kızıl, 
kızamık, çiçek ve her nevi emraz-ı sariyye bu gibi hanelerde çıkacak olursa bun-
ların sui tertibat ve taksimatı yüzünden diğer aile efradının kendini sirayetten 
kurtarabilmesi mümkün olamıyor. Memurin-i sıhhiyye bu haneleri tathir ede-
miyorlar. Bilhassa karanlık birçok köşesi ve bucağı olan haneler yer ve mesken 
farelerinin barınmasına pek müsait olduğundan bu gibi mesakinin bulunduğu 
köy ve kasaba ve şehirlere veba hastalığı bir defa girecek olursa çıkarması pek 
zor ve çok kere adim-ül imkan olur."2S 

Taharet i bedeniyye: Hıfz-ı sıhhanm temelidir. Köylülerin hanesinde yıkana-
cak hiç bir yerleri olmadığından Türk köylüsü yıkanmak ihtiyaç ve sevk-i tabiisi-
ni bile unutmuştur."25 

Ahırlar evlerin doğrudan doğruya içinde bulunuyorlar: Ekseriyetle köylüler 
hayvanlarıyla beraber tefessuhat içinde yatıyorlar. Hayvanattan insanlara geçen 
birçok emraz-ı intaniyye olduğu gibi bu mütefessih hava köylüye yüzlerce hasta-
lığa istidad verir.23 

Bu gözlemlerden hareketle Kitapçık köy evleri ile ilgili olarak ay-
rıntılı ve 1916 koşullarına göre uygulanması oldukça zor öneriler 
getirmektedir. Kitapçığın köy evleriyle ilgili olarak getirdiği öneriler 
şöyledir: 

"Köy haneleri: Yekdiğerine bitişik haneler inşasına katiyyen müsaade olun-
mamalıdır. 2-5 dönümlük ve daha vasi bahçeler içerisinde yekdiğerinden onbeş 
yirmi metre uzaklıkta bulunmalıdır., 

Her meskenin inşa olunacağı sath-ı arz göz ile iyice muayene edilerek buraya 
lâğımların, çirkapların, sellerin akıp akmadığını ziyade yağmur mevsimlerinde 
üzerinde ve etrafında küçük ve büyük su birikintileri hasıl olarak müddet-i me-

24 Aynı Kaynak, e. 6-7. 
25 Aynı Kaynak, b. 7. 
2J Aynı Kaynak, B, 7. 
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dide kalıp kalmadıklarını ve burada evvelce bir mezarlık ve gübrelik olup olma-
dığını araştırmalıdır. Kil ve tefessuhat yapan mevadd-ı uzviyye ile çok karışık 
siyah toprak olmamalıdır. En iyisi sath-ı arzın çakıllı, iri kumlu, hafif topraklı ve 
hafif kilsli olmasıdır. Oradaki taht-el arz su seviyesi lâakal 3-5 metre derinlikte 
olmalıdır. Eğer bu seviye-i ma sath-ı arza daha yaklaşıyorsa ve herhangi bir se-
beple orası daha rutubetli kalıyorsa yapılacak hanelerin etrafına cedveller açarak 
hanenin altına gelecek topraklar içinde biriken suyun seviyesi indirilir. Hıfz-ıs 
sıhha şeraitine muvafık olan hane her taraftan çok hava ve güneş alan kuru 
meskendir. Meskenin başlıca iki cephesi şimal ve cenuba veya şimal-i garbi ve 
cenub-ı şarkiye tevcih kılınır. Maamafih hanelere istikamet vermekte o mahallin 
ahval-i arziyye topografya ve iklimiyyesi nazar-ı dikkate alınmalıdır. Rutubetli 
rüzgârların geldiği cihete pencerelerin cephelerini vermemelidir. Anadolu'da ekser 
mahallerde şimal ve şimal-i şarki rüzgârları soğuk ve rutubetlidir. Bu gibi ma-
hallerde bu cihetlere pencere vermemeli ve hanenin bu cephesini tahta ile, çinko 
veya mahallince kabil olan iyi sıva ile, kiremit ile muhafaza etmelidir. 

Bir köy evinde aksam-ı esasiyye şunlardır: 

1. Yatak odası (ailenin kesretine göre yatak odası taaddüd edebilir. Bir odada 
yatanların adedi mümkün olduğu kadar az olmalıdır.) 

2. Oturma ve yemek odası 
3., Mutbak 
4. Yıkanacak gusulhane 
5. Abdesthane 
6. Erzak kileridir. 

Oturma ve yemek odası yapılmayarak yemek odası mutbak içerisine de ter-
tip olunur. Mutbağa katiyyen abdesthane yaptırmamalıdır. Dört tarafı açık bir 
evde şimale müteveccih cephede mutbak ve abdesthane, şarka müteveccih cephede 
yatak odası, cenuba müteveccih cephede yemek odası yapılır. 

Malzeme-i inşaiyye: Köy haneleri o mahalde bulunabilen taş, tuğla ve tah-
tadan inşa olunur. Granit ve emsali sert taşlar en iyisidir. Ancak zor işlenir. Bu 
gibi sert taşlar bilhassa temel için kullanılmalıdır. Kireç taşlarının küçük taneli 
ve mesamatlı olanları da kullanılır. Ve bunlar iyi yontulur. Kum taşları çok ru-
tubet çekeceğinden bilhassa temellerde kullanılmamalıdır. İyi pişmiş ince temelli 
tuğla iyi bir malzeme-i inşaiyyedir. Tahta iyi bir malzeme değilse de kullanıldı-
ğında mümkün olduğu kadar sert ağaçlar kullanılmamalıdır. Hare olarak kireç, 
horasan denilen tuğla tozu, kum, çimento, su kireci veya kireç kullanılır- Deniz 
kumunda tuz olduğundan bunu kullandırmamalıdır. Eğer deniz kumu kullanı-
lacak ise bu kumlar birkaç sene yağmur altında bırakılarak yahut suret-i mah-
susada yakınmalıdır. Hare olarak killi toprak karışık bir az kireç ve külhan külü 
ile karışık kireç ve toprak kullanılır. 

Meskenin temelleri: Temel inşasında sert taşlar kullanılmalıdır. Kireç ve kum 
taşlan kat'iyyen kullanılmamalıdır. Temelde kullanılacak taş mümkün olduğu 
kadar gayr-i kabil-i nüfuz ve su geçirmez olmalıdır. Temelleri taht-el arz su se-
viyesinden lâakal üç metre yükseğe oturtmalıdır. Temel duvarının etrafına du-
varın kaidesinin bir metre aşağısına kadar çakıl ve taş kınntısı konur. Böylece 
rutubetin suyu temelden çekilir. Temel duvarları arasına müsta'rızan zeminin 
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suyunu almak için kurşun levhaları, kesme büyük taş levhalar, isfalat, katrana 
bulanmış mukavva 3-5 santim kalınlığında çimento ve kum veya horasan ve kireç 
dahi kullanılır. Hanenin iskân olunacak en alt katı sath-ı zeminden lâakal 50-60 
santim yüksekte bulunmalıdır. Taht-e zemin kat yapılacak ise ancak zemin içine 
50 santim girilmelidir. Ve bu halde zemin içerisine giren duvarın haricini dahi-
lini, hiç olmazsa yalnız dahilini, çimento, su kireci gibi bir madde ile setretmeli 
taht-el zemin katı olan hanelerin etrafına lâakal bir metre arzınde su geçirmez 
bir kaldırım inşa"'olunmalıdır. Taht-el zemin bu katlara, yukarı katlarda olduğu 
gibi lüzum-ı sıhhisi vüs'atinde kâfi pencereler açtırmalıdır. Taht-el zemin katların 
zemini evvelce çakıl ve iri kum ile on santim bir tavan yaptıktan sonra çimentolu 
bir kaldırım veya daha iyisi murabba taşlarla döşenmelidir. Taht-el zemin katlar 
yalnız kiler olmak üzere kullanılır. İskâna kat'iyyen müsaade olunmamalıdır. 
Taht-el zemin katlar yapılsın yapılmasın köylülerimiz için bir katlı haneler kâfi-
dir. Refahı olan fazla katlar çıkabilir. 

Hanenin esa,p duvarları: Rutubet çekmez, kuru olmalı hareket ve sadayı fena 
nekleden levazımla yapılmamalıdır. Yine taş tuğla muvafık hare veya tahta ile-
yapılır. Bu duvarların harici su kireci, çimento gibi hiç olmazsa kireç ve tuğla 
tozu gibi su geçirmez bir hare ile sıvanmalıdır. Yalnız en ziyade yağmura maruz; 
cephe tahta veya münasip bir hare kaplanmalıdır. Bu esas duvarların hanenin 
içeri taraflarına gelecek taraflarına da mümkünse rutubet geçirmez hare sıva-
malıdır. Maamafih dışarının sıvası rutubet geçirmez olursa dahilinin sıvasının, 

ı nasıl olmasının büyük bir ehemmiyeti yoktur. 

Hanenin içerisindeki bölmeler: Bu da taş veya tahta veya tuğla ile yapılır. 
Tabii esas duvarlar nispeten ince olur. Bunların inşasında malzemesinin rutubet 
çekip çekmemesi nazar-ı itibare alınmaz. Bu bölümlerin içerisinde sıçan yuvası 
olmamak için aralarında boş mesafe bırakılmamalıdır. Bunların üzerine münasip 
bir hare sürüldükten sonra kireç badanası pek muvafıktır. Her zaman kolaylıkla 
tecdid ve tathir edilmiş olur. 

Odalar zemini: Tahta kaplanır. Mutbak, abdesthane, gusulhanenin zeminleri 
murabba taşlarla veya çimento ile döşenmelidir, 

Tavanlar: Bakkal tavanı tesmiye olunan yekdiğerinden ayrı konmuş direkler 
üzerine bir tabaka tahta kaplamakla yapılacak tavanlar bizim köy haneleri için 
muvafıktır. 

Dam: Yağmur, fırtına, yıldırım ve yangına karşı haneyi muhafaza edebil-
meli, kar çok yağan mahallerde üzerine toplanacak sıkleti iyice çekecek kadar 
sağlam olmalıdır. Ot, kamış yağmura karşı iyi olup harareti de fena naklederse 
de yangın tehlikesi vardır. Bunlar kullanıldığı takdirde damın sahnı 30-50 san-
timetre olmalıdır. Siyah yazı taşı levhaları çok iyidir. Ancak kırılırsa tamiri zor-
dur. Herhalde kiremit hususiyle zamanımızdaki yeni kiremitler bizim memleket 
İçin şayan-ı tercihtir. 

Odaların irtifaı: 3-3.5 metre olmalıdır. Odaları her adam başına 20-25 metre 
mik'ap olmak üzere hesap etmelidir. Hiç açılmaz kör pencere yapılmasına müsaade 
edilmemeli, pencereler kanatlı olmalıdır. Daima sert rüzgârların estiği cihetlerdekr 
pencereler çift yapılmalı veya üzerlerine birer tahta kepenk yapılmalıdır. Her 
odaya zeminin metre murabaamın lâakal 1/12 nispetinde pencere açılmalıdır. 
Pencere kenarları yağmurun içeri girmesi için dışarı çıkık ve harice meyilli ol-
malıdır. 
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Teshin için köylerimizde şimal Arnavutluk'ta ve Sırbistan'da kullanılan yerli 
fırın sobaları çok şayan-ı tavsiyedir. Bunlar taş ve tuğladan yapılır. Zeminden 
tavana kadar uzar. Az odun ile ısıtır, çok zaman harareti muhafaza eder. Tecdid-i 
havaya bais olur ve fırın hizmetini görür. Ve hatta bunlar iki oda arasındaki 
bölme duvara yapılırsa iki odayı da teshin eder. Mutbak ile yatak odası yanyana 
olursa mutbak ile oda arasındaki duvara soba yapılır. Kapağı mutbağa açılır. 
Mutbakta yemek pişirmek ve fırın gibi kullanmak için kullanılır. Yemek odası 
gibi kullanılan mutbağı da ısıtır. Aynı zamanda bu ateş ile yandaki yatak veya 
Oturma odası da ısınmış olur."37 

1916 tarihli Kitapçık'ta köy evleri ile ilgili olarak getirilen bu 
önerilerle birlikte, bir köy evinin resmi ve birinci kat planı verilmek-
tedir. Kitapçıkta önerilen köy evi ve birinci kat planı şöyledir :?8 

Köy evi 

2T Aynı Kaynak, g, 25-28. 
28 Aynı Kaynak, s. 35. 



ıı. m e ş r u t i y e t d ö n e m i n d e y e n i k ö y l e r v e ç e v r e s a ğ l ı ğ ı 199 

1916 Tarihli Talimatnamenin 9 uncu maddesinde köy evleriyle 
ilgili olarak öngörülen hükümlerden ancak biri 442 sayılı Köy Kanu-
nuna geçmiştir. Köy Kanununun 13 üncü maddesinin 4 üncü bendine 
göre, "evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden ayırmak" köy-
lünün zorunlu işleri arasında yer almıştır. Köy Kanununun 14' üncü 
maddesinin birinci bendinde ise "köyün evlerinde ahırları odalardan 
ayrı bir yere yapmak" köylünün isteğine bağlı işler arasmda sayıl-
maktadır. 

C. Köylüye Getirilen Yükümlülük 

1916 tarihli Talimatnamenin 10 uncu maddesi köylerde çevre sağ-
lığını gerçekleştirmek üzere alınacak önlemleri köylü için zorunlu 
kılmış ve belirli bir yaptırıma bağlamıştır. Söz konusu 10 uncu mad-
de hükmü şöyledir: 

"İşbu emri ifa etmeyenler ve ifasında müşkilat ve mümanaat 
gösterenlerden İdare-i Vilayat Kanununun 14 üncü maddesi 
mucibince üç liradan beş liraya kadar ceza-yı nakdi alınacak 
ve vermeyenlerin cezası muhakemeye hacet kalmadan hapse 
tahvil olunacaktır." 

Bu tür yaklaşımın 442 sayılı Köy Kanunu ile de benimsendiği 
görülmektedir. Gerçekten Köy Kanununun 12 nci maddesi köye ait 
işleri zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere ikiye ayırmakta ve "köylü 
mecburi olan işleri görmezse ceza görür" hükmünü getirmektedir.29 

III. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

II. Meşrutiyet döneminde köye yönelik çalışmalar ve bu arada 
köye ilişkin tüzel düzenlemeler Osmanlı Devletinin son on yılında 
köylerle ilgili deneyim birikimini yansıtması bakımından ilgi çeki-
cidir. Öte yandan bu dönemde elde edilen bilgi ve deneyim birikimi 
Cumhuriyet döneminin devraldığı mirası da oluşturmaktadır. Cum-
huriyet döneminin daha iyi anlaşılabilmesi için, Türk köybilim ta-
rihinde Cumhuriyet öncesi dönemin ve özellikle II. Meşrutiyet dö-
neminin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. 

Bu yazıda yukarıda sunduğum bu varsayımı oldukça dar bir 
alanda irdelemeğe çalıştım. Yazıda sunduğum bulgular bu varsa-
yımın ele aldığım dar alanda doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Özel-

29 Bk. yukarıda dipnotu 21. 
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likle, köylerde çevre sağlığını gerçekleştirme sorunu ile ilgili olarak 
1916 tarihli Talimatla 1924 tarihinde kabul edilen 442 sayılı Köy Ka-
nunu arasında gerek yaklaşım, gerek içerik bakımından saptanan 
ilişki oldukça çarpıcıdır. Bu arada, 442 sayılı Köy Kanununun hazır-
layan Dahiliye Vekili Ferid Bey'in II. Meşrutiyet döneminde "Dev-
letin teşkilat-ı mülkiyye kanunlarının hepsini" ve bu arada "İdare-i 
Umumiyye Kanunu ile îdare-i Hususiyye'-i Vilayat Kanununu"da 
hazırlamış olması ilgi çekicidir'30 II. Meşrutiyet döneminde köylerle 
ve genellikle yerel yönetimle ilgili olarak elde edilen bilgi ve dene-
yim birikiminin bu yazıda ele alınmayan öteki alanlarda da araştır-
macılar tarafından ayrıntılı bir biçimde ortaya çıkarılması gerek-
mektedir. 

30 TBMM Zabıt Ceridesi, c. 7, (21.2.1340), s. 241. 



ÇEVRE SORUNLARININ ULUSLARARASI BOYUTLARI VE 
ULUSLARARASI HUKUK* 

Doç. Dr. Hüseyin PAZARCI 

G Î R l Ş : 

Çevre sorunlarının neleri kapsadığı konusuna bakıldığı zaman çe-
şitli görüşlerle karşılaşılmaktadır. Konuya geniş açıdan bakıldığı za-
man, Prof. Fehmi Yavuz hocamızm belirttiği gibi, "Çevre sorunlarının 
kapsamına, insan-insan, doğa-insan ilişkilerinin tümü girer"1. An-
cak, çevre sorunlarını biraz daha kısıtlı olarak ve teknik düzeyde an-
ladığımız zaman, çevre sorunlarının, canlıların birbirleriyle ve çevre-
leriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanan ve 
eski adıyla ekoloji olarak anılan "çevrebilim"2 ya da bu ilişkilerdeki 
aksaklıkları da gidermeye çalışan "çevrebilim sorunları" ile sınırlan-
dığını saptamaktayız.3. Bu ikinci anlamında çevre sorunları kapsamına, 
insanm doğadaki yeri ve öteki canlılar ve doğa ile etkileşiminden öteki 
canlılararası ilişkilere kadar çevreyi oluşturan ya da etkileyen her tür-
lü öğe girmektedir4. Ancak, çevre sorunları çevrebilim verilerinin yal-
nızca insanları doğrudan etkileyen öğeleri çerçevesi içine kısıtlandıkla-
rında, öteki canlılararası ilişkiler ya da bunlarm doğanın öteki öğeleri 
ile ilişkileri de kenera bırakılmaktadır. O zaman çevrebilim çerçevesin-
de özellikle nüfus ve yerleşim, doğal kaynaklar, enerji sorunları ile top-

* Araştırma konumuza ilişkin kimi belge ve kitapları sağlamamızda bize yar-
dımcı olan Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Dr. Can Hamamcı'ya teşekkür ederiz (H.P.). 

ı F. Yavuz, Çevre Sorunları. Genellikle ve Ülkemiz Açısından, Ankara, S.B.F. Ya-
yını, 1975, S. 190. 

2 R. Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, T.D.K. Yayını, 1980, s. 32. 
3 R. Keleş, "Çevre sorunları ve çevre haklan", İnsan Hakla'rı Armağanı (XXX,yıl), 

Ankara, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, 1978, s. 79. 
* Örneğin O.E.C.D. adıyla amlan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü çerçe-

vesinde çevre eğitimi konusunda yapılan bir çalışma sırasında bu alanda çalışan 
bir kurumun eğitim programı adı geçen öğelerin eğitimini içermektedir: Bkz. 
Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement, L'enseignement 
de l'environnement au niveau post secondaire, O.C.D.E., 1974, s. 23-24. 
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rak, su, ve havanın korunması konularının ele alındıkları görülmek-
ledir5. 

Çevre sorunları denüdiğinde yukardaki kapsamların hangisi çer-
çevesinde bu kavramı anlamamızın doğru olacağı konusunu bu alanın 
uzmanlarına bırakarak hukuksal düzenlemeler bakımından uygulama-
ya baktığımızda, bunların aşağı-yukarı tümünün dar anlamında çev-
re sorunlarına yönelik olduğunu görmekteyiz. Çevre sorunlarının bu 
ekolojik verilerle kısıtlı anlamı çerçevesinde de hukuksal alanda ya-
pılan düzenlemeler özellikle çevrenin insan yaşammı. önemli ölçüde 
etkileyen öğeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Nitekim, ulusal düzeyde 
yapılan hukuksal düzenlemeler özellikle toprak, hava, deniz, akarsular 
ve göllerin korunması ve iyileştirilmesi ile ülkenin bitki örtüsü ve hay-
vansal varlığını, doğal güzellikleri ve doğal anıtlarını koruma ve iyi-
leştirmeyi amaçlamaktadırlar6. 

Uluslararası düzeyde çevre sorunlarının hukuksal düzenlemesine 
gelince, ortaya çıkan sorunların kimi zaman ulusal sorunlardan deği-
şik olmalarına rağmen, genellikle, bir tek Devletin ulusal sınırları için-
de kalan doğal güzellikler ve doğal anıtlar dışında, aşağı-yukarı tüm 
öteki ulusal düzeyde ele alman çevre öğelerini kapsadığı görülmekte-
dir. Nitekim, uluslararası alanda çevre sorunlarını genel düzeyde ele 
alan ilk toplantı olma niteliği taşıyan ve 5-16 Haziran 1972 tarihinde 
Stockholm'da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı Bildirisi-
nin 2. ilkesi, korunmasını ve iyileştirilmesini öngördüğü doğal veriler 
olarak, özellikle toprak, hava, su ile dünyanın bitki örtüsü ve hayvan-
sal varlığını saymaktadır7. Uluslararası düzeyde çevrenin bu öğelerine 
ilişkin koruma ve iyileştirme düzenlemelerinin nasıl ve ne yolda ger-
çekleştirildiğini anlayabilmemiz amacıyla sorunu aşağıdaki biçimde 
ele alacağız. 

I. Bölüm : Uluslararası hukukun çevre sorunları açısından ge-
nel değerlendirilmesi; 

II. Bölüm : Çevrenin değişik öğelerine ilişkin uluslararası hukuk 
kuralları. 

5 Örneğin Bkz. P.R. Ehrlich, A.H. Ehrlich un J.P. Holdren, Humanökologie. Der 
Mensch im Zentrum einer neuen Wissenschaft, Berlin - Heidelberg - New York. 
1975; F. Yavuz, a.g.y., özellikle s. 23-62. 

6 Örneğin Bkz. J. Lamarque, Droit de la p'rotection de la nature et de l'environne-
ment, Paris, L.G.D.J., 1973 ve eki, 19795. 

v Nations Unies, Rapport de la Conference des Nations Unies sur l'environnement-
Stockholm, 5-16 juin 1972, New York, 1973. Doc. A/CONF. 48/14/Rev.l, s. 4. 
(Bundan böyle N.U., Stockholm diye geçecektir). 
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I. BÖLÜM : Uluslararası hukukun çevre sorunları açısından değer-
lendirilmesi 

Çevre sorunlarının uluslararası bir boyut kazanabilmesi ya bir 
Devletin sınırlarını aşarak başka bir Devlet ülkesinde de etikler do-
ğurmalarına, ya da Devletlerin ulusal sınırları ötesinde kalan uluslar-
arası alanlarda etkilerini göstermelerine bağlıdır. Başka bir deyişle 
etkileri bakımından yalnızca bir tek Devletin ulusal sınırlarını aşan 
çevre sorunları uluslararası düzeyde düzenlenmeye tabi tutulmakta-
dırlar. Çünkü bu sorunlar ancak o zaman uluslararası toplumu ilgilen-
dirmektedirler. 

Uluslararası toplumu ilgilendiren birçok sorun gibi, çevre sorun-
ları da, uluslararası boyutları sözkonusu olunca, uluslararası hukuk 
kurallarına uygun olarak çevre sorunlarının düzenlemesi demek, çevre 
sorunlarına bu hukuksal düzeni oluşturan yapı ve yöntemlere göre, 
ulusal düzenlemelerden ayrılan değişik çözümler getirilmesi demek-
tir. Böylece, çevre sorunlarının düzenlenmesi de en başta uluslararası 
hukukun geleneksel nitelikteki temel kurallarından etkilenmektedir. 
Bununla birlikte, çevre sorunlarının gösterdiği kimi özelliklerin zaman 
içinde uluslararası hukukun geleneksel kurallarını aşan birtakım ye-
ni kurallar ya da düzenlemeler getirdiği de yadsmmayacaktır. 

A. Uluslararası hukukun geleneksel kuralları ve çevre sorunları 

Uluslararası hukuk kuralları büyük ölçüde Devletlerce ve kimi za-
man da uluslararası örgütlerce oluşturulmaktadır. Zira bu hukuk dü-
zeninin asıl biçimsel kaynakları olarak sayılan, 1) andlaşmalar, 2) ulus-
lararası yapılageliş (teamül) ve 3) hukuk genel ilkeleri8, büyük ölçü-
de Devletlerin ve kimi zaman da uluslararası örgütlerin iradeleri so-
nucu ortaya çıkabilmektedirler. Çevre sorunları ile ilgili uluslararası 
hukuk kuralları da böylece uluslararası hukukun bu iki temel kişisi 
ve özellikle Devletlerce konulmaktadır. 

Bu çerçevede uluslararası hukukun geleneksel kuralları arasında 
en temel nitelikte olanı, hukuk kişiliği tanıdığı birimlerin iradelerine 
büyük bir özgürlük tanıması olmaktadır. Uluslararası örgütlerin ulus-
lararası hukuk kişiliği çerçevesinde bu iradenin örgüte tanrnan amaç 
ve yetkiler ile sınırlı bulunmasına karşılık9, Devletler için çok daha 
geniş ve kısıntısız bir nitelik gösterdiği görülmektedir. Devletlerin ira-

8 Bkz. Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38. maddesi. 
9 Bu konuda bilgi için Bkz. H. Pazarcı, Uluslararası Iıukuk açısından Avrupa Eko-

nomik Topluluğu'nun yaptığı anlaşmalar, Ankara, S.B.F. Yayını, 1978, s. 11. 



204 h ü s e y i n p a z a r c ı 

de özgürlüğünü belirten bu temel ilke, Devletin egemenliği ilkesidir.10. 
Kesin anlammda almdığı zaman Devletin egemenliği ilkesi uygulama-
da iki önemli sonuç doğurmaktadır: 1) Devlet öteki Devletlerden ba-
ğımsız ve ayrı bir iradeye sahiptir, hiçbir başka iradeyle bağımlı de-
ğildir11; 2) Devlet kendi ülkesinde kurallar koymağa yetkili tek otorite 
olmaktadır. Uluslararası hukukim bu geleneksel kurallarının çevre so-
runları bakımından yansıması ise, başta, her tür çevre sorununun çö-
zümünün ilke olarak ulusal düzenler içinde ve ulusal düzenlemeler so-
nucu gerçekleştirilmesi biçiminde ortaya çıkacaktır. Ancak, sözkonusu 
olacak çevre sorunlarına getirilecek çözümlerin bir tek Devlet sınırları 
içinde ve o Devletin yetkileri çerçevesinde düzenlenmesi olanağmın bu-
lunmadığı durumlarla giderek daha çok karşı karşıya kalınmaktadır. 
O zaman, bir Devletin başka bir Devlete verebileceği zararların önlen-
mesi ya da giderilmesi bakımından Devletlerin egemenliği ve başka bir 
iradeyle bağımlı olmamaları ilkesi çerçevesinde ne gibi bir çözümün 
sözkonusu olacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan uluslarara-
sı hukuk kurallarının içeriği ise Devletlerin egemenliği ilkesinin geniş 
ya da dar yorumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Oysa 
bu konuda Devletlerin egemenliği ilkesi geleneksel görüş ve öğreti ta-
rafından büyük ölçüde geniş bir çerçeve içinde yorumlanmıştır. Böyle-
ce, geleneksel uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, bir Devletin 
bir işlem, eylem ya da tutumundan uluslararası sorumluluğunun doğa-
bilmesi için, bu eylem ya da işlemin bilinçli olarak ve kasıtlı yapılmış 
olması gerektiği kabul edilmiştir12. Bu yolla bilinçli bir biçimde yapıl-
mayan ya da herhangi bir kasıt taşımadan verilen zararlar ve özellikle 
ihmal kusurlarından doğan zararlar —başka bir deyişle kasıtsız doğan 
zararlar— nedeniyle uluslararası sorumluluk sözkonusu olmamakta 
idi. Dolayısıyla, bu tür geleneksel kurallar çerçevesinde, çok büyük bir 
bölümü kasıtlı yapılmayan ya da ihmal dolayısıyla ortaya çıkan çevre 
sorunlarına ilişkin zararlar nedeniyle Devletlerin sorumlu tutulama-
dıkları saptanmıştır13. 

Uluslararası hukukun geleneksel kuralları arasında yeralan ve 
çevre sorunları bakımından önemi bulunan temel kurallardan üçün-

cüsü ise, ulusal sınırlar dışmda kalan tüm uluslararası alanlarm ser-
bestliği ilkesi olmaktadır. Bu ilke, önceleri yalnızca açık deniz alanı 

ıo Egemenlik kavramı konusunda genel bilgi için Bkz. S.L. Meray, Devletler Hu-
kukuna Giriş, Ankara, S.B.F. Yayını, Cilt I, 3. bası, 1968, s. 297-323; E.F. Çelik, 
Milletlerarası Hukuk, İstanbul, Hukuk Fak. Yayım, Cilt 1, 4. bası, 1980, s. 324-327. 

1 1 S.L. Meray, a.g.y.. Cilt I, s. 299; E.F. Çelik, a.g.y., Cilt I, s. 324-325. 
12 Bu görüş konusunda Bkz. S.L. Meray, a.g.y., Cilt I, s. 627-628 ve dipnot 5. 
13 Bu konuda bilgi için Bkz. L.F.E. Goldie, "A general view of international law 

A survey of capabilities, trends and limits", R.C.A.D.I., Colloquium 1973, s. 34-36. 
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için söz konusu olurken14, havada hareket edebilen araçların da geliş-
mesi sonucu uluslararası hava bölgesi için de geçerlilik kazanmıştır15. 
Serbestlik ilkesinin sonucu olarak bu uluslararası alanlarm hiçbir 
Devletin yetki alanına girmemesi bir yandan, bunlara ilişkin uluslar-
arası ortak düzenlemelerin son derece kısıtlı tutulması öte yandan, bu 
alanlara ilişkin geleneksel uluslararası hukuk kurallarının çevre so-
runları konusunda uzun süre etkisiz kalmasına neden olmuştur. 

B. Uluslararası hukukun çevre sorunları konusuna ilişkin gösterdiği 
gelişmeler 

Çevre sorunları açısmdan anlamlı olan uluslararası hukukun 
temel kurallarına ilişkin olarak geleneksel görüşlerden uzaklaşma ve 
yenilikler getirme özellikle yukarıda belirttiğimiz ilkelerden son ikisi 
ile ilgilidir. Başka bir deyişle, uluslararası hukuk kurallarının oluşu-
munda bunları oluşturma yetkisi ile donatılmış kişiler bakımından, 
hiç olmazsa çevre sorunları konusunda, çok önemli değişikliklere rast-
lanmamaktadır. Bununla birlikte, geleneksel olarak uluslararası hukuk 
kurallarının oluşumunda önceleri yalnızca ve sonraları da çok büyük 
bir ölçüde Devletlerin rol aldıshnı görürken, giderek artan bir biçimde 
uluslararası örgütlerin bu devreye girdiği gözlenmektedir. 

Uluslararası örgütlerin çevre sorunlarına ilişkin uluslararası hu-
kuka katkıları daha çok bu sorunların incelenmesiyle ilgili yarattıkları 
hava ya da geliştirdikleri yöntemler sonucu Devletleri bu alanda daha 
duyarlı ve etkili bir duruma sokmalarından ileri gelmektedir. Örneğin, 
Stockholm Bildirisinin 25. İlkesi de uluslararası örgütlerin bu alanda 
Devletler arasmda eşgüdümü sağlayıcı, etkili ve dinamik bir rol oyna-
malarını öngörmektedir16. Devletler arasmda bu tür işbirliğini ya da 
eşgüdümü sağlayıcı faaliyetlerde bulunan birçok uluslararası örgütü 
sayabilme olanağı vardır. Bunlar arasmda 1972 Stockholm Konferansı-
nı da toplayan ve daha sonra Birleşmiş Milletler Çevre Programı çer-
çevesi altında faaliyetlerini sürdüren Birleşmiş Milletler örgütü başta 
olmak üzere Gıda ve Tarım Örgütü (F.A.O), UNESCO, Dünya Sağlık 
Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü, Hükümetlerarası Denizcilik Danış-
ma Örgütü (I.M.C.O.) gibi evrensel nitelikli örgütlerle, Avrupa Kon-
seyi, NATO, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (O.E.C.D.) ve Av-
rupa Toplulukları gibi bölgesel örgütler yeralmaktadır17. 

Açık denizlerin serbestliği ilkesinin gelişimi konusunda Bkz. L.F.E. Goldie, ön-
ceki yapıt, s. 36-50. 

» Örneğin Bkz. S.L. Meray, a.g.y., Cilt I, s. 487. 
ıs N.U., Stockholm, s. 6. 
17 Bu uluslararası örgütlerin çevre sorunları konusundaki faaliyetlerine ilişkin 
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Ancak, uluslararası örgütlerin çevre sorunları konusundaki faali-
yetleri yalnızca Devletler arasında işbirliği ya da eşgüdüm sağlamakla 
da kalmamaktadır. En başta, bu uluslararası örgütler, bir takım ay-
rıntı ya da teknik nitelikte sayılacak konularda da olsa, Devletlerin 
kendilerine tanıdığı yetkiler ve ölçüler çerçevesinde uluslararası hu-
kukun kurallarının oluşmasına doğrudan katkıda bulunmaktadırlar18. 
Bunun yanında, daha geniş yetkilerle donatılmış birtakım uluslararası 
örgütlerin çevre sorunlarına ilişkin olarak daha geniş kapsamh ve doğ-
rudan kimi kurallar koymakta olduğuna da rastlanmaktadır. Bunun 
en önemli örneklerinden birini Avrupa Toplulukları oluşturmaktadır. 
Birtakım ulus-üstü (supranational) yetkilerle donatılmış olan bu ör-
gütlerden Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (CECA) ve Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurucu andlaşmalarmda çevre sorun-
larına ilişkin kimi hükümler bulunmasına karşılık, kısa adıyla A.E.T. 
olarak anılan Avrupa Ekonomik Topluluğu kurucu andlaşmasmda bu 
konuda herhangi bir hükme rastlanmamaktadır19. Bununla birlikte, 
A.E.T.'nin de, gerek Roma Andlaşmasmm Ulusal yasaların uyumunu 
öngören 100-102. maddelere göre20, gerekse Topluluğun amaçları ara-
sında 2. madde de öngörülen "halkalarının yaşam ve çalışma koşulları-
nın sürekli olarak iyileştirilmesi" ve "ekonomilerinin uyumlu bir şe-
Kilde geliştirilmesi" hükümleri çerçevesinde21, çevre sorunlarına ilişkin 
olarak da yetkili olduğu kabul edilmektedir. Nitekim, 19-20 Ekim 1972'-
de Paris'te toplanan Toplulukların Devlet ve Hükümet başkanları çev-
re sorunlarına "özel bir dikkat" gösterilmesine karar vererek, Toplu-
lukların 1973 yılında başlayan bir dizi eylem programını düzenlemele-
rine ve gerçekleştirmelerine olanak vermiştir22. Hukuksal bakımdan 
hiç olmazsa bir bölümü Topluluk yönetmeliği biçiminde gerçekleştiri-

kısa bilgi için Bkz. M. Despax, Droit de l'environnement, Paris, Librairies 
Techniques, 1980, s. 659-663. 

ıs Örneğin, 2 Kasım 1973 tarihli Hidrokarbürlerden Başka Maddelerin Neden Ol-
duğu Kirlenmelerde Açık Denizde Müdahale Konusunda Londra Protokolü'nün 
1. Madde, 2. fıkra, a) bendi bu maddelerin neler olduğunun saptanmasındaki 
ana görevi Hükümetlerarası Denizcilik Damşma Örgütü'nün atayacağı bir yet-
kili organa bırakmaktadır: Bkz. J.P. Queneudec (ed.), Conventions maritimes 
internationales, Paris, Pödone, 1979, s. 132-133. 

19 Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 662. 
20 M. Despax, aynı yapıt. 
21 Örneğin A.E.T.'nin yetkili organları çevre sorunlarına ilişkin A.E.T.'nin yetki-

leri konusunda yalnızca bu hukuksal dayanağı ileri sürmektedirler: Bkz. Avru-
pa'da Çevre Sorunları, Ankara, Avrupa Toplulukları Enformasyon Bürosu Ya-
yım, 1979, 2. baskı, s. 17. 

22 Bkz. Avrupa'da Çevre Sorunları (a.g.y.), s. 17-22. 
23 M. Despax, a.g.y., s. 662. 
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len bu kararlar23, çok çeşitli çevre sorunu alanlarında doğrudan kural-
lar koyan ya da geliştiren bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadırlar24. 

Uluslararası örgütlerin çevre sorunlarının uluslararası düzenleme-
sindeki bu giderek yoğunlaşan katkılarının dışında, uluslararası hukuk 
açısmdan üzerinde durulması gereken en önemli gelişme Devletlerin 
egemenliği ve başka iradelerle bağımlı olmamaları ilkesiyle ilgilidir. Bu 
ilkenin gösterdiği gelişmeler iki alanda özellikle ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan birincisi, uluslararası sorumluluk konusunda uluslararası 
hukukun geleneksel kurallarının aşılması ile ilgilidir. İkinci gelişme 
ise, Devletlerin egemenliği ve başka iradelerle bağımlı olmamaları il-
kesini yumuşatan ve çevre sorunlarma doğrudan ilişkili birtakım ilke-
lerin giderek önem ve somut içerik kazanmaları ile ilgilidir. 

Uluslararası sorumluluk kurumu çerçevesinde Devletlerin sorum-
lu tutul abilmeleri için mutlak kasıt arayan geleneksel kuralların ye-
rini gelişen pozitif hukukta çeşitli aşamalar izlemiştir. Bu alanda ilk 
aşama, uluslararası sorumluluğun doğması koşulu olarak kasıt aran-
masından kusur aranmasma geçiş olmuştur demek olanağı vardır. Ke-
sin bir geçiş dönemi ya da örneği gösterme olanağı bulunmamasına 
rağmen, sorumlu tutulacak Devletlerin mutlaka bir aktif davranışını 
(herhangi bir işlem ya da eylem) gerektiren kasıt aranması aşamasın-
dan daha geniş bir biçimde kusur aranması aşamasına geçilmesi ile 
ihmallerden ve alınması gereken önlemleri almamadan doğan zarar-
lar nedeniyle de uluslararası sorumluluk doğması kabul edilmiş olmak-
tadır- Bundan sonraki aşama ise, uluslararası sorumluluk doğuracak 
kusurların, başka bir deyişle aktif ya da pasif davranışların, bu duru-
ma yer veren hukuk kişileri nezdinde aranmasından vazgeçip uluslar-
arası hukuka aykırı her davranışın uluslararası sorumluluk doğuraca-
ğını kabul eden görüş aşaması olmaktadır. Böylece, uluslararası sorum-
luluğun kusur arama biçiminde bir sübjektif değerlendirmeden çıkarı-
larak objektif birtakım ölçütlere göre —varolan hukuk kurallarının 
çiğnenmesi gibi— değerlendirilmesine geçilmiş olmaktadır. 

Uluslararası sorumluluk konusundaki kurallara ilişkin sözü edüen 
son gelişmeler çevre sorunları bakımından daha da elverişli bir ortam 
yaratmış bulunmaktadır. Nitekim bugün giderek kabul edilen ve uy-
gulamada da birçok örnekleri bulunan görüşe göre, uluslararası so-
rumluluğun doğabilmesi için Devletin kusurlu bir fiilini aramanın ter-
sine bir faaliyeti dolayısıyla fayda sağlayanın bunun olumsuz sonuç-

24 Çeşitli örnekler için Bkz. Avrupa'da Çevre Sorunları (a.g.y.,) özellikle s. 26, 29, 
34 ve-47. 
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larına da katlanması gerektiği düşüncesinden hareket edilmektedir25. 
Böylece, sorumluluğun özellikle çevreye verilecek zararlar açısından bu 
zararlara -neden olan faaliyetlerden fayda sağlayan Devletlere ya da 
özel kişilere yüklenmesini öngören risk kuramına uygun olarak düzen-
lenmesi gerektiği kabul edilmektedir. Bu görüşü yansıtan ilk örnek-
lerden biri 25 Mayıs 1962 tarihli Nükleer Gemiler işletenlerinin sorum-
luluğu Konusundaki Brüksel Sözleşmesi olmaktadır.26. Adıgeçen Söz-
leşmenin II. maddesi, genel bir biçimde bu tür gemilerin verdiği nük-
leer zararlardan gemi işleteninin (operator) objektif sorumluluğunu 
kabul ettikten sonra, 5. fıkrası işletenin bu sorumluluktan kurtulabil-
mesi için bundan zarar gören kişilerin kusurunu ispat etmesi gerekti-
ğini öngörmektedir27. Aynı yönde başka bir sözleşme ise 29 Ekim 1969 
tarihli Hidrokarbonlar ile Kirlenmeden Doğan Zararlardan Hukukî 
Mesuliyete Dair Milletlerarası Sözleşme Olmaktadır28. Adıgeçen sözleş-
menin 3. maddesi, "Bir hadise neticesinde gemiden sızan veya bırakı-
lan hidrokarbonun sebep olduğu bütün kirlenme zararlarından", ilke 
olarak, gemi sahibini sorumlu tutmaktadır. Gemi sahibi, ancak kir-
lenme zararının bir üçüncü kişi ya da kendisi dışında oluşan bir du-
ruma bağlı olarak ortaya çıkması sonucu, bu sorumluluktan tamamen 
ya da kısmen kurtulabilecektir. Bu gelişmeler gittikçe güçlenerek sü-
reği tmektedir. 

Uluslararası sorunluluk konusundaki sözünü ettiğimiz bütün bu 
gelişmeler Devletlerin egemenliği ve başka iradelere bağımlı olmama-
ları ilkesinin çevre sorunları açısından giderek daha dar bir biçimde 
yorumlanmasına da yol açmıştır. Devletlerin kesin ve sınırsız bir ege-
menliğe sahip oldukları anlayışından göreceli ve uluslararası hukuk 
kurallarıyla sınırlı bir egemenlik ve bağımsızlık anlayışına geçiş çevre 
sorunlarının uluslararası sorun olarak ortaya çıkmalarından daha ön-
ce genellikle kabul edilmiş bulunmaktaydı29. Ancak, Devletlerin ege-
menliği kavramının bu biçimde anlaşılması bir Devlet ülkesinde ortaya 
çıkan durumdan dolayı öteki Devlet ülkesinde karşılaşılacak zararları 
önleme ya da onarma yükümlülüğü getirecek yönde bir kuralın oluş-

25 Bu görüşün kuramsal temeli konusunda Bkz. L.F.E. Goldie, a.g.y., s. 74-80. 
26 Sözleşme metinin ingilizcesi için Bkz. A.J.I.L., 1963, s. 268-278. Metnin Fransızcası 

için Bkz. J.-P. Queneudec, a.g.y., s. 713-723. 
27 Sözleşme konusunda daha geniş bilgi için örneğin Bkz. P. Könz, "The 1962 

Brussels Convention on the liability of operators of nuclear ships", A.J.I.L., 1963, 
s. 100-111. Ayrıca Bkz. L.F.E. Goldie, a.g.y., s. 80-82. 

28 Sözleşmenin Türkçe metni için Prof. Tahir Çağa'nın çevirisine Bkz. Milletler-
arası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 982, Sayı 1, s. 57-6. 

29 Bu kavramlar ve gelişmeler için Bkz. E.F. Çelik, a.g.y., Cilt I, s. 324-340. 
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ması anlamına da gelmemekte idi. Bu yöndeki aşama iyi komşuluk il-
kesi adı oltmda ifade edilen bir anlayışın kabulü ile gerçekleşmiştir30. 
Sözkonusu anlayışın pozitif hukuka yansımasının ilk örneğini Trail 
Smelter Davası'nda verilen hakemlik kararları oluşturmuştur. Kana-
da'da A.B.D. sınırı yakınlarında bulunan bir fabrikanın çıkardığı du-
manların A.B.D. ülkesinde neden olduğu zararların sorumluluğunu 
Kanada'ya yükleyen bu kararlar31 ile bir Devletin ülkesinden yarar-
lanırken öteki Devletlere zarar vermemesi gerektiği yolunda bir kura-
lın varlığı kabul edilmiştir32. Daha sonraları, Korfu Kanalı Davası'nda, 
Uluslararası Adalet Divanı da karasularında yerleştirilmiş olan mayın-
ları İngiliz gemilerine verdiği zarardan mayınları kendisinin yerleştir-
mediğini ve böyle bir olaydan haberi olmadığını ileri süren Arnavut-
luğun sorumluluğunu kabul ederken, genel bir biçimde, Devletlerin ül-
kelerini başka Devletlerin haklarma aykırı düşen işlem ya da eylem-
lere yönelik kullanımlara bırakmama yükümlülükleri bulunduğunu 
açıkça belirttiği görülmektedir33. Yine, Lanoux Gölü Davası'nda hakem-
lik mahkemesi bir Devlet ülkesine giren suların bir komşu Devletçe 
kirletilmesi sözkonusu olduğu takdirde buna neden olan Devletin so-
lumluluğünun doğacağı görüşünü ilke olarak kabul etmektedir34. 

Uluslararası hukuk kurallarının çevre sorunlarma iilşkin göster-
diği üçüncü temel gelişme ise uluslararası alanların rejimleriyle ilgili 
bulunmaktadır. Uluslararası hukuka göre hiçbir Devletin egemenlik 
alanına girmeyen uluslararası alanların korunmasının ancak bir ulus-

30 Bu ilke konusunda bilgi için Bkz. L.F.E. Goldie, a.g.y., s. 66-69. 
3 1 Bu davada ilk karar, 16 Nisan 1938 tarihinde verilmiştir: metin için Bkz. 

United Nations, Reports of International Arbitral Awards, Vol. III, s. 1911-1937. 
Adıgeçen davadaki ikinci karar ise 11 Mart 1941 tarihlidir: metin için Bkz. 
aynı yapıt, s. 1938-1982. 

32 Bütün verileri ile sözkonusu kararlar böyle bir kuralın varlığını doğrular gö-
rünmektedirler: aynı görüş için örneğin Bkz. A. -C. Kiss, "Problemes juridiques 
de la pollution de l'air", R.C.A.D.I., Colloquium 1973, s. 157. Ancak, böyle bir ku-
ralın uluslararası hukukun hangi biçimsel kaynağı aracılığıyla ortaya çıktığı 
konusunda karar metinlerinde pek açıklık bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 
1938 kararı, örneğin, A.B.D. Yüksek Divanı'nın bir kararını örnek-olay olarak 
verirken bu kararın verilen bir zararın giderilmesinin "adaletin temel ilkeleri" 
gereği olduğunu vurguladığını bildirmek suretiyle sözkonusu kuralın hukuksal 
dayanağın hukuk genel ilkelerine bağlar görünmektedir: Bkz. Reports of Inter-
national Awards, vol. III, s. 1920. Sözkonusu kuralın bir hukuk genel ilkesi ni-
teliğinde anlaşılması gerektiğini üstü kapalı olarak kabul eden başka yazarla-
ra da rastlanmaktadır: örneğin Bkz. I.F.E. Goldie, a.g.y., s. 71. 

33 I.C.J., Reports of judgements, advisory opinions and orders. 1949, s. 22. 
34 Bkz. United Nations, Reports of International Arbît'ral Awards, vol. XII, s. 303. 

16 Kasım 1957 tarihli kararın tamamı için Bkz. aym yapıt, s. 281-317. 



210 h ü s e y i n p a z a r c ı 

lararası düzenleme ile gerçekleştirilebilmesi olanağı bulunmaktadır. 
Oysa, bu tür uluslararası düzenlemeler İkinci Dünya Savaşı sonlarına 
kadar gerçekleştirilemediğinden uluslararası alanları çevre sorunları 
açısından korumak da sözkonusu olamamıştır. Bu uluslararası alanlar-
dan halen en önemlisini oluşturan açık denizin korunmasına ilişkin ilk 
uluslararası düzenleme 12 Mayıs 1954 tarihli Deniz Sularının Hidro-
karbonlarla Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Londra Sözleşmesi ol-
maktadır35. Bunun daha sonra bu alanda 11 Nisan 1962'de Londra'da35, 
29 Kasım 1969'da Brüksel'de37, 2 Kasım 1973'te Londra'da38 ve 17 Şu-
bat 1978'de yine Londra'da39 imzalanan çeşitli sözleşme ve protokoller 
izlemiştir. Bu sözleşmeler yanında hidrokarbonlar dışında kalan başka 
maddelerin açık denizleri kirletmesinin önlenmesine ilişkin başka söz-
leşmeler de yapılmıştır40. Nihayet, III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin 
XII. Bölümünde yeralan 192'den 237'ye kadar olan maddeler açık de-
nizi de içermek üzere deniz alanlarının genel olarak korunmasını dü-
zenlemektedir41. Bu gelişmeler öteki uluslararası alanlar bakımından 
da gözlenmektedir. Böylece, bu uluslararası alanların rejimlerinin çev-
re sorunları bakımmdan düzenlenmesi de bugün uluslararası hukukun 
kaydettiği önemli gelişmelerden birini oluşturmaktadır. 

II. BÖLÜM: Çeşrenin değişik öğelerine ilişkin uluslararası hukuk 
kuralları 

Uluslararası hukukun bugünkü kuralları çerçevesinde deniz, akar-
sular ve göller, hava ve nihayet uzaya ilişkin çevre korunması ile ilgili 
ana rejimlerin gösterdikleri özellikler şunlardır: 

A. Deniz 

Uluslararası hukukun deniz alanları ile ilgili çevre sorunları ko-
nusundaki kuralları kirlenme ve biyolojik kaynakların korunmasına 
ilişkindir. 

3 t M. Despax, a.g.y., s. 686-687. Sözleşmenin Fransızca metni için Bkz. J.-P. Qu6neu-
dec, a.g.y., s. 103-120. 

36 Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 690-692. 
37 Metin için Bkz. J.-P. Queneudec, a.g.y., s. 121-131. 
38 Bkz. Önceki yapıt, s. 132-177. 
39 Bkz. önceki yapıt, s. 178-194. 
40 Örnekler için Bkz. önceki yapıt, s. 195-208, 217-238 ve 239-286. 
41 Troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer, Doc. A/CONF. 

62/122, 7 oct. 1982, s. 98-117. (Bundan böyle III Deniz Hukuku Sözleşmesi diye 
anılacaktır). 
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1. Kirlenme 

a) Denizlerin kirlenme nedenleri 

Denizlerin kirlenmesi üç temel nedene bağlanmaktadır: 

1) Hidrokarbonlardan kirlenme; 2) çeşitli artıkların atılması ya 
da yayılması nedeniyle kirlenme; 3) radyoaktif maddelerden kirlenme. 

Hidrokarbonlardan kirlenme ise ya gemilerden kirlenme ya da de-
niz yatağının işletilerek petrol ya da doğal gaz elde edilmesi sonucu 
ortaya çıkmaktadır. 

Gemilerden doğan hidrokarbon kirlenmeleri de iki temel nedene 
dayanmaktadır. Birinci temel neden, gemilerin bugün çok büyük öl-
çüde yakıt olarak petrol ya da petrol ürünleri kullanması olmaktadır. 
Nitekim, gemi kazan ya da makinalarından yağ sızmaları, bazı parça-
larda ya da depoda biriken akaryakıt tortularının yıkanması v.b. ne-
denlerle, çok büyük ölçüde olmasa bile, gemilerin denizleri kirlettiğine 
rastlanmaktadır42. Ancak, ikinci temel nedeni oluşturan gemilerin pet-
rol ya da petrol ürünleri taşıması çok daha büyük zararlara yolaçmak-
tadır. Bu tür petrol taşıyıcısı gemilerin tankerlerinin denizde yıkanma-
sı çevreye gemiler aracılığıyla verilen zararın birinci biçimini oluştur-
maktadır. Bu tür petrol taşıyıcısı gemilerin yaptıkları kazalar da de-
niz çevresine verilen zararların ikinci biçimini oluşturmaktadır. Mart 
1967'de İngiltere yakınlarında Torrey-Canyon ve Mart 1978'de Manş 
denizinde Amoco-Cadiz gemilerinin geçirdiği kazalar sonucunda da or-
taya çıktığı gibi özellikle bu ikinci tür kirlenme olgusu çevre açısmdan 
büyük facialara yolaçmaktadır43. 

Deniz yatağından petrol ya da doğal gaz elde edilmesi nedeniyle 
kirlenme ise bugün gerek içsular ve karasuları gibi ulusal deniz alan-
larında yer alan deniz yatağının delinmesi gerekse kıta sahanlığının 
delinmesi sonucu oluşan sızıntılar ya da kazalardan kaynaklanmak-
tadır44. Ancak, ilerideki yıllarda teknolojinin gösterdiği gelişmeler çer-
çevesinde herhangi bir kıyı Devletinin ulusal yetki alanına girmeyen 
ve kısaca okyanus tabanı diye anılan uluslararası deniz tabanının da 
işletilmesi sonucu bu tür kirlenmeler sözkonusu olabilecektir. Nitekim, 
Üçüncü Deniz Hukuku Sözleşmesinin 209. maddesi bu uluslararası de-

42 Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 665 ve dipnot 3. 
4 3 Bu konuda Bkz. M. Despax, önceki yapıt, s. 665-666; J.-Y. Morin, "La pollution 

des mers au regard du droit international", R.C.A.D.I., Colloquium 1973, s. 258-
262. 

4 4 Bu konuda bilgi için Bkz. J.-Y. Morin, önceki yapıt, s. 252-255. 
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niz tabanındaki faaliyetler dolayısıyla doğacak kirlenme sorunlarını 
düzenleyici kimi hükümleri içermektedir.45. 

Çeşitli artıkların atılması ya da yayılması nedeniyle kirlenme iki 
biçimde gerçekleşmektedir. En başta, insanoğlunun çöp ya da lağım 
pisliği gibi artıkları kıyılara doğrudan dökmesi ya da özellikle radyoak-
tif ve kimyasal artıklar gibi kimi özel nitelikli artıkları gemilerle götü-
rerek açık deniz diplerine atması yollarıyla karşılaşılmaktadır. İkinci 
olarak ise, karadan çeşitli artıkların akarsular aracılığıyla denize ula-
şarak denizi kirletmesi olmaktadır. Bu çeşitli artıkların niteliklerine 
gelince, bunlar bakteri ya da virüs kaynaklı artıklar ile kimyasal ni-
telikli artıklar olabilmektedirler46. 

Denizlerin radyoaktif maddelerden kirlenme konusuna gelince, bu 
üç biçimde ortaya çıkabilmektedir. En başta, denizlerin radyoaktif 
maddelerden kirlenmesi olasılığı nükleer reaktörlerde kalan radyoak-
tif artıkların genellikle gemilerle okyanus tabanına taşınması ile doğ-
maktadır47. İkinci olarak nükleer yakıt ile çalışan gemi ve deniz-altı-
ların gerek reaktörlerinin su ile soğutulması işlemi gerek kimi kaçak-
lar ve gerekse radyoaktiviteyi süzme yönteminde kullanılan maddeler 
dolayısıyla denizlerin kirlenmesi sözkonusu olmaktadır48. Ayrıca bu tür 
gemilerde meydana gelecek nükleer kazaları da bu ikinci gurup rad-
yoaktif kirlenme nedenleri arasında saymak gerekmektedir49. Üçüncü 
olarak ise, açık havada ya da denizlerde yapılan nükleer denemeler so-
nucu meydana gelen radyoaktif maddelerin denizleri kirletmesi olayıy-
la karşılaşılmaktadır50. 

Bütün bu kirlenmelerin etkileri denizlerin her alanında kendileri-
ni gösterebilmektedirler. Başka bir deyişle, çevre kirlenmesi açısmdan, 
deniz alanlarının içsular, karasuları ya da açık deniz gibi alanlara bö-
lünmüş olması yapay bir bölünme niteliği göstermektedir51. Zira, bu 
alanların birinde ortaya çıkan kirlenme kolayca öteki alanları da etki-
leyebilmektedir. Bununla birlikte, Devletlerin yetkilerinin bu deniz 

ie Bkz. III Deniz Hukuku Sözleşmesi, s. 104. 
4 £ Bu artıkların nitelikleri ve çevreye verdikleri zararlar konusunda daha çok bil-

gi için Bkz. J.-Y. Morin, a.g.y., s. 246-252. 
47 Bu tür artıkların denizlere dökülmesinde alınan önlemlerin niteliği dolayısıyla 

radyoaktif kirlenme olasılığının zayıf olduğu bildirilmekle birlikte özellikle de-
nizlerdeki akıntılar nedeniyle hiçbir tehlike olmadığının söylenemiyeceği orta-
ya çıkmaktadır: Bkz. J.-Y. Morin, önceki yapıt, s. 263-267. 

4 8 Daha fazla bilgi için Bkz. önceki yapıt, s. 267-270. 
4S Bilgi için Bkz. önceki yapıt, s. 270-272. 
50 Bilgi için Bkz. önceki yapıt, s. 272-275. 
51M. Despax, a.g.y., s. 668. 
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alanlarında değişik olması nedeniyle kirlenmelere karşı uluslararası 
hukuk kuralları da değişiklikler göstermektedir. Dolayısıyla, her deniz 
alanma ilişkin olarak kuralları ayrı ayrı incelemek yerinde olacaktır. 

b) İçsular 

tçsular, karasularının ölçülmesinde yararlanılan esas çizginin be-
risinde kalan deniz alanlarmı içermektedir52. Böylece içsular kapsamı 
içine özellikle liman suları53, ana ülkeye karasuları genişliğinden da-
ha az uzaklıkta bulunan ve zaman zaman su üstünde kalan sığlıkların 
berisinde yeralan deniz alanları54, bazı koşulları yerine getiren körfez-
ler55 ve derin girintili çıkıntılı kıyılarda ya da kıyı boyunca ve kıyıya 
yakm adalar dizisinin berisinde yeralan deniz alanları56 girmektedir. 

Devletin ülkesinin tam bir parçasını oluşturan içsular üzerinde 
kıyı Devletinin tam ve kesin egemenlik yetkileri vardır. Böylece, eğer 
içsuları kirleten kaynak ülke içinde bulunuyorsa Devletler her türlü 
kirlenmeyi önleyici ve azaltıcı önlemleri alma yetkisine sahip bulun-
maktadırlar. III. Deniz Hukuku Konferansı sonucunda kabul edilen 
sözleşme de Devletlerin bu yetkisini teyid ederken bu önlemler ve ku-
ralların uluslararası düzeyde kabul edilmiş nitelikte olan kurallar ve 
önlemlerin gözönünde tutularak saptanmasını öngörmektedir57. İç su-
ları kirleten kaynağın bu sulara giren gemiler olması durumu için de 
yine kıyı Devletleri gerekli önleyici ve kirlenmeyi azaltıcı önlemleri 
almak yetkisine sahiptirler. Böylece, Devletler içsularma girecek ge-
milerin hangi koşullara göre davranmaları gerektiğini saptayabilmek-
tedirler58. 

Kıyı Devletinin içsularmm kirlenmesini önleyici ve azaltıcı nite-
likteki bu önlemlerinin etkisiz kalması durumunda öteki deniz alanla-
rı gibi içsular da da uğranılacak her türlü zararın giderilmesi amacıy-
la zarar-giderim konusunu düzenleme hakkı ayrıca saklı kalmaktadır. 
Nitekim, III. Deniz Hukuku Sözleşmesi de sözleşmenin hiçbir hükmü-
nün zarar görme durumunda zarara neden olan kişinin hukuksal so-
rumluluğunu ileri sürmeye engel olamayacağmı bildirmekle, uluslar-
arası hukukun bu konuda Devletlerin yetkilerini kısıtlamadığı yönün-

52 Gerek 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesinin 5. maddesi ge-
rekse III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin 8. maddesi bu yöndedir. 

53 Bkz. 1958 Cenevre Sözleşmesi mad. 8; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 11. 
M Bkz. 1958 Cenevre Sözleşmesi, mad. 11; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 13. 

Bkz. 1958 Cenevre Sözleşmesi, mad. 7; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 10. 
'56 Bkz. 1958 Cenevre Sözleşmesi mad. 4; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 7. 
ti Bkz. Sözleşme metni, mad. 207. 
58 Örneğin Bkz. III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 211/3. 
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de yorumlanabilecek bir tutum sergilemektedir59. III. Deniz Hukuku 
Sözleşmesi, bir gemiden kaynaklanan ve içsularda uğranılacak zararın 
bu geminin yalnızca kendi içsularmda, karasularında ya da münhasır 
ekonomik bölgesinde bulunması durumu ile de smırlandırmamaktadır. 
Sözkonusu bu sözleşme hükümlerine göre, eğer bir Devletin içsuları 
başka bir Devletin içsuları, karasuları ya da münhasır ekonomik böl-
gesinde bulunduğu sıralarda bir geminin neden olduğu kirlenme so-
nucu kirlenmiş bulunuyorsa ya da böyle bir tehlike ile karşı karşıya 
ise de buna neden olan gemi kendi limanlarına geldiğinde o gemiye 
karşı bir dava açma hakkına sahip olacaktır60. Nihayet, III. Deniz Hu-
kuku Sözleşmesi bir geminin bir Devletin içsularmda bulunduğu sıra-
larda zarar vermiş olması ya da böyle bir olasılık yaratması durumun-
da, bu gemi başka bir Devletin limanına gitmişse, ilk Devletin ikinci 
Devletten bu konuda bir araştırma yapmasını isteyebileceğini öngör-
mekte ve ikinci Devletin de bu amaçla elinden geleni yapması gerek-
tiğini bildirmektedir61. 

c) Karasuları 

Karasuları kıyılardan ya da içsularm dış sınırından başlayarak 
belirli bir genişliğe kadar uzanan deniz alanını içermektedir. Gerek bu 
deniz tabakası, gerek bu alanın üzerinde bulunan hava sahası ve gerek-
se bu su tabakasının altında yeralan deniz dibi ve toprak-altı kıyı Dev-
letinin ülkesini oluşturup bu Devletin tam egemenliği altmda bulun-
maktadırlar62. Kıyı Devletinin bu alanlar üzerindeki egemenlik yetki-
lerinin tek istisnası yabancı uyruklu gemilerin karasularından zarar-
sız geçiş hakkına sahip olmalarıdır63. 

Kıyı Devletinin karasuları üzerinde yukarıda belirttiğimiz yetki-
leri çerçevesinde, kirlenme kaynağının kara ülkesinin içinde bulunma-
sı durumunda gerek önleyici önlemleri almak gerekse zarar-giderim 
konusunu düzenlemek bu Devletin ulusal yetkisi içine girmektedir64. 

Ancak, bir Devletin karasularının kirlenmesi kara ülkesinin dı-
şından da büyük ölçüde kaynaklanabilmektedir. Bir kıyı Devletinin ka-
ra suları bu yolla en başta bir komşu Devletin ülkesinden ya da kara-

£9 Bkz. III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 209. 
50 Bkz. Sözleşme, mad. 218/2. 
61 Bkz. Sözleşme, mad. 218/3. 
62 Örneğin Bkz. 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, mad. 2; İÜ. 

Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 2. 
•63 Örneğin Bkz. 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, mad. 14; III. 

Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 14; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 17. 
Örneğin Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 670-675. 
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sularından gelen kirletici maddelerle kirlenebilmektedir65. Başka bir 
deyişle, bu durumlarda sınırları aşan bir, kirlenme (transfrontier pollu-
tion) ile karşı karşıya kalınmaktadır. Trail Smelter Davası ve Lanoux 
Gölü Davası'nda yeralan kararların öncülüğünü ettiği uluslararası hu-
kukun bugünkü kurallarına göre, böyle bir durumda bir Devletin kom-
şu bir Devlet ülkesine zarar verilmesini önlemek amacıyla yeterli ve 
uygun önlemleri alıp almadığı uluslararası sorumluluğun ana ölçütünü 
oluşturmaktadır66. Ancak, kirlenmenin kaynaklandığı Devletin ulus-
lararası sorumluluğunun ileri sürülebilmesi koşullarının ağırlığı kar-
şısında, belirli bir süreden beri başka yöntemler üzerinde de düşünül-
meğe başlanmıştır. Bu yeni yöntemlere başvurmada ana amaç. bir ül-
kede görülen ve komşu Devlet ülkesinden kaynaklanan zararm doğru-
dan bu ikinci Devlet yönetim ya da yargı sistemi içerisinde giderilme-
sini sağlamak olmaktadır. Böylece, bir ülke için geçerli olan kirlenme 
konusuna ilişkin yasalar ve, yöntemler zarar gören öteki komşu Dev-
letler ve yurttaşlarının da doğrudan yararlanmalarına açık tutulmak-
tadır. Bugün için bu tür bir çözüm, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Da-
nimarka arasında 1974'te yapılan bir sözleşme ile öngörülmüş bulun-
maktadır67. Aynı yönde çözüm için O.E.C.D.'nin de Mayıs 1976 ve Ma-
yıs 1977'de verilmiş iki tavsiye kararma rastlanmaktadır68. 

Bir Devletin karasuları ayrıca bu deniz alanından zararsız geçiş 
hakkını kullanan gemilerce kirlenebilmektedir. Sözkonusu alanla ilgi-
li olarak uluslararası hukuk tartışmasız bir biçimde kıyı Devletinin 
ulaştırma ve trafiği düzenleme yetkisini kabul etmektedir69. Ancak, bu 
tür sorunların düzenlenmesi yetkisi uzun süre kirletici eylemde bulu-
nan gemilere karşı kıyı Devletinin yetkilerinin neler olduğu konusuna 
açıklık getirememiştir. Gerçi, 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge 
Sözleşmesinin 17. maddesinin zararsız geçiş yapan bir geminin kıyı Dev-
letinin yasa ve yönetmeliklerine uyması gerektiğini öngörmesi öğreti-
de kirlenme konusunda da kıyı Devletinin koyduğu kurallara uyulma-
sı gerektiği biçiminde değerlendirilmişlerdir70. Fakat, bu değerlendir-
meler yeterli olmaktan uzak kalmışlardır71. 2 Kasım 1973 tarihli Ge-

f'f M. Despax, önceki yapıt, s. 675. 
€6 Bkz. M. Despax, önceki yapıt, s. 734-736. 
m Bkz. M. Despax, önceki yapıt, s. 739. 
68 Bkz. M. Despax, önceki yapıt, s. 740-742. 
69 Yapılagelişler kurallarının bu yolda olduğu görüşü için Bkz. J.-Y. Morin, svg.y., 

s. 276-277. Son olarak kuralların bu yönde kabul edilmesinin örneği olarak Bkz. 
III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 21/l.a, 22 ve 25. 

™ Bkz. J.-Y. Morin, a.g.y., s. 278. 
7i Bu açığı kapatabilmek amacıyla öğretide rastlanan gayretler ve görüşler için 

Bkz. J.-Y. Morin, önceki yapıt, s. 280-283. 
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milerin kirletmesini ölneme konusunda uluslararası Londra Sözleş-
mesi ile gemilerin bu amaçla denetlenmesine ilişkin kuralların kabul 
edilmesine72 rağmen, konunun tam bir açıklığa kavuşması III. Deniz 
Hukuku Sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu Sözleşme, en 
başta, zararsız geçişle ilgili çevre korunması konusunu da düzenleme 
yetkisinin kıyı Devletinin yetkisinde bulunduğunu tanımaktadır73. An-
cak, kıyı Devletinin kabul edeceği bu kirlenmeyi önleyici ve azaltıcı 
önlemlerin gemilerin zararsız geçişini ilke olarak engellememesi ge-
rekmektedir74. Başka bir deyişle, III. Deniz Hukuku Sözleşmesine gö-
re kirlenme konusundaki yasa ve yönetmeliklerine dayanarak bir kıyı 
Devletinin karasularından zararsız geçiş yapan gemileri engellememesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte, sözkonusu sözleşme bu genel ilkeye 
iki önemli istisna getirmektedir. Bunlardan, birincisi, nükleer gemiler 
ile bu tür ya da öteki tehlikeli yakıtları taşıyan gemilerin bu alanda 
yapılan sözleşmelere göre almaları gereken koruyucu önlemleri yerine 
getirmiş olmaları lazımdır75. İkincisi ve daha önemlisi ise, bile bile ve 
ağır bir biçimde çevreyi kirleten gemilerin karasularından geçişlerinin 
zararsız geçiş sayılamayacağıdır76. Böylece, çok ağır kirlenme ya~ da 
tehlike durumlannda, kıyı Devletinin karasularından gemilerin geçi-
şine engel olma yetkisi de tanınmış olmaktadır. 

Üçüncü olarak, bir Devletin karasuları açık denizden geçmekte 
olan gemilerce kirlenme olasılığına da sahiptir. Böyle bir durumda so-
run, kıyı Devletinin açık denizdeki gemilerin neden olacağı bir kirlen-
me dolayısıyla herhangi bir önlem alma ya da kurallar koyma yetkisi 
bulunup bulunmadığı olmaktadır. Sorun geleneksel uluslararası hu-
kuk kuralları açısından değerlendirilirse, açık denizdeki gemiler üze-
rinde her Devletin yalnızca kendi uyruklukları altında bulunanlar ba-
kımından yetkili olmaları sözkonusudur77. Ancak, Devletlerin kendi 
kendilerini koruma hakkına (self-preservation right) sahip oldukları 
da öğretide çok eskilerden beri rastlanılan bir görüş olmaktadır.78. Öte 
yandan, açık denizlerden bütün Devletlerin yararlanma ilkesi de, öte-
ki Devletlerin de bu hakkının gözönünde bulundurmasına bağlı kalın-
mak suretiyle, kıyı Devletlerinin kirlenmeden korunmasma olanak ve-

72 Sözleşme metni ve ek protokoller ile 1978 Protokolü için Bkz. J.-P. Qu6netıdec, 
a.g.y., s. 137-193. 

73 Sözleşme? mad. 21/1, f. 
74 Sözleşme, mad. 211/4. 
'5 Sözleşme, mad. 23. 
76 Sözleşme, mad. 19/l.h. 
77 Bkz. 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 6; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, 

mad. 92. 
78 j.-Y. Morin, a.g.y.. s. 289-294. 
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rir biçimde yorumlanmaktadır79. Böylece, Devletlerin açık denizde ge-
milerden kaynaklanan kirlenmelere karşı kimi önlemler alma yetkisi 
genellikle tanınmakta idi. Fakat, bu genel ilkenin uygulamada ortaya 
çıkaracağı sorunlar ile birlikte pozitif hukukta kabulü 29 Kasım 1969'-
da yapüan Hidrokarbonlarla Kirlenmeye Yolaçan Kazalar Sırasında 
Açık Denizde Müdahale üzerine Brüksel Sözleşmesi80 ve 2 Kasım 1973' 
de yapılan Hidrokarbonlardan Başka Maddelerle Kirlenme Durumun-
da Açık Denizde Müdahale Üzerine Londra Protokolü81 ile gerçekleş-
miştir. III. Deniz Hukuku Sözleşmesi de açık denizde meydana gele-
cek kazalar durumunda kıyı Devletlerinin olası ya da gerçek zararlara 
karşı uygun önlemleri karasuları dışında da alabileceğini öngörmekte-
dir82. 

Dördüncü olarak bir Devletin karasularının açık deniz altında 
yeralan deniz dibinin işletilmesi sırasında meydana gelecek sızıntı ya 
da kazalar sonucu kirlenmesi olasılığı vardır. Deniz yatağının ve top-
rakaltmm işletilmesi iki değişik yetki alanı içinde sözkonusu olabil-
mektedir. En başta deniz yatağı ve toprakaltı bir Devletin kıta sahan-
lığını ya da münhasır ekonomik bölgesinin parçasını oluşturduğu du-
rumda petrol ve doğal gaz çıkarmak amacıyla işletilebilmektedir. İkin-
ci olarak ise, bir Devletin ulusal yetki alanına girmeyen ve dolayısıyla 
uluslararası deniz yatağını oluşturan alanların petrol ya da doğal gaz 
çıkarmak amacıyla kuramsal olarak işletilebilme olasılığı vardır. Bu 
iki durum sonucu meydana gelecek kirlenmelerin daha sonra bir ya 
da birçok Devletin karasularında da etkiler doğurması olasılığı büyük-
tür. Burada sorun karasuları kirlenen Devletin bir yandan kirlenmeye 
neden olan işletmenin üzerinde bulunduğu kıta sahanlığı ya da ekono-
mik bölgeye sahip Devletin, öte yandan, yetkilerinin saptanması ol-
maktadır. 

Kıta sahanlığı üzerinde yapılan faaliyetler sonucu meydana gelen, 
kirlenmelere ilişkin olarak ilk düzenlemeye 1958 Cenevre Açık Deniz 
Sözleşmesinde rastlanmaktadır. Sözkonusu Sözleşmenin 24. maddesi, 
her Devlete deniz yatağı ya da toprak altının araştırılması ya da işle-
tilmesi sonucu meydana gelecek hidrokarbon kirlenmelerini önleyecek 
kuralları koyma yetkisini tanımaktadır. III. Deniz Hukuku Sözleşmesi 
de, 208. maddesinde, kıyı Devletlerinin kendi ulusal yetki alanlarına 
giren deniz yatağı ve toprakaltının işletilmesinden doğacak kirlenme-

Î9 J.-Y. Morin, önceki yapıt, s. 294-295. 
»o Metin için Bkz. J.-P Qu6neudec, a.g.y., s. 121-131. 
Sİ Metin için Bkz. önceki yapıt, s, 132-136. 
82 Sözleşme, mad. 221. 
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leri önlemek ve azaltmak amacıyla gerekli kuralları koyma ve önlem-
leri alma yetkileri bulunduğunu öngörmektedir. Bu son sözleşmedeki 
tek koşul, bu kural ve önlemlerin uluslararası düzeyde kabul edilen ya 
da tavsiye edilenlerin altmda olmamasıdır. 

Uluslararası deniz yatağı alanının işletilmesi sonucu meydana ge-
lebilecek hidrokarbon kirlenmeleri konusunda ise halen bu durumu dü-
zenleyen tek temel belge III. Deniz Hukuku Sözleşmesi olmaktadır. 
Sözkonusu sözleşmenin 209. maddesi bu alanların işletilmesinde kul-
lanılan araç-gereç ve tesislerin neden olacağı kirlenmelere ilişkin ku-
rallar koyma ve önlemler alma yetkisini, Uluslararası Otorite yanında 
bu araç-gereç ve tesisler üzerinde hukuksal yetkiye sahip olan Dev-
letlere de tanınmaktadır. 

d) Münhasır ekonomik bölge 

III. Deniz Hukuku Konferansı ile ortaya çıkan münhasır ekonomik 
bölge kavramı bir kıyı Devletinin esas çizgiden başlayan ve karasuları 
dışında kalan 200 mile kadar varabilecek deniz alanı, deniz yatağı ve 
toprak altmda kimi ekonomik haklara sahip olmasmı belirtmektedir83. 
Böylece münhasır ekonomik bölge kapsamı içine hem su tabakası hem 
de bunun altmda yeralan deniz yatağı ve toprakaltı girmektedir. 

Sözkonusu bölge üzerinde çevrenin korunmasma ilişkin yetkilere 
gelince, III. Deniz Hukuku Sözleşmesi bunların bu bölgeye sahip olan 
Devlete ait olduklarını açıkça bildirmektedir84. Özellikle kirlenme açı-
smdan sorun değerlendirildiğinde münhasır ekonomik bölgenin kirlen-
mesi olasılığı hem deniz alanından geçen gemilerce hem de deniz ya-
tağı ve toprakaltmm işletilmesine bağlı olarak iki ayrı biçimde varol-
duğuna göre, bu bölgenin ait olduğu Devletin bu konudaki yetkileri de 
ayrı ayrı sözkonusu olmaktadır. Nitekim, III. Deniz Hukuku Sözleşme-
si bu bölgenin gemilerce kirletilmesi konusunda ekonomik bölgeye sa-
hip olan Devletin gerekli ve uygun kuralları koyma yetkisini açıkça 
teyid etmektedir85. Münhasır ekonomik bölge içinde yeralan deniz ya-
tağı ve toprakaltmm işletilmesi sonucu doğacak kirlenmeler konusun-
da ise, III. Deniz Dukuku Sözleşmesi, tıpkı kıta sahanlığı için olduğu 
gibi, bu alana sahip olan Devleti gerekli kuralları koyma ve önlemleri 
almakla yetkili kılmaktadır86. 

83 Bkz. III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 55-57. 
«4 Bkz. madde 56/1,b, iii. 
«5 Bkz. madde 211/5. 
8<> Bkz. madde 208. 
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e) Açık Deniz 
Münhasır ekonomik bölge kavramının ortaya çıkmasına kadar ka-

rasularının dışında kalan ve hiçbir Devletin ulusal yetki alanını gir-
meyen alan olarak tanımlanan açık deniz87, bundan böyle münhasır 
ekonomik bölge ilan edilmiş olan bölgelerde bu alanm da dışında ka-
lan deniz alanını belirtmektedir88. 

Açık denizin ve onun altmda yeralan deniz yatağınm kirlenmesi 
iki ana nedene dayanmaktadır : 1) hidrokarbonlardan; 2) artıkların 
dökülmesinden. 

Açık denizin hidrokarbonlardan kirlenmesi ise, yine iki yoldan ol-
maktadır : 1) gemilerden; 2) deniz yatağı ve toprakaltının petrol ya 
da doğal gaz elde etmek amacıyla işletilmesinden. Açık denizin gemi-
lerce kirletilmesi konusunun düzenlenmesi, daha sonra kıy). Devletle-
rinin karasularına ya da kıyılarına vereceği zararların ya da zarar ola-
sılıklarının gözönünde tutulması sonucu, büyük ölçüde kıyı Devletleri-
nin yetkisine bırakılmıştır. Bu konuyu yukarıda karasuları çerçevesin-
de incelediğimiz için okurları o kısma göndermekle yetineceğiz. An-
cak, açık denizin gemilerce kirletilmesi konusunda kıyı Devletlerinin 
bu sorunlarına ilişkin tek tek alacağı önlemler dışında birtakım ortak 
genel kuralların konulmasına da gidildiği gözlenmektedir. Böylece, 
genel olarak denizlerin kirlenmesi konusunda ilk sözleşmeyi oluşturan 
12 Mayıs 1954 tarihli Londra Sözleşmesi gemilerin açık denizde yeralan 
bazı bölgelerde hidrokarbon bırakmalarını ve özellikle tankerlerini yı-
kamalarını yasaklamaktadır89. Bu kurallara uymayan gemilerin bay-
rak Devletince cezalandırılması da sözleşmede ayrıca öngörülmekte-
dir90. Adıgeçen 1954 Sözleşmesi 11 Nisan 1962 tarihli bir başka Londra 
Sözleşmesi ile daha da geliştirilmiştir91. Daha sonra 2 Kasım 1973 ta-
rihli bir yeni Londra Sözleşmesi ise bu özel olarak korunacak alan ile 
yasaklamaya giren gemilere ilişkin olarak daha genişletici düzenleme-
ler getirmiştir92. Öte yandan, kimi bölge Devletleri kıyıdaş bulunduk-
ları denizlerin korunması ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla yaptık-
ları bölgesel andlaşmalarda da açık denizi de kapsamak üzere ve özel-
likle kritik durumlarda bazı ortak önlemler almayı ve işbirliğinde bu-
lunmayı kabul ederek düzenlemektedirler. Baltık Devletleri arasında 

M Örneğin Bkz. 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 1-2. 
88 Bkz. III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 86. 
89 Sözleşme metni için Bkz. J.-P. Queneudec, a.g.y., s. 103-120. Özellikle Bkz. mad. 3. 
9 0 Bkz. mad. 6. Bu Sözleşme konusunda daha geniş bir değerlendirme için ayrıca 

Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 687-690. 
91 Bu konuda Bkz. M. Despax, önceki yapıt, s. 690-692. 
92 Sözleşme metni ve ek 1978 Protokolü için Bkz. J.-P. Qu6neudec, a.g.y., s. 137-193. 
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22 Mart 1974'te imzalanan Helsinki Sözleşmesi93 ile Akdeniz Devletleri 
arasında 16 Şubat 1976'da imzalanan Barselona Sözleşmesi94 bu konu-
daki en önemli örnekleri oluşturmaktadırlar. 

Açık denizin hidrokarbonlardan ikinci kirlenme olasılığı ise, de-
niz tabanının ve toprakaltının işletilmesi durumunda ortaya çıkmak-
tadır. Açık deniz altında yeralan deniz tabanı ve toprakaltı ya bir kıyı 
Devletinin kıta sahanlığını ya da uluslararası deniz yatağını oluştura-
caktır. Sözkonusu alan ister kıyı Devletinin kıta sahanlığını oluştur-
sun Devletlerin karasularına zarar verdiği ya da böyle bir tehlike doğ-
duğu an karasuları bölümünde incelediğimiz biçimde karasuları Dev-
letinin sorunu düzenleme yetkisi vardır. Ancak, bir Devletin özel ola-
rak bu tür kirlenmelere ilişkin kabul edeceği kurallar yanında ulus-
lararası düzeyde ortak düzenlemelere gidilmesi olanağı da vardır. En 
başta, Devletlerin kıta sahanlığının işletilmesinden doğacak zararları 
önleme ya da azaltma amacıyla III. Deniz Hukuku Sözleşmesi bu ko-
nuda Devletlerin politikalarını bölgesel düzeyde eşgüdüm içine sokma-
ya gayret sarfetmelerini öngörmektedir95. Bundan başka, sözkonusu 
Sözleşme uluslararası örgütler ya da konferanslar aracılığıyla bu konu-
da Devletlerin birlikte kabul edecekleri kurallar koyulmasını öngör-
mektedir96. Uluslararası deniz yatağının işletilmesi sırasında meydana 
gelecek kirlenmelere gelince, bu alanda ilgili Devletlerin koyacağı ku-
rallardan başka, III. Deniz Hukuku Sözleşmesi bu alanı yönetmekle 
görevli Uluslararası Otorite'nin de kirlenmeyi önleyici ve azaltıcı ku-
rallar koyma yetkisi olduğunu bildirmektedir97. 

Açık denizlerin artıkların buralara atılması ile kirlenmesine gelin-
ce, birçok andlaşma bu tür faaliyetleri yasaklamakta ya da bazı ko-
şullara bağlamaktadır. En başta, 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, 
özellikle radyoaktif artıkların açık denizlere atılmasına değinerek, bu 
konuda Devletleri ilgili önlemleri almaya ve bu amaçla aralarında iş-
birliği yapmağa davet etmektedir98. Fakat, 29 Aralık 1972 tarihli Lond-
ra Sözleşmesi evrensel düzeyde99 ve 15 Şubat 1972 tarihli Oslo Sözleşme-
si100, 22 Mart 1974 tarihli Helsinki Sözleşmesi101 ve 16 Şubat 1976 ta-

03 Metin için Bkz. J.-P. Queneudec, önceki yapıt, s. 239-256. 
84 Metin için Bkz. önceki yapıt, s. 257-283. 
95 Bkz. mad. 208/4. 
96 Mad. 208/5. 
97 Mad. 209/1. 
»8 Mad. 25. 
99 Metin İçin Bkz. J.-P. Qu6neudec, a.g.y., s. 195-208. 
ıoo Metin için Bkz. önceki yapıt, s. 217-225. 
101 Metin için Bkz. önceki yapıt, s. 239-256. 
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rihli Barselona Sözleşmesi102 bölgesel düzeyde olmak üzere bu konuda 
Devletlerin somut bir biçimde kurallar koymalarını ya da önlemler al-
malarını düzenlemektedirler. Aynı yönde olmak üzere bu konuda ay-
rıca 22 Temmuz 1977 tarihli bir O.E.C.D. kararmı saymak olanağı da 
vardır103.. III. Deniz Hukuku Sözleşmesi de bu tür kirlenmelere karşı 
Devletlerin gerekli kuralları koyacaklarını ve ortak düzenlemeler için 
gayret sarfedeceklerini öngörmektedir104. 

2. Biyolojik kaynakların korunması 

Denizlerde çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ya da azal-
tılması yanmda biyolojik kaynakların korunmasını da içermektedir. 
Bu korunma önlemlerinin yöneltildiği canlı türlerinin neler olduğu 
ilk inceleyeceğimiz konu olacak. Daha sonra da çeşitli deniz alanlarma 
ilişkin koruma önlemleriyle ilgili temel bilgileri vermeğe çalışacağız. 

a) Koruma önlemlerinin yöneltildiği canlı türleri 

Denizlerin biyolojik kaynaklan tükenmez değildir. Bu nedenle, bu 
kaynakların tükenmesini önlemek amacıyla en bol bulunan deniz can-
lılarının bile avlanmasının düzelmesi gerekmektedir. Denizlerde bulu-
nan ve ekonomik değere sahip olmaları nedeniyle insanlarca avlanan 
canlı türlerinin en önemli bölümünü nekton türü diye anılan, omurgalı 
ya da omurgasız, yüzen balıklar oluşturmaktadır. Ancak, denizler 
benthos türü diye nitelendirilen çeşitli kabuklu canlıları ya da yumu-
şakçaları içeren daha başka canlıların da yaşam ortamını oluşturmak-
tadırlar105. Bu benthos türü sabit deniz ürünleri de; süngerler, midye-
ler, istiridyeler, deniz lâleleri, mercanlar gibi deniz yatağına yapışık 
olanlar; yengeçler, İstakozlar, öteki kabuklular, salyangozlar gibi sü-
rüngenler; ve deniz tarakları ve kurtları, deniz kestaneleri gibi toprak 
altında yuva yapanlar olmak üzere üç guruba ayrılırlar. Adı geçen bu 
sabit deniz ürünlerine ayrıca deniz yosunları ve öteki deniz bitkileri 
gibi deniz yatağına yapışık bulunan bitkileri de eklemek gerekmekte-
dir. Nihayet, denizler nekton ve benthos türü canlılardan başka fok-
lar ya da balinalar gibi memeli hayvanları da barındırmaktadırlar. De-
nizlerde biyolojik kaynakların ve canlıların korunması bütün bu say-
dığımız canlıları içermektedir. 

102 Metin için Bkz. önceki yapıt, s. s. 257-283. 
103 Metin için Bkz. önceki yapıt, s. 209-216. 
104 Mad. 210/1-4. 
105 Bu konuda temel bilgiler için Bkz. Y. İnan, Devletler Hukuku Bakımından Kıyı 

Suları Balıkçılığı ve Sorunları, Ankara, A.l.T.Î.A. Yayını, 1976, s. 110-111. 
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b) İçsular 

Yukarıda saydığımız canlılara ilişkin her türlü koruma önlemleri-
ni alma ve kuralları koyma yetkisi, içsuların ülke Devletinin tam ege-
menliği altında bulunmasından dolayı, bu Devlete aittir. 
c) Karasuları 

Karasuları da yabancı gemilerin zararsız geçiş hakkından doğan 
kısıtlamalar dışında kıyı Devletinin tam egemenliği altmda bulundu-
ğundan dolayı her türlü biyolojik kaynağın bu alanda yeralan su ta-
bakası ile bunun dibinde bulunan deniz yatağı ve toprakaltmda korun-
ması ülke Devletinin yetkisi içine girmektedir106. 

d) Bitişik bölge olarak balıkçılık bölgesi 
Bitişik bölge karasularmdan başlayarak belirli bir genişliğe kadar 

uzanan açık deniz kesimi üzerinde kıyı Devletinin genellikle gümrük, 
maliye, sağlık ve göç konularında hak ve yetkilerini kullandığı deniz 
alanma verilen addır107. Ancak, uygulamada Devletlerin güvenlik ve 
balıkçılık konularında da bitişik bölgeler ilan ettiklerine rastlanmakta-
dır. Devletlerin böyle balıkçılık bölgeleri ilan etmeleri durumunda ise, 
bu yetkilerini yalnızca su tabakasında bulunan nekton türleri için de-
ğil deniz yatağı ve toprakaltmda yaşayan sabit deniz ürünleri bakı-
mından da kullanmaktadırlar108. Kıyı Devletlerinin bu yetkilerinin ni-
teliğine gelince, bu yetkiler kıyı Devletlerinin bu konuda karasuların-
da kullandıkları yetkilerin aynıdır109. Dolayısıyla, sözkonusu biyolojik 
kaynakların korunmasına ilişkin kurallar ve düzenlemeler de balıkçı-
lık bölgesi ilan etmiş olan Devletin yetkisi içinde kalmaktadırlar. 

e) Kıta sahanlığı 

Kıyı Devletinin denizin altındaki doğal uzantısından oluşan kıta 
sahanlığı üzerinde yaşayan biyolojik kaynaklar üzerinde de egemen 
hakları ve yetkileri vardır!110. Başka bir deyişle, bir Devlet kıta sahan-
lığı üzerinde yaşayan sabit deniz ürünlerine ilişkin kurallar koymak 
ve önlemler almak konusunda tek yetkili olmaktadır. Dolayısıyla, kı-
ta sahanlığı Devletinin sünger, midye, istiridye, mercan gibi deniz ya-

106 Ayrıca Bkz. Y. İnan, önceki yapıt, s. 13-16 ve 112. 
107 Bkz. 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, mad. 24; III. Deniz 

Hukuku Sözleşmesi, mad. 33. 
108 Bkz. Y. İnan, a.g.y., s. 112. 
109 Y. İnan, önceki yapıt, s. 16-17. 
11° Bkz. 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad. 2/4; III. Deniz Hukuku Söz-

leşmesi, mad. 77/4. 
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tağma yapışık yaşayan benthos türleri ile deniz yatağı ya da toprak-
altı ile sürekli fiziksel temas içinde bulunan sürüngenlere ilişkin ko-
ruma kurallarını koymak konusunda tek yetkili olduğu tartışmasız 
kabul edilmektedir. Buna karşılık, kıta sahanlığı ile sürekli temas için-
de bulundukları tartışma götüren İstakoz, yengeç ve benzeri kabuklu-
ların kıta sahanlığına ait canlıları oluşturmadıkları yönünde bir eği-
lime rastlanmaktadır111. Bu tür canlıların kıta sahanlığma ait bulun-
madıklarının kabulü durumunda, kıta sahanlığı Devletinin bu türler 
üzerinde yetkili olamayacağı da açıktır. Ancak, sorun tartışmalıdır. 

f) Münhasır ekonomik bölge 

III. Deniz Hukuku Sözleşmesinde düzenlenen münhasır ekonomik 
bölge üzerinde çevrenin korunmasına ilişkin yetkinin bu bölgeye sa-
hip olan Devlete ait olduğu genel bir ilke olarak kabul edilmektedir.112. 
Bu genel ilkeye uygun olarak sözleşmede yeralan hükümler biyolojik 
kaynakların korunması ve işletilmesi konusunda ekonomik bölge Dev-
letinin düzenleme yetkisini teyid etmektedir113. Birtakım biyolojik kay-
nakların coğrafi olarak bu bölgede yeralan birden çok Devleti ilgilen-
dirmesi durumunda ise ilgili Devletlerin ortak düzenlemelere gitmek 
için gayret sarfetmeleri gerektiği kabul edilmektedir114. Bir Devletin 
münhasır ekonomik bölgesinden o coğrafi bölgede yeralan denize kı-
yısı olmayan ya da coğrafi bakımdan avantajsız Devletlerin yararlan-
malarının kabul edilmesi çevre korunması bakımından ekonomik bölge 
Devletinin yetkili kılınmasına engel oluşturmamaktadır115. 

g) Açık deniz 

Açık deniz ve onun altında yeralan uluslararası deniz yatağı hiç-
bir Devletin ulusal yetki alanına girmediği için biyolojik kaynaklardan 
yararlanma konusunda serbestlik ilkesi kabul edilmektedir116. Ancak, 
bütün Devletlere tanınan bu serbestlik doğal olarak sonsuz değildir ve 
her Devletin sözkonusu serbestlikten yararlanırken öteki Devletlerin 
bu hakkını da gözönünde tutmaları gerekmektedir117. 

m Geııiş bilgi için Bkz. Y. İnan, a.g.y., s. 131-132. 
H2 Madde 56/1, b„ iii. 
"3 Madde 61-62. 
l 1 4 Madde 63-67. 
us Bkz. madde 69-70 ve madde 73. 
H6 Örneğin Bkz. 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 2/2; III, Deniz Huku-

ku Sözlesmesi, mad. 87/1,e. 
1 1 7 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 2 in fine; III. Deniz Hukuku Sözleş-

mesi, mad. 87/2. 
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Açık denizlerin biyolojik kaynaklarından yararlanma konusunda-
ki serbestliğe bu yolla getirilmiş kısıtlamalar ve düzenlemelerin so-
mutlaştırılmalarma gelince, pozitif hukuktaki ilk temel düzenleme 
1958 Cenevre Açık Denizde Avlanma ve Biyolojik Kaynakların Korun-
ması Sözleşmesi olmaktadır. Bunu, III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin 
ilgili bölümü daha da güncel koşullara uydurmuştur118. Bu çerçevede, 
açık denizlerde avlanma haklarını kullanan Devletlerin yurttaşlarının 
uluslararası sözleşmelere, kıyı Devletlerinin eskiden karasularına ya-
kın olan açık deniz alanlarında ve bugün çoğunlukla münhasır ekono-
mik bölgelerinde yaşayan türlere ilişkin haklarma ve çıkarlarına ve 
genel olarak biyolojik kaynakların korunmasına ilişkin kurallara uy-
ması gerekmektedir.119 Öte yandan, adıgeçen 1958 Sözleşmesinde, be-
lirli bir açık deniz bölgesinde yalnızca kendi yurttaşları avlandığı tak-
dirde biyolojik kaynakların korunması konusunda bu Devletin gerekli 
göreceği önlemleri alabileceği kabul edilirken,120 III. Deniz Hukuku 
Sözleşmesi bu konuda genel bir biçimde bütün Devletlere gerekli ön-
lemleri alma yükümlülüğü getirmektedir.121 Belirli bir bölgede birden 
çok Devletin yurttaşlarının avlanmaları durumunda ise buradaki bi-
yolojik kaynakların korunması konusunda her iki sözleşme de ilgili 
Devletlerin işbirliği yapmaları gerektiğini öngörmektedir.122 

Adıgeçen 1958 Sözleşmesi ve III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin bu 
genel düzenlemeleri dışında denizde yaşayan kimi tür canlıların korun-
masına yönelik özel andlaşmalarm yapüdığı da gözlenmektedir. Bun-
lardan birinci gurup andlaşma fokların korunmasına ilişkindir. Bu çer-
çevede 7 Temmuz 1911 tarihli Washington Sözleşmesi en önemli çok-
taraflı andlaşma örneğini oluşturmaktadır. 123Avlanma bölgelerini ve 
avlanma mevsimlerini saptayan Washington Sözleşmesini 1947 ve 1957 
yıllarında yapılan çeşitli ikili andlaşmalar izlemiştir.124 Özel olarak de-
nizlerdeki belirli tür canlıların korunmasına ilişkin ikinci gurup and-
laşma ise balinalarla ilgilidir. Bu konudaki ilk çok-taraflı sözleşme 24 
Eylül 1931 tarihli Cenevre Sözleşmesidir.125 Daha sonra, 24 Haziran 
1938 tarihli Londra Protokolü adıgeçen bu Sözleşmeyi tamamlamış-

"8 Bkz. mad. 116-120. 
119 1958 Cenevre Açık Denizde Avlanma ve Biyolojik Kaynakların Korunması Söz-

leşmesi, mad. 1; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 116. 
120 Mad. 3. 
121 Mad. 117. 
122 1958 Sözleşmesi, mad. 4; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 117, in fine ve 118. 
123 S.L. Meray, a.g.y., Cilt I, s. 612. 
124 M. Despax, a.g.y., s. 725. 
125 Türkiye'nin de taraf olduğu bu Sözleşme için Bkz. Düştür, III. Tertip, Cilt 15, 

s. 106 vd. 
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tır.126 Bugün balinaların avlanması ve korunması konusundaki rejimi 
düzenleyen çok-taraflı andlaşma ise 2 Aralık 1946'da imzalanan Was-
hington Sözleşmesidir127. Daha sonra 1956'da ilâvelerde de bulunulan 
bu Sözleşme özellikle balina yavrularının ve yavrularıyla birlikte bu-
lunan ana balinaların öldürülmesini yasaklamakta, avlanacak balina-
ların boylarını bildirmekte, avlanacak türlerin sayılarını belirlemekte-
dir. Adıgeçen Sözleşme bütün bu sistemin çalışmalarını düzenleme yet-
kisini de oluşturduğu bir Uluslararası Balina Komisyonu'na tanımak-
tadır. 

Bütün bunlarm dışında, uluslararası alanda bazı belirli bölge 
Devletlerinin bu bölgedeki avlanmaları düzenledikleri kimi özel söz-
leşmelere de rastlanmaktadır128. 

B. Akarsular ve göller 

Akarsuların ve göllerin uluslararası hukukun konusunu oluştura-
bilmesi için uluslararası etkiler doğurması gerekmektedir. Dolayısıyla, 
burada inceleyeceğimiz akarsular ve göller yalnızca uluslararası nitelik 
gösteren akarsular ve göller olacaktır. Akarsuların uluslararası nite-
lik kazanması ise ya bunlarm en az iki ayrı Devlet ülkesi üzerinden 
akmalarına ya da Devletler arasında sınır oluşturmalarına bağlıdır. 
Göllerin uluslararası nitelik göstermesine gelince, en az iki Devletin 
bu göllere kıyıdaş olması gerekir. 

Uluslararası akarsulara ya da göllere ilişkin çevre sorunları bu su-
lara kıyıdaş Devletlerin iki gurup faaliyetleri sonucu ortaya çıkmakta-
dır. Uluslararası hukuk bu iki gurup faaliyet nedeniyle ortaya çıkan 
sorunlara çözüm götürme amacıyla ayrı ayrı kurallara sahip olmak 
zorunda kalmıştır. Burada ilk önce çevreyi olumsuz biçimde etkileyen 
Devletlerin faaliyetlerini ele alacağız. Ondan sonra, iki ayrı başlık al-
tında, uluslararası hukukta bu faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin 
olarak öngörülen kuralları inceleyeceğiz. Nihayet bu kurallara uyul-
maması durumunda Devletlerin uluslararası sorumluluğu konusunu 
göreceğiz. 

1. Çevreyi olumsuz etkileyen faaliyetlerin niteliği 
Kıyıdaş Devletlerin uluslararası akarsular ya da göllerden yarar-

lanması olumsuz etkiler doğuran iki gurup faaliyetlerine dayanmakta-
126 Bkz. S.L. Meray, a.g.y., Cilt I, s. 612. 
127 Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 726-727. 
128 Bkz. M. Despax, önceki yapıt, s. 727-728. 
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dır. Bu faaliyetlerin birinci gurubu "tüketici" ya da "yoksun bırakıcı" 
nitelikte görülürken, ikinci gurubu suların "niteliğini değiştirici" özel-
likler göstermektedir129. 

a) "Tüketici" ya da "yoksun bırakıcı" nitelikteki faaliyetler 

Bu tür akarsulardan ya da göllerden yararlanma faaliyetleri so-
nucu kullanılan suların tamamının ya da bir bölümünün tekrar akar-
suya ya da göle dönmemesi sözkonusudur. Bu faaliyetlerin en belirgin 
örneğini tarımsal amaçlarla sulama faaliyetleri oluşturmaktadır130. Ni-
tekim, ekili alanları sulamada kullanılan sular genellikle akarsulara 
ya da göllere geri iade edilmemektedirler. Ancak, aynı türden su tü-
ketici faaliyetlere endüstriyel amaçla da başvurulduğu gözlenmekte-
dir. Öte yandan, akarsular ya da göllerin hidroelektrik enerji üretimi 
amacıyla kullanılmasının, ilke olarak, "tüketici" nitelikte bir faaliyet 
olarak görülmemesine rağmen, suların çok büyük ölçülerde biriktiril-
mesi ve sürekli bir biçimde akıtılmaması ya da başka havzalara veril-
mesi nedeniyle "yoksun bırakıcı" birtakım etkiler de doğurabilmekte-
dir131. Bu da öteki Devletler ülkelerinde kuraklık yaratarak çevreyi 
olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 

b) Sularm niteliğini değiştirici faaliyetler 

Bu gurupta yeralan faaliyetlerde kullanılan suların aşağı-yukarı 
tamamının geri iade edilmesine rağmen nitelikleri değişmektedir. Baş-
ka bir deyişle, sular zehirleyici ya da kirletici maddelerle birlikte ge-
riye akarsulara ya da göllere gönderilmektedir. Bu tür faaliyetlerin en 
belirgini endüstriyel faaliyetlerdir. Ancak, sularm tarımsal amaçlarla 
kullanılması durumunda da, suların tuzluluk derecelerinin artması 
ya da kimi gübrelerin yeraltı sularına ve akarsulara karışması sonucu 
sularm kirlenmesi olasılığı vardır132. 

Bu yolla kirlenen akarsulardan çevrenin kirlenmesi ise iki alanı 
etkileyebilmektedir133. Birincisi, akarsular aracılığıyla denizlerin kir-
lenmesi olmaktadır. Bu konuya denizlerin ve özellikle içsulann ve ka-
rasularının kara ülkesinden gelen kirlenmeleri çerçevesinde değinildi-
ğinden burada ele almayacağız. İkinci olarak akarsular aşağı-kıyıdaş 

129 C. Sar, Uluslararası Nehirlerden Endüstriyel ve Tarımsal Amaçlarla Faydalan-
ma Hakkı, Ankara, S.B.F. Yayını, 1970 ,s. 95-96. 

130 C. Sar, önceki yapıt, s. 95. 
131 Bkz. C. Sar, önceki yapıt, s. 96. 
132 Bkz. C. Sar, önceki yapıt, ş. 96. 
133 G. Gaja, "River pollution in international law", RCADI (Colloque), 1973, s. 354. 
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Devlet ülkesini kirletmektedir ki, bu çerçevede kirlenme konusunda 
yalnızca sorunun bu yanmı ele alacağız. 

2. Suların "tüketici" biçimde kullanımı ve uluslararası hukuk 
kuralları 

Suların "tüketici" nitelikteki faaliyetler sonucu kullanımı özel-
likle akarsuların miktar olarak paylaşımı sorununu ortaya çıkarmak-
tadır. Bu açıdan uluslararası hukuk kuralları incelendiğinde, önceleri 
Harmon doktrini adı altında anılan ve yukarı-kıyıdaş Devletin mut-
lak bir biçimde egemenlik haklarını kullanacağmı —dolayısıyla sular-
dan istediği gibi ve istediği miktarda yararlanacağını— kabul eden 
görüşün belirli bir ağırlık taşıdığı gözlenmektedir134. Ancak, bu görü-
şün gerek uluslararası yapılageliş kuralları ve gerekse genel hukuk il-
keleri açısmdan değerlendirilmesi böyle bir görüşün uluslararası hu-
kuk kuralı olarak kabul edilmediğini göstermektedir135. Bugün ulus-
lararası hukukta kabul edilen görüş ülke Devletinin akarsulardan ya-
rarlanma konusunda kısıtlı bir egemenliğe sahip olduğu yönündedir136. 
Bu görüşün suların "tüketici" biçimdeki kullanımı konusunda etkisi 
ise, suların miktar olarak paylaşılması gerektiği ve bunun ölçütünün 
de hakça ilkelere göre yapılacak bir âdil dağıtım olduğu yönündedir137. 
Başka bir deyişle, yukarı-kıyıdaş bir Devletin bir akarsuya ilişkin gi-
rişeceği faaliyetler ve alacağı önlemlerin uluslararası hukuka uygun-
luğu ayrıntılarına burada giremiyeceğimiz hakça ilkelere göre değer-
lendirilmek zorundadır. 

3. Suların "niteliklerini değiştirici" biçimde kullanımı ve uluslararası 
hukuk kuralları. 

Akarsular ve göllerin sularının niteliklerini değiştirici bir biçimde 
kullanılmaları bu suların ısı değişimi ve özellikle kirlenme sorununu 
ortaya çıkarmaktadır. Bu suların kirlenmesi sorunu ise, iki alt-sorunu 
beraberinde getirmektedir: 

1) Yukarı-Kıyıdaş Devletin aşağı-kıyıdaş Devlete bırakacağı sula-
rın kabul edilebilir ölçülerde kirlenmesinin ölçütleri sorunu; 2) kirlen-
meyi uluslararası işbirliği ile önleyici önlemler sorunu. 

im Bu görüş konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. C Sar, a.g.y., s. 105-114. 
135 Bkz. C. Sar, önceki yapıt, s. 114-211; M. Despax, a.g.y., s. 746. 
136 C. Sar, a.g.y., s. 211-213. 
137 Bu ilkenin kabulü ve ayrıntılı bilgi için Bkz. C. Sar, önceki yapıt, s. 297-314; 

M. Despax, a.g.y., s. 747. 
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a) Kirlenmede uluslararası kabul edilebilir ölçütler sorunu 
Bir Devlet ülkesinde suların kullanımı sırasmda bu suları hiçbir 

biçimde ve ölçüde kirletilmemiş olmasını sağlamak gerçekçi olamaya-
cağına göre, uluslararası hukuk kirlenmenin belirli bir ölçü ile sınır-
lanması gereğini kabul eder görünmektedir138. Ancak, sorun bu ölçünün 
saptanmasıdır. Bu konuda sorunu inceleyen yazarlar genel olarak kir-
lenmenin önemli bir zarar verir nitelikte olması üzerinde durmakta-
dırlar139. Fakat, bu da evrensel olarak geçerli somut ölçütleri belirle-
mekten uzak kalmaktadır. Buna karşılık kimi bölgesel andlaşmalar ya 
da belgelerle kirlenme konusunda somut asgari standardlann belirlen-
mesi yoluna gidildiği gözlenmektedir140. 

b) Kirlenmeyi önleme amacıyla uluslararası işbirliği 

Birçok uluslararası örgüt akarsuların ve göllerin kirlenmesini ön-
leyici ya da azaltıcı kuralları saptamak amacıyla çeşitli çalışmalar yap-
mışlar ve de yapmaktadırlar141. Bu örgütler arasında özellikle Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Konseyi, gibi örgütleri sayabiliriz. Ancak, uluslararası 
işbirliği yalnızca uluslararası örgütlerce bu konudaki genel kuralları 
saptama ile kalmamakta ve Devletlerin belirli akarsuların ya da göl-
lerin kirlenmesini önlemesine yönelik olarak da gerçekleşmektedir. Bu 
konuda örnek olarak Ren, Konstanz gölü, ABD-Kanada göller bölgesi 
vb. akarsular, göller ya da bölgelere ilişkin işbirliği düzenlemelerini 
gösterebiliriz142. 

4. Uluslararası düzeyde sorumluluk sorunu 

Bir Devlet ülkesindeki akarsular ya da göllere ilişkin faaliyetler-
den doğacak zararlarm giderilmesi amacıyla sorumluluğun ileri sürül-
mesi iki düzeyde olanaklıdır. Birinci olasılık neden olan kişilere karşı 
ulusal düzeyde dava açabilme olasılığıdır. İkinci olasılık ise kirlenme-
ye neden olan faaliyetlerin sahiplerine engel olamadığı ya da zararla-
rı gidermelerini sağlayamadığı için ülke Devletinin uluslararası sorum-
luluğunun uluslararası düzeyde ileri sürülmesi olmaktadır. 

Ulusal düzeyde kirlenmeye neden olan kişilerin sorumluluklarının 
ileri sürülmesi ilke olarak öğretide kabul edilmesine rağmen, sorun 
138 M. Despax, önceki yapıt, s. 752-753; G. Gaja, a.g.y., s. 361. 
13» Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 753. Ayrıca Bkz. G. Gaja, a.g.y., s. 361. 
140 OECD'nin durumu için Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 754. Daha çeşitli standard ça-

lışmalarına ilişkin andlaşmalar ve uluslararası komisyon kararları için Bkz. 
G. Gaja, a.g.y., s. 379-390. 
Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 759; G. Gaja, a.g.y., s. 394-396. 

1 4 2 G. Gaja, önceki yapıt, s. 391-393. 
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davanın kirlenmenin kaynağı olan ülkede mi yoksa zarara neden ol-
duğu ülkede mi açılacağı konusunda düğümlenmektedir143. Devletler 
bu konuda değişik ilkeler kabul eder görünmektedirler144. Uluslararası 
düzeyde zarara neden olan faaliyetlerin ülkesinde geçtiği Devletin 
uluslararası sorumluluğuna gelince, eğer ulusal düzeyde herhangi bir 
zarar-giderim sağlanamamışsa sorunun bu düzeyde ele alınacağı öğre-
tide kabul edilmektedir145. 

C. Hava 

Havanın bir çevre sorunu olarak ele alınması büyük ölçüde hava 
kirlenmesinin önlenmesi biçiminde ortaya çıkmaktadır. Ancak, hava 
kirlenmesi kavrammın da açıklığa kavuşturulmaya gereksinimi var-
dır. 

Hukuksal açıdan hava kirlenmesi kavramının değerlendirilmesin-
de, havada yabancı maddelerin bulunması ya da havanın bileşim mad-
delerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesi üzerinde durulduğu 
görülmektedir146. Ancak, bu yabancı maddelerin havada varlığı ya da 
havanm nitelik değiştirmesi olgusunun insanların faaliyetleri sonucu 
ortaya çıkması gerekmektedir. İnsanın hiçbir katkısı olmadan meyda-
na gelen doğal olaylar sonucu kirlenme —örneğin volkan patlaması 
sonucu ortaya yayılan duman ve küllerden doğan kirlenme— hukuk-
sal düzeyde ele alman bir kirlenme olayını oluşturmamaktadır147. 

Öte yandan, havaya ilişkin çevrenin korunması konusu kimi gö-
rüşlere göre, havanın olağan ötesi titreşimleri sonucu oluşan gürültüye 
karşı korunmayı da içermektedir148. Ancak, hiç olmazsa bugün için, 
gürültü uluslararası düzeyde bir düzenlemeyi gerektirecek ölçülere 
varmamış görünmektedir149. Bununla birlikte, süpersonik uçakların çı-
karttığı ses duvarının ötesinde yeralan titreşimlerin verdiği zararlara 
karşı korunma önlemleri üzerinde uluslararası hukuk düzeyinde dü-
şünmek pek yanlış da olmayacağa benzemektedir. Bu konuda bugün 
için gerçekleştirilen düzenlemeler yalnızca ulusal düzeylerde kaldığı 

1 4 3 M. Despax, a.g.y., s. 755. 
144 Bkz. M. Despax, önceki yapıt, s. 756. 
145 M. Despax, önceki yapıt, s. 758. 
"6 Bkz. A.-C. Kiss, a,g.y., s. 146. 
147 A.-C. Kiss, aynı yapıt. 
148 örneğin M. Despax gürültü sorununa kitabında özel bir bölüm ayırmaktadır. 

Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 449-486. 
149 A.-C. Kiss, a.g.y., s. 146. 
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için150 bu soruna burada özel olarak değinmeyeceğiz. Fakat, süpersonik 
uçakların vereceği zararların giderilmesi konusunun bu uçakların uy-
ruğunda bulunduğu Devletlerin uluslararası sorumluluğuna ilişkin ge-
nel kurallar içinde yeralmasma da hiçbir engel yoktur. 

1. Havanm kirlenme nedenleri 

Havayı kirleten etkenleri iki ana guruba ayırmak olanağı var gö-
rünmektedir : 1) olağan kirletici maddeler; 2) nükleer faaliyetler so-
nucu ortaya çıkan radyoaktivite. Olağan kirletici maddeler ise, gerek 
ısmmadan gerek endüstriyel faaliyetlerden ve gerekse araçlardan kay-
naklansınlar, iki gurupta toplanmaktadırlar: 1) çeşitli kimyasal içe-
rikte zararlı gazlar; 2) küçük zerreler (particules)151. 

Bu havayı kirleten etkenlerin uluslararası hukuku ilgilendirmesi 
ise yarattıkları etkilerine bağlı olmaktadır. Bu çerçevede, uluslararası 
hukukun en çok düzenlemeğe çalıştığı kirlenme türü bir ülkeden öte-
kine doğru gerçekleşen komşu Devletler arasındaki kirlenme (transf-
rontier pollution) olmasına rağmen, genellikle biosfer tabakasının 
kirlenmesi sonucu çok uzaklara kadar varan kirlenme türü de gittikçe 
önem kazanır görünmektedir152. 

2. Hava kirlenmesine ilişkin uluslararası hukuk kurallarının durumu 

Uluslararası hukuk giderek artan bir biçimde hava kirlenmesini 
önleyici kuralları koyma ve bu amaçla uluslararası işbirliğini arttır-
ma faaliyetlerine konu olmaktadır. Ancak, bu düzenlemelerin zararla-
rı önleyememesi durumunda uluslararası düzeyde sorumluluk sorunu 
sözkonusu olmaktadır. 

a) Hava kirlenmesini önleyici nitelikteki düzenlemeler 

Bu düzenlemeleri de olağan kirletici maddelerden ya da radyoak-
tiviteden kaynaklanmaları olgusuna göre iki ayrı düzeyde ele almak 
gerekmektedir. 

i) Olağan kirletici maddelerden doğan kirlenmeye ilişkin düzenlemeler 

Uluslararası hukukta genel bir biçimde ve evrensel düzeyde hava 
kirlenmesini önleyici kurallar koyan herhangi bir andlaşma bugün 

150 örneğin Fransa'daki bu konudaki mevzuat için Bkz. M. Despax, a.g.y., s. 479-
481. 

151 A.-C. Kiss, a.g.y., s. 149. 
152 A.-C. Kiss, önceki yapıt, s. 150. 
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için yoktur. Ancak, bölgesel düzeyde hava kirlenmesine karşı bağlayıcı 
nitelikte kurallar içeren kimi andlaşmalara ve yönetmeliklere rastlan-
maktadır. Örneğin, 20 Mart 1958'de imzalanan ve motorlu araçların 
standardlarma ilişkin bulunan bir andlaşmaya dayanarak Birleşmiş 
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun hava kirlenmesini önleyici 
nitelikteki yönetmelikleri bu türden görünmektedir153. Yine, kimi Dev-
letlerin ikili düzeyde bazı somut hava kirlenmesi sorunlarına ilişkin 
düzenlemelere gittikleri gözlenmektedir154. Nihayet, bazı Devletler böl-
gesel örgütleri çerçevesinde hava kirlenmesini önleyici birtakım eylem 
programları hazırlayıp uygulamaktadırlar155. Öte yandan, III. Deniz 
hukuku Sözleşmesi de denizin atmosferden kirlenmesini önlemek ama-
cıyla Devletlerin uyruğunda bulunan deniz ve hava araçlarına ilişkin 
gerekli yasa ve yönetmelikleri çıkarmaları ve önlemleri almaları yü-
kümlülüğünü getirmektedir156. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz bağlayıcı kurallar yanında birtakım 
uluslararası örgütlerin tavsiye niteliğinde olan birtakım bildiriler ya 
da kararlar kabul ettiği de ayrıca gözlenmektedir157. Avrupa Konseyi 
ve O.E.C.D. bu tür düzenlemeler kabul eden en belirgin örgüt örnek-
lerini oluşturmaktadırlar. 

Bütün bunların dışında, Devletlerin hava kirlenmesini önleyici ni-
telikte çalışmalar yapan birtakım uluslararası işbirliği mekanizmaları 
oluşturdukları da görülmektedir. Gerek ikili gerekse çok-taraflı düzey-
de oluşturulan bu işbirliği mekanizmaları158 çerçevesinde hava kirlen-
mesinin nitelikleri ve koruyucu önlemleri konusunda araştırmalar ya-
pılmakta, bilgi ve veri değişimleri gerçekleştirilmekte ya da teknik yar-
dımlar yapılmaktadır159. 
ii) Havanm radyoaktif maddelerden kirlenmesine ilişkin önleyici 
düzenlemeler 

Havanm radyoaktif maddelerden kirlenmesi olasılığı en başta ge-
rek nükleer santrallarda gerekse nükleer maddelerin taşmması sıra-
sında meydana gelecek kazalar sonucu vardır160. Uluslararası hukuk bu 
153 Bkz. A.C. Kiss, önceki yapıt, s. 182. 
154 Örneğin, Hollanda ile Federal Almanya ya da Polonya ile Çekoslavakya ara-

sındaki ikili anlaşmalar gibi: Bkz: A.-C. Kiss, önceki yapıt, s. 184. 
155 örneğin Avrupa Toplulukları bu tür eylem programlarına sahiptir: Bkz. A.-C. 

Kiss, önceki yapıt, s. 184-189. Ayrıca Bkz. Avrupa'da Çevre Sorunları (a.g.y.,) 
s. 23-26. 

156 Madde 212. 
157 Bkz. A.-C. Kiss, a.g.y., s. 176-181. 
158 örnekler için Bkz. A.C. Kiss, önceki yapıt, s. 208-214. 
159 Bkz. A.-C. Kiss, önceki yapıt, s. 214-235. 
160 Bkz. J.-Y. Morin, a.g.y., s. 270-272. 
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tür kazalardan doğacak radyoaktif kirlenmeleri önleme konusuna doğ-
rudan yönelik herhangi bir evrensel andlaşma örneğine sahip görün-
memektedir. Bununla birlikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı çer-
çevesinde161 bu uluslararası örgüte üye Devletlerin birtakım güvenlik 
önlemleri düzenlemelerine gittikleri gözlenmektedir162. Bunlardan baş-
ka, nükleer enerji kullanımından ya da üretiminden doğacak zararlar 
konusunda sorumluluk durumunu düzenleyen bir andlaşma ve ekine 
de rastlanmaktadır163. Öte yandan, nükleer yakıtla çalışan gemilerin 
neden olacağı kazalar bir kez meydana geldikten sonra zarar-gideri-
min ödenebilmesini sağlama amacına yönelik birtakım sözleşmelere de 
rastlanmaktadır. Bunların evrensel nitelikte olan en önemlileri, 25 Ma-
yıs 1962 tarihli nükleer gemi işletenlerinin sorumluluğuna ilişkin Brük-
sel Sözleşmesi164 ile 17 Aralık 1971 tarihli nükleer maddelerin deniz yo-
luyla taşınmaları konusunda hukuksal sorumluluğa ilişkin Brüksel 
Sözleşmesi olmaktadır165. 

Havanm radyoaktif maddelerden kirlenmesinin ikinci olasılığı 
açıkta yapılan nükleer denemelerin meydana getirdiği radyoaktif ışın-
lar, küller vb. ile ortaya çıkmaktadır166. Bu konuda önleyici nitelikte 
sayılabilecek 5 Ağustos 1963 tarihinde A.B.D. Sovyetler Birliği ve İn-
giltere arasında imzalanan ve daha sonradan birçok Devletin katıldığı 
Nükleer Denemelerin Yasaklanmasına İlişkin Moskova Andlaşması bu-
lunmaktadır167. Sözkonusu Andlaşma havada, denizde ve karada nük-
leer denemeleri yasaklamak suretiyle bu tür çevre kirlenmelerini de 
engelleme sonucunu doğurmaktadır. Ancak, özellikle Fransa ve Çin 
Halk Cumhuriyetinin bu Andlaşmaya taraf olmamaları nedeniyle bu 
iki Devlet açıkta nükleer denemeler yapmak suretiyle havanm radyo-
aktif artıklardan kilrenmesine neden olmaya devam edebilmektedirler. 
Bunun en son ve önemli örneklerinden biri, Fransa'nın 1966-1973 yıl-

161 Türkiye'nin de üyesi bulunduğu ve daha çok Batılı Devletlerin taraf olduğu 
adıgeçen Ajansın statüsü ve tamamlayıcı ekleri için Bkz.: Resmi Gazete, 22 
Haziran 1957, Sayı 9640; Resmî Gazete, 29 Şubat 1964, Sayı 11644; Resmî Gazete, 
19 Haziran 1971, Sayı 13870; Resmî Gazete, 13 Ağustos 1971, Sayı 13925. 

162 Bu amaçla iki sözleşme yapılmıştır: Atom Enerjisi Sahasında Bir Emniyet 
Kontrolü Kurulması Hakkında Sözleşme, Resmî Gazete, 3 Haziran 1959, Sayı 
10221; 2) Atom Enerjisi Sahasında Emniyet Kontrolü Kurulması Hakkında Söz-
leşme Gereğince Muhdes Mahkeme ile ilgili Protokol, aynı yapıt. 

163 Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşme, Resmî Gazete, 13 
Mayıs 1961, Sayı 10806. Eki Protokol için Bkz. Resmi Gazete, 29 Kasım 1967, Sa-
yı 12763. 

164 Metin için Bkz. J.-P. Quâneudec, a.g.y., s. 713-723. 
165 Metin için Bkz. önceki yapıt, s. 724-728. 
166 Geniş bilgi için Bkz. J.-Y. Morin, a.g.y., s. 272-275. 
167 Metin için Bkz. Düştür, Tertip V, Cilt 4/2, s. 1420 vd. 
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larıda Pasifik'teki adalarında yaptığı nükleer deneme sonucu Avustu-
ralya ve Yeni Zelanda'nın radyoaktif artıklardan zarar görmesi olmuş-
tur. Nitekim, adı geçen iki Devlet Uluslararası Adalet Divam'na baş-
vurarak Fransa'nın sorumluluğunu ileri sürmüşlerdir168. 

b) Zarar durumunda uluslararası düzeyde sorumluluk sorunu 

Hava kirlenmesine ilişkin sorumluluk sorunu yukarıda ana çizgi-
lerle gelişmelerini belirttiğimiz genel uluslararası hukukun bu konu-
daki kuralları çerçevesinde ele alınmak durumunda kalmaktadır. Bu 
çerçevede de, hava kirlenmesi nedeniyle bir başka ülkede zarar veren 
kimse ya da Devletin sorumluluğu iki düzeyde sözkonusu olabilmekte-
dir : 1) ulusal düzeyde; 2) uluslararası düzeyde169. 

Ulusal düzeyde sorumluluğun ileri sürülmesinde bir ülkede zarar 
gören kişi ya da kuruluşların bu zarara neden olan kişi ya da kuru-
luşlara karşı ulusal yargı organları önünde dava açmaları sorunu ile 
karşı karşıya kalınmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan birinci sorun 
hangi Devletin yargı organının yetkili olacağı sorunudur : zarara ne-
den olan faaliyetlerin yapıldığı ülke Devletininki mi yoksa zararın 
meydana geldiği ülke Devletininki mi? Eğer zarara neden olan faali-
yetlerin yapıldığı ülke Devletinde dava açılması kabul edilirse, yaban-
cıların bu Devlette dava açmaları hakkına ilişkin birtakım sorunlarla 
karşı karşıya kalınması olasılığı büyüktür170. Buna karşılık, zararın or-
taya çıktığı ülke Devletinde dava açılması durumunda ise, zarar veren 
yabancıyı yargı organları önüne getirmek ve verilen kararın öteki Dev-
let ülkesinde uygulanmasını sağlayabilmek konularında birtakım zor-
luklar sözkonusu olacaktır171. Ulusal düzeyde davayla ilgili olarak ikin-
ci sorun bu davada hangi Devletin hukukunun uygulanması gerektiği 
konusunda ortaya çıkmaktadır172. Bu alanda her iki sorun konusunda 
da Devletler kendi uluslararası özel hukuk düzenlemeleri ve özellikle 
yasalar çatışmasına ilişkin kuralları çerçevesinde yanıtlar getirmek zo-
rundadırlar. Dolayısıyla, uluslararası hukuk bu konuda tek ve genel 
olarak geçerli bir çözüm getirme durumunda bugün için henüz hazır 
değildir. Bununla birlikte, özellikle nükleer faaliyetlerin neden olduğu 
zararların karşılanmasına ilişkin sorumluluk konusunu düzenleyen 

168 Divan'ın 20 Aralık 1974 tarihli kararları için Bkz.: C.I.J., Affaire des 6ssais 
nucleaires CAustralie c. France), Recueil, 1974, s. 252-272; C.I.J. Affaires des 
essais nucleaires (N. Zelande c. France), aynı yapıt, s. 456-478. 

169 A.-C. Kiss, a.g.y., s. 159. 
İTO Bkz. A.-C. Kiss. önceki yapıt, s. 159-160. 
171 Bkz. A.-C. Kiss, önceki yapıt, s. 160. 
172 Bkz. A.-C. Kiss, önceki yapıt, s. 160-162. 
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andlaşmaların durumunda görüldüğü gibi, yukarıda saydığımız sorun-
lar konusunda belirli bir yöntem benimseyerek Devletlerarasında bu 
konuda da bir-örneklik sağlamak ve zorlukları ortadan kaldırmak ola-
nağı vardır. 

Hava kirlenmesi nedeniyle doğan bir zararın ulusal düzeyde gide-
ri lememesi durumunda ise, uluslararası hukukun düzenlediği biçimiy-
le zarara neden olan faaliyetlerin yapıldığı ülke Devletinin sorumlulu-
ğu sözkonusu olacaktır. Bu konuda geleneksel uluslararası sorumluluk 
kurallarına göre bir Devlet nezdinde ulusal düzeyde zararının gideril-
mesini sağlayamayan kişi ya da kuruluşlar, kendi Devletlerinin dip-
lomatik koruması altına alınmak suretiyle, sorunu uluslararası düze-
ye aktarabileceklerdir173. Böylece, zarar gören kişi ya da kuruluşun 
Devleti zarara neden olan kişi ya da kuruluşun Devletine karşı bir 
uluslararası sorumluluk davası açabilecektir. Burada, geleneksel hu-
kuk açısmdan tek sorun, zararın oluşmasma doğrudan katümayan za-
rarlı faaliyetlerin yapıldığı ülke Devletine bu zararın yükletilmesi ola-
nağının bulunup bulunmadığı sorunu olmakta idi. Fakat, yukarıda da 
belirttiğimiz ve özellikle Trail Smelter Davası sonunda verilen kararr 
1 ardan da ortaya çıktığı gibi, bugün için artık uluslararası hukuk bir 
Devlet ülkesinin öteki Devlet ülkesinde kirlenmeye neden olan faali-
yetlere engel olmadığı takdirde bu Devletin uluslararası sorumluluğu-
nu kabul etmektedir174. 

D. Uzay 

1. Önleyici düzenlemeler 
Uzay çalışmaları sonucu çevrenin olumsuz etkilenmesi iki düzey-

de ortaya çıkma olasılığı göstermektedir: 1) uzayda; 2) dünyada. Her 
iki düzeyde de olumsuz etkiler, sonuçları itibariyle, iki gurupta topla-
nabilir görünmektedirler: 1- başta insan olmak üzere öteki canlılara 
zarar verilmesi; 2) genel olarak çevrenin olumsuz değişikliklere uğra-
ması. 

Uzayda insan ya da öteki canlılara zarar verilmesi olasılığı en baş-
ta uzaya gönderilen insanların yaşamlarını ya da sağlıklarını tehlikeye 
sokma biçiminde olabilecektir. 18 Aralık 1979 tarihli Devletlerin Ay ve 
Öteki Gök Cisimleri Üzerindeki Çalışmalarını Düzenleyen Anlaşma, 
bunların neler olabileceği sorununa hiç değinmeden, bu tür tehlikeli 
durumlarda Devletlerin gecikmeden Birleşmiş Milletler Genel Sekre-

ıra Devletlerin uluslararası sorumluluğu koşullan için Bkz. S.L. Meray, a.g.y., Cilt I, 
s. 625-649. 

"4 Aynca Bkz. A.-C. Kiss, a.g.y., s. 168-174. 
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terini ve bilim dünyasını haberdar etmelerini öngörmektedir175. Uzay-
da öteki canlıların korunmasına gelince, jöne adıgeçen Ay Anlaşması-
nın aynı hükmü uzayda rastlanılacak her türlü organik yaşam belir-
tisinin de gecikmeden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve bilim 
dünyasına bildirilmesi gereğini öngörmek suretiyle, hem insanları bun-
lardan gelebilecek tehlikelerden koruma amacını gütmekte hem de 
—büyük olasılıkla insanlık için bir tehlike arzetmemeleri durumun-
da— onları da koruma amacı güdecek görünmektedir. Yine, Ay An-
laşmasının bir hükmünde rastlanılan Ay üzerine yerleştirilecek radyo-
aktif maddelerin olanaklar ölçüsünde önceden Birleşmiş Milletler Ge-
nel Sekreterine bildirilmesi istemi önemli ölçüde uzayda bulunan can-
lıların zarar görmemesini amaçlamış olsa gerektir176. Nihayet, adıge-
çen Anlaşma başka bir hükmüyle de açıkça Ayda bulunan insanlarm 
yaşaml armı ve sağlıklarını korumak amacıyla bütün bağıtlı Devlet-
lerin uygulanabilir bütün önlemleri almaları zorunluluğunu getirmek-
tedir177. 

Uzay çevresinin korunmasına gelince, 27 Ocak 1967 tarihinde im-
zalanan Ay ve Öteki Gök Cisimleri Dahil Uzayın Araştırılması ve Kul-
lanımında Devletlerin Çalışmalarını Yönetecek İlkelere İlişkin Andlaş-
ma Devletlerin uzay çalışmalarını gök cisimlerine zarar verici etkileri 
olan bulaştırıcı ya da pisletici (contamination) olmayan bir biçimde 
yürütmeleri gerektiğini öngörmektedir178. Öte yandan, Ay Anlaşması 
bağıtlı Devletlerin çalışmalarını yaparken Ayın çevre dengesini, zarar-
lı değişiklikler yapmak ya da yabancı maddelerle kirletmek suretiyle, 
bozmamak için önleyici önlemleri almalarını öngörmektedir179. Yine, 
Aynı Anlaşmanın başka bir maddesi de Aydaki doğal kaynakların teh-
like yaratmayacak bir biçimde değerlendirilmesini ve akılcı bir biçim-
de işletilmesini öngörmektedir180. Nihayet, kimi yazarlar, 1967 Andlaş-
masınrn 9. maddesinde bağıtlı Devletlerin ya da uyruklarının öteki 
Devletlerin uzaydaki çalışmalarını engelleyici nitelikte çalışmalar yap-
malarından sözeden hükmü çerçevesinde, bu tür çalışmaların bir bölü-
münün uzayın çevre düzenine zarar verecek nitelikte olabileceğini ve 
dolayısıyla önceden öteki Devletlerle danışılmadan yapılmamaları ge-
rektiğini de ileri sürmektedirler181. 

"5 Madde 5/3. 
"6 Bkz. madde 7/2. 
"7 Madde 10/1. 
178 Türkiye'nin de bağıtlı bulunduğu bu andlaşma metni için Bkz. Resmî Gazete, 

1 Haziran 1968, Sayı 12913. Sözkonusu hüküm için Bkz. madde 9. 
179 Madde 7/1. 
ıso Madde 11/7, a) ve b). 
ısı Örneğin Bkz. A.-C. Kiss, a.g.y., s. 148. 
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Uzay çalışmaları sonucu dünya çevresel düzeninin olumsuz etki-
lenmesi ise özellikle iki tür olasılığa bağlı görünmektedir. Birinci ola-
sılık uzaydan dünyaya çevresel düzeni ve dengeyi bozacak nitelikler 
taşıyan birtakım dünya-dışı maddeleri sokma durumlarını içermekte-
dir. Nitekim, 1967 Andlaşması Devletlerin uzay çalışmalarını dünyasal 
çevre düzenine dünya-dışı maddeler sokarak bu düzeni bozmayacak 
biçimde yürütmeleri gerektiğini öngörmektedir182. Dünya çevre düze-
nine uzay çalışmaları sonucu zarar verme konusundaki ikinci önemli 
olasüık ise, uzaya atılan ve nükleer yakıtla çalışan uydularm yeryü-
züne düşerek radyoaktif kirlenmeye neden olmaları durumunu içer-
mektedir. Bu konuda uluslararası hukuk düzenleyici herhangi bir ön-
lem oluşturma aşamasına gelememiştir demek yanlış görünmemekte-
dir. Böyle bir olasılıkta ancak uluslararası sorumluluk sözkonusu ola-
bilecektir. 

2. Uluslararası sorumluluk sorunu 

Uzay çalışmaları sonucu çevre korunması bakımından doğacak za-
rarlardan en başta uluslararası hukukun genel kuralları çerçevesinde 
Devletlerin uluslararası sorumluluğu sözkonusu olabilecektir183. Zira, 
1967 Andlaşmasınm 6. maddesi uzay çalışmalarında bulunan Devletle-
rin ve uluslararası örgütlerin bu çalışmalarından dolayı genel bir bi-
çimde uluslararası sorumluluklarının sözkonusu olabileceğini kabul et-
mektedir. Aynı Andlaşmanın 7. maddesi, özel olarak, uzaya bir uzay 
cismi fırlatan Devletin bu cismin neden olacağı her türlü zarardan 
uluslararası sorumluluğunu öngörmektedir. Bu çerçevede Devletlerin 
sorumluluğu yalnızca kendi organlarına yükletilen eylemlerden değil, 
aynı zamanda yetkileri altında bulunan ve uzayda çalışma yapan kişi 
ya da kuruluşların eylemlerine ilişkin olarak da sözkonusu olmakta-
dır. 

Uzay çalışmaları sonucu çevre korunması bakımından doğacak 
zararlarm giderilmesi ayrıca 29 Kasım 1971 tarihli Uzay Cisimlerinin 
Neden Olduğu Zararlar Konusunda Uluslararası Sorumluluğa İlişkin 
Sözleşme çerçevesinde de sözkonusu olabilecektir184. Nihayet, Ay Anlaş-
ın Madde 9. 
i 8 8 Bu konuda geniş bilgi için Bkz.: S.L. Meray, Uzay ve Milletlerarası Hukuk, An-

kara, SBF Yayını, 1964, s. 262-280; 
H. Pazarcı, "Pozitif uzay hukuku ve bugünkü sorunları", Seha L. Meray'a Ar-
mağan, Ankara, SBF Yayını, Cilt I, s. 245-246. 

i 8 4 Adıgeçen Sözleşme metni için Bkz. N.U., Ressources et activites consacrees â 
l'espace, A/AC. 105/193, New York, 1977, s. 215-222. Bu Sözleşme çerçevesinde 
uluslararası sorumluluk konusunda bilgi için Bkz. H. Pazarcı, a.g.y., (Me'ray Ar-
mağan'ı), s. 246.248. 
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ması da, 14. maddesinde, Ay üzerinde çalışmalar yapacak Devletlerin 
kendi eylemleri ya da onların yetkileri altmda bulunan kişi ve kuru-
luşların eylemleri sonucu doğacak zararlardan dolayı uluslararası so-
rumlu tutulabileceklerini kabul etmektedir. 

S o n u ç 

Uluslararası hukukun çevre sorunlarına ilişkin temel kurallarını 
ortaya çıkarmağa çalıştığımız bu küçük çalışmadan da anlaşılacağı 
gibi, bugün artık bir uluslararası çevre hukukundan sözetme olanağı 
vardır. Ancak, uluslararası hukukun bu dalı gelişmesini henüz tamam-
lamış değildir ve tam anlamıyla bir oluşum süreci içinde bulunmakta-
dır. Bu nedenle, bir yandan, uluslararası çevre sorunlarına ilişkin kimi 
düzenlemeler bağlayıcı kuralları oluşturmaktan çok, yol gösterici özel-
likler gösterebilmektedir. Öte yandan, çevre sorunlarına ilişkin kimi 
uluslararası hukuk kuralları da, bütün bağlayıcı niteliklerine rağmen, 
evrensel düzeyde geçerli genel kuralları oluşturmaktan uzak bulun-
maktadırlar. Bu tür verilere bakarak uluslararası çevre hukukunun 
niteliği ve geleceği konusunda yanılmamak gerekmektedir. Zira, doğa 
ile insanın birbirleriyle karşılıklı etkileşimlerinin artan bir biçimde 
farkında olan uluslararası toplum, çok kısa sürede, yerleşmiş kuralla-
ra sahip bir uluslararası çevre hukuku oluşturma yolundadır. Dileği-
miz, ülkemizde de bir an önce bu sorunların ve gelişmelerin öneminin 
bilincine varılmasıdır. 





ÇEVRE VE HUKUK 

Dr. Can HAMAMCI 

Giriş : Çevre Kavramı ve Boyutları 

Son çeyrek yüzyılda gözlenen evrensel bir olgu; kamuoyunun çev-
re sorunlarıyla giderek daha çok ilgilenmesi ve bir bilim dalı olarak 
da çevrebilimin yeni boyutlar kazanmasıdır. Önceleri bitki ve hay-
van ekonomisinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi olan çevrebilim, il-
gi alanına yalmzca insan topluluklarını almakla kalmamış, aynı za-
manda insanla çevresi arasındaki etkileşim alanının tümünü kapsa-
mıştır1. İnsancülaşan çevrebilim, insan öğesi üstüne yerleşmiş, gittik-
çe yayılara bilim dalları arası bir konum elde etmiştir. Bu gelişmeye 
dayanarak geniş anlamda çevrebilim, insan topluluklarıyla onların do-
ğal çevreleri arasmdaki ilişki ve bu ilişkinin incelenmesi olarak tanım-
lanabilir.2 

Çevreye duyulan ilgi, doğal kaynakların sınırlüığı karşısında in-
san ve çevresi arasmdaki ilişkinin önemini yansıtmaktadır. Yine bu 
ilgidir ki; en azından doğal çevrenin korunmasını amaçlayan araştır-
maların gelişmesine neden olmuştur. Bu araştırmaların yöneldiği te-
mel sorunlar nüfus, ham madde kaynakları, enerji, toprak, beslenme, 
hava ve su kirliliği üzerinde toplanmaktadır3. Sorunların gerçekliği, 
bir bakıma yer yüzünde görülen kuraklık, kirlenme ve ham madde bu-
nalımının ekonomik, toplumsal ve siyasal düzeyde de sarsıntıya yol 
açmasıyla kanıtlanmıştır. 

Günümüz insan topluluklarının çevreleriyle olan ilişkisi değişik 
anlam ve biçimlerde ele alınmaktadır. 
ı Fehmi Yavuz, Çevre Sorunları, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın-

lan No: 385, 1975, S. 4-5. 
2 Brian Spooner, "Regard sur l'ecologie: la recherche ecologique et son contexte 

humain", L'Homme dans les Ğcosystemes 93, Revue Internationale des Sciences 
Sociales, C. XXXIV, No : 3, 1982, s. 419-420. 

3 Bu sorunlan başlık olarak alıp inceleyen çalışmalara örnek olarak bkz. Ehrllch-
Ehrlich - Holdren, Humanökologie, (İngilizceden çev. von H. Remmert), Berlin, 
Springer Verlag, 1975. Yavuz, Öp. Cit. 
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Bu ilişki her şeyden önce bir bilimdir. Çevrebilim artık pekçok bi-
lim adamının, araştırıcının uğraş alanı olmuş, eğitim ve öğretim ku-
rumlarının programlarmda yer almıştır. 

Çevrebilim bir bilinçlenmenin de göstergesidir. Endüstri toplumu-
nun hastalıkları ve kirlenme kamuoyunun ilgisini çevreye çekebilmiş, 
toplu ölüm v.b. önemli olaylar bu ilgiyi canlı tutmuştur. Doğal güzel-
liklerin, tarihi yapıtların kısaca yaşam çevresinin bozulup, yıkılması 
da tepki doğurmakta gecikmemiş, çevre bilmemin gelişmesinde rol oy-
namıştır. 

Felsefenin başlangıçtan bu yana konusu olan insan çevre ilişkisi, 
bu kez yeni bir boyut kazanmıştır. Ekolojist adı altmda ün yapan bir 
akım toplumu eleştirip, toplumun değerlerine başkaldırmaktadır. Eko-
lojistler büyümeye, çalışma değerlerine karşı gelmekte, temsili demok-
rasiyi yetersiz bulmakta, gelişmiş ve az gelişmiş ülke ilişkilerini eleş-
tirmekte, insanlara hak olarak kendi mahalle işlerini kendi yönetmek 
hakkı, farklı olma hakkı ve özyönetim hakkı tanınmasını savunmakta-
dırlar.4 Tüm batüı zengin ülkeleri saran ekolojist akım, liberalizmle ve 
marksizmle alay eden "yıkıcı" bir felsefe görünümü almıştır.5 

Ekolojist akımm Batı Avrupa'da güçlenmesine yardımcı verileri 
kamuoyuna duyuran ise Roma Klubü olmuştur. 1968'de hümanist 
italyan sanayici Aurelio Peccei çevresinde kurulan Roma Klubü, 
Massachusets Teknoloji Enstitüsü (MİT)nden çevre-kalkınma ilişkile-
rini inceleyen ve geleceğe ilişkin kestirimler içeren bir yazanak iste-
miştir. Söz konusu çalışma dünya kamuoyuna açıklanmadan kısa bir 
rüre önce Sicco Mansholt MİT'in araştırmalarına dayanarak Ortak Pa-
zar Komisyon Başkanı Malfatti'ye Avrupa kamuoyunda karamsar bir 
bava estiren ünlü mektubu yazıyor. Mansholt'a göre yarının toplumu, 
en azından maddi alanda büyüme üzerinde kurulamıyacaktır. Temel 
amaç olan doğal dengenin korunması ve gelecek kuşaklara yeterli ener-
ji kaynaklarının saklanabilmesi için gayri safi ulusal hasıla kavramı-
nın yerine Tinberger'in gayri safi mutluluk kavramından esinlenerek 
gayri safi ulusal yararlılık kavramını öneriyor.6 

* Çevreci akımlar incelenirken "Yaşam çevresi"nin koruyucusu olan çevreci 
(environnementaliste) ile burada sözü edilen ekolojist (ecologiste) arasındaki 
farkı belirtmek gerekir. Çevreciler doğal ve tarihi çevrenin savunuculuğunu 
yapıyor ve köktenci çözümler önermiyorlar. Bkz. Marc Ambroise - Rendu, 
"L'Ecologie Aujourd'hui", L'Ecologie enjeu politique, Paris, Dossiers et Docu-
ments du Monde, Mart 1978, s. 3. Ayrıca: Aydın Uğur, "Çevre Sorunlarına Ba-
kış : Tarihsel Gelişim ve Günümüzdeki Çevreci Akımlar", İletişim, AİTİA Ga-
zetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yayını No: 8, 1982/4, s. 386. 

5 Ambroise-Rendu, loc. cit., s. 3. 
8 Jean-Jacques Pavert (Der.), La lettre Mansholt, Paris, Politique du Bonheur, 1972. 
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Mansholt mektubunun yankıları Avrupa'da sürerken, Roma Klu-
bünün Büyümenin sınırları adı altında yayınlanan yazanağı, dünya-
da süregelen dengesiz gelişmenin önlenememesi halinde, insanlığı bek-
leyen felâketi urbi et orbi ilân ediyordu. Malthuscu görüşün egemen 
olduğu yazanak, hızla artan dünya nüfusuna ve doğal kaynakların sı-
mrlüığma dikkati çekip sıkı bir doğum planlaması, büyüme mitinin 
yokedilmesi, tüketimin azaltılması ve denetlenmesini öneriyordu.7 

Roma Klubünce sunulan, insanlığı bekleyen kötü bir gelecek kor-
kusu dünya kamuoyunda, özellikle gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler açı-
sından farklı yorumlara yol açtı. Yine aynı yıl, 1972 Haziranında Bir-
leşmiş Milletler Stockholm'da çevre üzerine uluslararası bir toplantı 
düzenleyerek, sorunun uluslararası bir tartışma konusu olduğunu doğ-
ruluyordu.8 Konferansın "bir tek dünyamız var" sloganıyla 1972 yılı 
uluslararası çevreci takvimin 1. yılı oldu. 

Çevrebilim değerlerinin kaçınılmaz olarak siyasal zemine de yan-
sıdığı gözlenmektedir. Bir kısım batılı ülkelerde çevreciler siyasal ör-
gütlenmelerini sürdürürlerken, bazüarmda da, Federal Almanya'da ol-
duğu gibi, ulusal meclislerde temsil gücüne erişmişlerdir. Bunun yanı-
sıra siyasal partilerin de konuya eğildikleri, programlarında çevreye 
yer verdikleri görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler açısından çevre-
nin henüz batıyla aynı siyasal zeminde olmadığı açıktır. Ama en azın-
dan hemen hemen tüm ülkelerde çevre yasal ve yönetsel düzenlemelere 
konu olmakta, belli bir tavır almasını gerektirmektedir. 

İnsan topluluklarının çevreleriyle olan ilişkilerinden doğan, çevre-
ye, dolayısıyla insana yönelik olumsuz etkiler ve bunların neden oldu-
ğu çevre sorunları karşısında önlemler almak zorunluluğu ortaya çık-
mıştır. Çevreyi koruma ve çevre sorunlarını giderme çalışmaları, gide-
rek yeni bir hukuk dalının da konusunu oluşturmuştur. 

I. Çevre Sorunları ve Hukuk 

1 — Çevresel Değerlere Hukuki Güvence Kazandırma Gereği 

Çevre hukukunun doğuşu, diğer bir deyişle çevresel değerlere hu-
kuki güvence kazandırma girişimleri, toplumların XX. yüzyılda karşı-
laştıkları toplumsal ve ekonomik sorunların kaçınılmaz bir sonucudur. 
Ancak bu sonucu da hazırlayan insanın çevreye yaklaşımı olmuştur. 

7 Club de Rome, Halt â la croissance, (İngilizcedeıı çev. J. Delaunay), 
Fayard, 1972. 

» Declaration on the Human Environment, Cenevre, Birleşmiş Milletler, 

Paris, 

1972. 
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İnsanoğlu yüzyıllar boyu çevresini gelecek kaygısı duymadan iş-
letmiş, doğamn zenginliklerini ve sağladığı olanakları sömürmüştür. 
İnsan çevre ilişkileri çevreden yararlanmayı aşarak çevrenin olanakla-
rını sınırsızca kullanmaya, hatta kötüye kullanmaya dönüşmüştür. Bir 
bakıma ilkel insanla çevresi arasmdaki uyum, insan kendisinin yete-
rince güçlü olduğu kanısına vardığı zaman, insan tarafından bozul-
muştur.9 İnsanın gururundan fedakârlık edip çevreyle yeniden uzlaş-
ması, çevrenin kendisi karşısında korunmuş olduğunu kabul etmesi 
gerekmektedir. Genelde, günümüzde karşılaşılan çevreyi koruma, iyi-
leştirme çabalan insan-çevre dengesini onarma çalışmaları olmakta-
dır. 

Özellikle XX. yüzyılda karşılaşılan hızlı teknolojik gelişmenin hem 
doğal, hem de yapay (insan elinden çıkmış) çevreye olumsuz etkilerde 
bulunması, çevrenin korunması ve ortaya çıkan sorunlann giderilme-
sini önplana çıkarmıştır. Bu gelişme çevrebilime göre daha dar bir 
alanda ve anlamda çevreyi ele alan, daha çok olanı inceleyen ve çö-
zümlemeye çalışan çevre sorunları biliminin de sınırlarını çizmiştir.10 

Çevre sorunlan özellikle kentleşme hızına koşut olarak ağırlığını 
artırarak duyurmuştur. Son otuz yılda yer yüzündeki kentli nüfusun 
iki katma çıktığını da gözönünde tutarsak, kentleşmenin ve yol aç-
tığı sorunların çevre açısından önemi yadsınamaz.11 

Ekonomik büyüme zorunlu olarak kentsel yığılmalara ve kentsel-
endüstriel büyük kutuplann gelişmesine yol açmıştır. Kentler bir yan-
dan bireylerin gelişmelerine yardımcı toplumsal ilişkilerin yoğunlaş-
tığı ortamı oluştururken, öte yandan da giderek bireyleri bunaltan, fi-
zik olduğu kadar psikolojik ve sosyolojik kirlenmelerin, zararlann da 
yaygınlaştığı yerler niteliğini kazanmışlardır. Kentlerin bu çelişkili du-
ruma gelmelerinde izlenen kentleşme siyasalannm rolü büyük olmuş-
tur. Genelde kent ve kentleşme sorunları köktenci ve uzun süreli çö-
zümelmelere konu olmamış, daha çok ekonomik ve. sosyal konjonktü-
rün ivedi kıldığı huzursuzluğu yatıştıncı önlemlerle giderilmeye çalı-
şılmıştır. Kentlerin anarşik büyümesi, doğal çevreyle ilişkilerinin ke-
silmesi ve kollektif donatımın yetersizliği, kentleri yaşanılır olmaktan 
uzaklaştırmaktadır. 

9 J. Dorst, Avant que nature meure, VI. B„ Paris, Delachaux et Niestl6, 1978, nak-
leden Françoise Billaudot - Michele Besson - Guillaumont, Environnement Urba-
nisme Cadre de vie, Paris, Edition Montchrestien, 1979, s. 4. 

10 Ruşen Keleş, "Çevre Sorunlan ve Çevre Haklan", İnsan Haklan Armağanı, An-
kara, Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Doğan Basımevi, 1978, s. 79. 

1 1 Ruşen Keleş, "Kentleşme, Nüfus ve Çevre", Nüfus ve Çevre Konferansı, Ankara, 
Türkiye Çevre Sorunlan Vakfı, 1982, s. 212-245. 
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Özellikle kentsel yaşam çevresinin bozulmasıyla ortaya çıkan ra-
hatsızlıklar karşısında düşünülen ve kente uygulanan çevre siyasaları 
genelde yaşam çevresini korumaktan uzak kalmaktadır. Ancak kırı ve 
ve kenti bir arada ele alan bir kentleşme ve çevre siyasası genel yaşam 
çevresini koruyabilecektir. Burada önemli olan toplumlardaki insanla-
rın özlemlerini uzlaştırmak, bu anlamda bir dizi çelişkiyi çözebilmek-
tir.12 

Günümüz kent yaşamı, zaman zaman kentten kurtulmak koşu-
luyla katlanabilir olarak nitelenmekte, bu ise doğaya kavuşma özlemi-
ni yansıtan turizm ya da ikinci bir ev aracılığıyla kenti kıra taşımak-
tadır. Doğayla başbaşa olma özlemi bu kez de korunmak istenen doğal 
çevreyi bozmaktadır. Kıyılarda, güzel manzaralı yerlerde serpilen ev-
ler ya da fışkırırcasma artan beton yığınları kentsel alan dışında ka-
lan doğanm da yağmalanmasının göstergesi olmaktadır. Bu nedenle 
çevre siyasaları, korunacak değerlerin bir bütün olduğunu, hatta ulu-
sal değil, uluslararası nitelikler taşıdığını gözönünde tutmalıdır. 

Çevre sorunlarının kazandığı boyutlara koşut olarak yeni bür hu-
kuk dalı da bir yandan çevresel değerlere hukuki güvence yoluyla çev-
reyi koruma, öte yandan somut çevre sorunlarının çözümüne hukuki 
dayanak oluşturarak çözümleme yolunda gelişmektedir. Çevre hukuku 
olarak tanımlanan bu yeni hukuk dalı incelenmesi gereken bazı özel-
likler taşımaktadır. 

2 — Çevre Hukukunun Kapsadığı Çevre 

Günümüzde pekçok ülkede bir çevre yasasının olmayışı, bu hukuk 
dalının gelişme düzeyinin göstergesi olmaktan çok, yeni bir özyapısı 
olduğunun göstergesidir. Çevre hukukuna bağlayabileceğimiz kurallar 
bütünü artık özerk bir inceleme alanına sahip olduğunu doğrulayan 
belirli bir düzenlilik ve kapsam kazanmıştır.13 Ancak çevre hukukunun, 
zamanımızın en önemli ve sürekli değişen sorunlarıyla karşılaştığın-
da boşlukları, yetersizlikleri olması da doğası gereğidir. Çevreyi koru-
ma sorunu, kuşkusuz yalmzca hukuki değildir. Unutmamak gerekir ki, 
kamu yararının söz konusu olduğu, toplumun örgütlenmesine ilişkin 
bir alanda siyasal, ekonomik ve teknik etmenlerin de işlevi vardır ve 
burada hukukun paymı önemsememek olanaksızdır.14 

Çevre hukukunun amacını belirtmek gerekirse, çevre sorunlarını 
önlemek ve çevreyi korumak diye özetlenebilen temelde göreli olarak 
açık bir düşünce ileri sürülebilir. Yalmz özekteki bu açıklığa karşın bo-
12 Billaudot, Besson - Guillaumont, op. cit., s. 1. 
13 Michel Despax, Droit de l'Environnement, Paris, Librairies Techniques, 1980, s. XI. 
14 Ibid. 
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yutları gözönüne alınınca olağanüstü belirsizlikler ortaya çıkabilmek-
tedir. Söz konusu belirsizlik, bu hukuk alanını incelerken smır çizme-
deki güçlük çevre sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Kentbilim terim-
leri sözlüğü çevreyi "kişiyi etkileyen, özdeksel ve tinsel gelişmesini, bi-
çimlenmesini ve yaşamını belirleyen, dirimbilimsel, iklimle ilgili ve 
toplumsal etkenlerin tümünü" olarak tanımlamaktadır.15 Fransız dili 
Uluslararası Kurulu'nun çevre tanımı da bu smır belirsizliğinin bir 
başka göstergesidir.16 "Çevre, insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üze-
rinde hemen ya da süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulu-
nabilecek fiziki, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin veri bir 
zamandaki toplamıdır." Aslmda böyle bir açıdan bakılırısa çevrenin 
kapsamadığı hiç birşey kalmayacaktır. Bu ise çevre hukukunu belirli 
ve kesin bir tanımdan uzaklaştıracak, sözcük ve yöntem tartışmalarına 
sürükleyecektir. Bu belirsizliği gidermek amacıyla konu basitleştirile-
rek, çevrenin doğal öğeleri su, hava, toprak, bitki ve hayvan varlığı ele 
alınabilir. Bu durumda insanın ilkel uygarlıklar döneminde uzun za-
man birincil ve tek çevresi olan, doğal, çevreyi oluşturan öğelerin hu-
kuki statüleri çevre hukukunun inceleme alanmda yer almaktadırlar. 
Ancak doğayı koruma diyebileceğimiz böyle bir yaklaşım günümüzde 
çevreye maledilen tüm değerleri kapsamayacak çevre hukukuyla do-
ğayı koruma hukuku aynı anlama gelecektir. Unutulmaması gereken 
nokta, insan tarih boyunca doğal çevresini işlemiş, biçimlendirmiş, 
kendine bir çevre yaratmıştır. Bu nedenle çevre hukuku doğal çevrenin 
yanısıra, insan elinden çıkan çevrenin öğelerini de kapsadığı takdirde 
bir bütün oluşturacak insanın tüm yaşam çevresini düzenleyebilecek-
tir. Yaşam çevresi deyimi de aslmda yalın bir tanımlamayı güçleştire-
cek nitelikte görülebilir. Son yıllarda yaşam kalitesi, yaşam çevresi ve 
çevre kavramları sık sık kullanılmakta, bazen birbirlerinin yerini de 
almaktadırlar. Çevre kavramının belirsizliği ve kapsamı yukarda açık-
lanmıştı. Yaşam kalitesi ise çevre kavramının daha geniş boyutlarda 
ele alınmasıyla ortaya çıkmıştır.17 Yaşam kalitesi sübjektif ve felsefi 
yönü ağır basan bir kavram olarak görünmektedir. Çağdaş düşünür-
lerin tüketim toplumunun içine girdiği bunalıma alternatif olarak ile-
ri sürdükleri yaşam biçimi ve bunun gerektirdiği örgütlenmeyi benim-
seyen görüşlerin bir yansımasıdır. Olandan çok olması gereken, amaç-
lanan bir yaşamın kalitesini betimlemeye yönelmiştir.18 Refah toplu-

15 Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayın-
lan : 474, 1980, s. 32. 

16 Jean Lamarque, Droit de la Proteetion de la Nature et de l'Environnement, Pa-
ris, L.G.D.J., 1973, s. XV. 

17 Billaudot, Besson - Guillaumont, op. cit., s. 6. 
ıs Bu konuda ileri sürülen görüşlere örnek olarak bkz. Le Sauvage, No: 10 Şu-

bat 1974. 
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munu mutluluk toplumuna yönlendirmek isteyen kavram, hukuki dü-
zenleme açısından belirsizlik göstermesine karşın, çevreci siyasal akım-
lara, "yeşiller" örneğinde görüldüğü gibi öncülük etmiştir. Buna kar-
şılık yaşam çevresi kavramı somuta dayanmaktadır. İnsanı veri mekân-
da almakta, bu mekânm düzenlenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.19 

Kuşkusuz kavram yerleşme biçimini, toplumsal yaşamı, iletişimi, kol-
lektif hizmetleri de kapsamakta, bir başka deyişle insanın kendi yarat-
tığı çevresini belirtmekte, doğal çevrenin dışına taşmaktadır.20 Yaşam 
çevresi kavramını daha da. genişleterek insanm doğal ve yapay yaşam 
çevresi olarak anlamak bir bakıma çevre hukukunu sınırları belirsiz 
bir alana yaymak gibi görülebilir. Bununla birlikte yaşam çevresi öl-
çülebilir öğeleri içerdiği için kesin tanımlara olanak verebilen bir kav-
ramdır.21 Bu nedenle çevre hukukunu insanın doğal ve yapay çevresini 
oluşturan öğeleri koruyan geliştiren ve onların hukuki durumlarım 
düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz. 

II. Çevre Hukukunun Gelişmesi 

Kamu yaran ve toplumsal gereksinimleri düzenleyen bir hukuk 
dalı olarak çevre hukuku, zıt ve farklı çıkarları uzlaştırma zorluğu için-
dedir. Bir bakıma çevre hukukunun gelişmesi, hatta geleceği kamu 
yararının özel yararın yerini almasına bağlıdır.22 

Çevre hukukunun gelişmesinde önemli bir adım ise çevre hakkı 
adı altında yeni bir insan hakkının haklar listesinde yer almış olma-
sıdır. Bu yoldan çevre ve en azından moral bir ağırlığa kavuşmuş, hak 
olarak ileriye sürülebilir bir nitelik kazanmıştır. 

1. Çevre Hakkı 

Son yıllarda uluslararası birçok belge ve değişik anayasaların çev-
re hakkına yer verdiği gözlenmektedir. Yeni bir insan hakkı olarak or-
taya çıkan çevre hakkı, çevre hukukunun ulusal düzeyde olduğu ka-
dar uluslararası düzeyde de ortaya çıkan yetersizliklerinin ve boşluk-
larının doğrudan bir sonucu gibi görünmektedir.23 

19 Billaudot, Besson - Guillaumont, op. cit., s. 6. 
20 Yaşam çevresi kavramı aslında yaşam çerçevesi olarak da ele alınabilir ve bu 

durumda öğeleri daha kolay somutlaştırılabilir. 
21 Ayrıca toplumsal ve niteliksel öğeleri içermesi bakımından yaşam çevresi top-

lumsal bir hukuk dalına daha uygun bir kavram olmaktadır. Bkz. Billaudot, 
Besson - Guillaumont, op. cit., s. 32-33. 

22 J. de Lanversin, La Region et l'Amenagement du Territoire, III. B., Paris, Litec., 
1979, s. 528, nakleden: Despax, op. cit., s. 787. 

23 Despax, op. cit., s. 810. 
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1972 yılında Birleşmiş Milletlerin Stockholm'da düzenlediği çevre 
konferansında kabul edilen sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir çev-
rede yaşama İlkesi giderek pek çok belgede yer almıştır. Tüm bu me-
tinlerin ortak yanı, insanın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması ge-
reğini vurgulamaları olmuştur. 

Unesco'nun insanlar arasında dayanışma duygusunu pekiştirmek 
amacıyla ortak değerlerin dayanışma yoluyla korunup, geliştirileceği 
bir ortam sağlamak amacıyla yeni insan hakları grubu oluşturma ça-
baları, çevre hakkının da niteliğini belirlemiştir. 

Bu tür hakları "dayanışma hakları" olarak tanımlayan Unesco, 
sivil-siyasal ve ekonomik-sosyal haklar gibi klasik ayırım dışında bu 
yenilerini üçüncü kuşak haklar olarak dünya kamuoyuna duyurmuş-
tur. Toplumsal yaşamda İnsan kavramının bir ifadesi olarak bu hak-
lar aynı zamanda bireysel ve kollektif olmakta, doğası gereği tüm top-
lumsal aktörlerin (devlet, kamu ve özel kurumlar, birey) aktif katılı-
mını gerektirmektedir.24 Kısaca çevre hakkı dediğimiz, dengeli ve sağ-
lıklı bir çevrede yaşama hakkı da bu yeni kuşak25 insan haklarından 
biri olmaktadır.26 

Çevrenin uluslararası belgelere girmesi, devletlerin çevre korun-
ması konusunda karşılıklı taahhütlerde bulunması ya da bu konuda 
işbirliği çağrıları iç hukuk açısından da gelişmeleri hızlandırmıştır. 
Daha önceleri anayasalarda sağlık hakkı ya da tarım topraklarının, 
ormanlarm korunması, mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sı-
nırlanması v.b maddelerin yorum yoluyla çevreyi de koruduğu ileri 
sürülürken,27 özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yeni yapılan ana-
yasalar çevre sözcüğüne, çevre hakkına yer vermeye başlamışlardır. 

1971 yılında İsviçre Anayasasına çevre ile ilgili bir hüküm konul-
muş,28 yeni hazırlanan Portekiz, İspanyol ve Yunan Anayasalarında da 
24 Karel Vaşak, Collotjue International des Droits de l'Homme, (İstanbul 28-30 Mart 

1979), Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlan: 477, 1981, s. 20-21. 
25 Çevre hakkının yanısıra bu kuşağa giren diğer haklar: Kalkınma hakkı, banş 

hakkı ve silâhsızlanmış bir dünyada yaşama hakkı, insanlığın ortak varlığın-
dan herkesin yararlanma hakkı (denizlerin dibi, uzay, kültür, insan haklan 
v.b.) İbid. 

26 Çevre hakkıyla ilgili olarak aynca bkz. Keleş, Çevre Haklan..., s. 79-113. 
27 Nitekim 1961 tarihli T.C. Anayasasımn sağlık hakkını düzenleyen 49 uncu mad-

desi böyle bir yoruma uğramış, haklı olarak "herkesin beden ve ruh sağlığı 
içinde yaşayabilmesinin sağlıklı ve dengeli bir çevrede gerçekleşebileceği öne 
sürülmüştür. Bkz. Keleş, loc. cit., s. 109., ayrıca Hikmet Sami Türk, "Türk Hu-
kukuna Göre Hava Kirlenmesi", A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXVI, S. 3-4, 
1969, s. 116. 

28 Engin Ural, Muhtelif Anayasalarda Çevre Hükümleri, Ankara, Önder Matbaası, 
1980, S. 11. 
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çevre hakkı ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Polonez, Çe-
koslavak, Macar ve Yugoslav anayasalarına da çevre hakkına ilişkin 
maddeler eklenmiştir.29 

Benzer bir gelişmeye 1980 den sonra yeni bir anayasa hazırlanma-
sı sırasında Türkiye'de de tanık olunmuştur. Çevre sorunları konusun-
da kamuoyu oluşturmaya çalışan pek çok kurum çevreye ilişkin bir 
maddenin anayasada yer almasını önermiştir. Nitekim 1980 Anayasa-
sının 56. madde 1. fıkrası "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa-
ma hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşlarm ödevidir" hük-
müyle çevre hakkma yer vermiştir.30 

Değişik anayasalardaki çevre hakkma ilişkin maddeler karşılaştı-
rıldığı zaman, çevre sözcüğünün bazen yalnız doğal çevreyi içerdiği ve 
dar anlamda (İsviçre anayasasında olduğu gibi), bazen de beşeri çev-
reyi de kapsadığı, geniş anlamda kullanıldığı (Portekiz ve Macar ana-
yasalarında olduğu gibi) gözlenmektedir. 

1982 Anayasasında da çevre sözcüğünün geniş anlamda kullanıl-
dığı söylenebilir. "Sağlıklı ve dengeli çevre", "çevreyi geliştirme" de-
yimleri herhangi bir sınırlama olmaksızın metinde yer almışlardır. Bu 
nedenle doğal ve beşeri çevrenin birlikte korunduğu, hatta bunun bir 
yaşam çevresi hakkı olduğu ileri sürülebilir. 

Gerek uluslararası belgelerde, gerek anayasalarda yer aldığı bi-
çimde çevre hakkı tüm toplumu ilgilendirmekte, hatta çevre sorunla-
rının sınır tanımama niteliği nedeniyle devletleri de hak sahibi kılmak-
tadır. Bu yönüyle birey, topluluk ve devlet tarafmdan kullanılan bir 
hak olarak gelişmektedir. 

Çevre hakkının anayasalarda yer alması, kısa sürede toplumsal ni-
telikli bir yasa hazırlanması sonucunu doğurmayabilir. Fakat en azın-
dan kanun koyucu için moral bir yükümlülük yaratarak, çevreyi ko-
ruma, çevreye öncelik verme gereğini gündeme getirir. Çevreye "di-

29 Despax, op. cit., s. 811-812. 
20 A.Ü. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinin bir grup öğretim üyelerince ha-

zırlanan Gerekçeli Anayasa Önerisi'nde çevre hakkı 49. madde 1. fıkrada dü-
zenlenmiş ve metin aynı biçimiyle 1982 Anayasasının ilgili maddesinin 1. fık-
rasını oluşturmuştur. Gerekçeli Anayasa Önerisi'nin 49. madde gerekçesinde 
ise, çevre konusunda yasal düzenlemelerin eksikliği vurgulanmakta, çevre hak-
kının anayasal güvenceye alınmasının bu yolda atılacak ilk adım olacağı belir-
tilmektedir. Bkz. Gerekçeli Anayasa Önerisi, S.B.F. yayım: 497, Ankara, 1982, 
s. 70-71. 
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ğer ulusal yararlar, özellikle ekonomik çıkarlar karşısında eşitlik" sağ-
lanması da önemli bir adımdır.31 

Çevre hukukunun gelişmesi açısından çevre hakkının anayasalara 
girmesi kuşkusuz önemli bir aşamadır. Anayasal bir kurumun moral 
ağırlığının yanısıra ve daha önemlisi, bireyin ve topluluğun bu hak-
kını kullanması, pozitif hukuka yansıyarak çevre hukukunun gelişme-
sine büyük katkıda bulunacaktır. 

2. Pozitif Hukukta Çevre 

Her ne kadar çevre hukuku yeni bir hukuk dalı olarak ortaya çıkı-
yorsa da, bazı çevresel değerlerin daha XX. yüzyılın başlarında pozitif 
hukukun konusu olduğu gözlenmektedir. Özellikle Sanayi devriminin 
ardından ortaya çıkan sorunlar, kentleşme hızının artmasıyla ağırlığı-
nı duyuran kentsel düzenlemeler bugün çevreye maledilen bazı değer-
lerin hukuki düzenleme konusu olmalarına yol açmıştır. Genel sağ-
lık yasaları içinde yer alan çevre sağlığına ilişkin hükümler, bazı doğal 
varlıkların (orman v.b) korunmasına yönelik düzenlemeler, imar mev-
zuatı aracılığıyla toprak kullanımına getirilen sınırlamalar bir bakıma 
çevre hukukuna toplumsal yönünü kazandıracak çevre-hukuk üişki-
lerinin örnekleridir. 

Kamu gücüne dayanılarak yapılan bu düzenlemelerin yanısıra 
özel hukuk tarafından düzenlenen komşuluk hakkı da çevreye ilişkin 
en eski hukuki düzenlemelerden biridir.32 

Pozitif hukuka çevre, çevrenin-doğanın korunması olarak girmiş, 
giderek çevre koruması yasası denilen bir mevzuat grubuna dönüş-
müştür.33 Bunlar genelde çevrenin öğelerinin bir ya da bir kaçının ba-
zı yönlerini korumaya yönelik hükümler içeren yasa, kararname, tü-
zük ve yönetmeliklerdir. Bunun yanısıra çevre yasasının işlevlerini 
üstlenen imar ve alan düzenleme yasalarına da rastlanmaktadır.34 Özel-
31 A. Ch. Kiss, "Peut-on definir le droit de l'homme â l'environnement", Rev. jur. 

eııvironnement, 1976, No : 1, s. 15., Despax, op. cit., s. 813. 
32 Bu konuda bkz. Sabri Çörtoğlu, Komşuluk Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetin 

Kullanılmasının Çevreye Etki ve Sonuçları, Ankara, AİTİA yayınlan: 202, 1982, 
ayrıca Türk, loc. cit., s. 115-130. 

33 Örneğin Federal Almanya'da "Umweltschutzrecht" (Çevre Koruma Yasası) de-
nilen grubu oluşturan mevzuatın kapsadığı metinler 1979 tarihli Kloepfer der-
lemesinde 450 yi aşıyordu. Bkz. Michael Kloepfer, Deutsches Umweltschutzrecht, 
Vorlag R.S. Schulz, Percha - Kempfenhausen am Starnbeger See, 1979. 

34 Bu türden düzenlemelerin yer aldığı ülkelere örnek olarak Fransa ve Belçika'yı 
gösterebilirim. 1962 tarihli Belçika Şehircilik ve Alan Düzenleme Yasasımn 1. 
maddesi söz konusu düzenlemelerin "ekonomik, sosyal ve estetik olduğu kadar 
ülkenin doğal güzelliklerini de korumak amacında" olduğunu belirtmektedir. 
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İlkle bu tür yasalar koruma ve düzene bağlama eyleminin ötesinde ge-
liştirme amacma da yöneldikleri için çevre hukukunun niteliğine da-
ha uygun düşmektedirler. Bu yasal düzenlemelerin toplumsal içerikli 
olduğu, kamu yararı amacıyla ve kamu gücü aracılığıyla çevresel de-
ğerleri koruyup, geliştirmeye yöneldiği görülmektedir. 

Çevreye verilen zararın tamirini öngören ve sorumluluk kavramı 
üzerine dayanan özel hukuk düzenlemesi de çevre hukukunun gelişme-
sinde önemli bir rol oynamaktadır. Sorumluluğun saptanmasında ka-
mu gücünün de yer alması, çevreye ilişkin Özel hukuk uygulamalarma 
kamusal bir renk vermeye başlamıştır.35 

Ayrıca konuya ilişkin, gerek adli gerek idari yargı kararaları da 
çevre hukukunu geliştiren diğer bir kaynak olmakta, çevre giderek 
daha sıkı bir biçimde pozitif hukukun güvencesine kavuşmaktadır. 

Çevrenin pozitif hukuk kurallarınca güvenceye alınması çevre hu-
kukunun gelişme çizgisi, doğal olarak doğrudan bir çevre yasasında 
çevre sorunlarının çözüme bağlanmasına yol açmaktadır. Ancak çevre 
adını taşıyan bir yasanın da çevre sorunlarına çözüm getireceği, çevre 
hukukunun doğası gereği taşıdığı boşlukları gidereceği düşünülemez. 
Bir çevre yasasının çıkmış olması daha çok toplumda çevre sorunlarına 
çözüm getirebilme kaygısının düzeyini kanıtlamaktadır. 

Çevrenin Türk pozitif hukukundaki durumuna değinecek olursak, 
diğer ülkelerinkine benzer biçimde özel hukuktaki düzenlemenin ya-
nısıra çevrenin öğelerini korumaya yönelik pek çok hükmün değişik 
yasalarda yer aldığı görülmektedir. Ayrıca 1983 yılı Temmuz ve Ağus-
tos aylarında çıkan üç yasa38 en azmdan toplumun içinde bulunduğu 
aşamada çevrenin kaçınılmaz olarak ağırlığını duyurduğunu göster-
mektedir. Özellikle çevre adını taşıyan (Çevre Kanunu) bir yasal dü-
zenlemeye gidilmiş olması çevre hukukunun kazandığı ağırlığı göster-
mesi açısmdan önemlidir. Yasa 1. maddesinde tüm yurttaşların ortak 
varlığı olarak belirttiği çevreyi koruma ve iyileştirmeyi amaçlamakta-
dır, yine aynı madde çevreyi doğal ve yapay çevre olarak ele alıyorsa 
da yasa metninde yapay çevreye ilişkin düzenlemelere rastlanmamak-

Bkz. Jacques de Suray, Traite Paratique du Droit de L'Urbanisme et de L'Ame-
nagement du Territoire, Bruxelles, E. Story - Scientia S.P.R.L. 1969. Fransa için 
bkz. F.B. Billaudot-M. Besson - Guillaumot, op. cit., Despax, op. cit., Lamarque, 
op. cit. 

35 Çörtoğlu, op. cit., s. 78-100. 
36 2863 sayı, 21.7.1983 talihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2873 

sayı, 9.8.1983 tarihli Çevre Kanunu, 2873 sayı, 9.8.1983 tarihli Milli Parklar Ka-
nunu. Bkz. T.C. Resmi Gazete, S. 18113, 23.7.1983 ve S. 18132, 11.8.1983. ' 
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tadır. Bu eksikliğin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 
bir dereceye kadar çözümleneceği söylenebilir. 

Değerlendirme : Çevre Hukukunun Geleceği 

Günümüz toplumlannda çevre sorunlarının artış hızına koşut de-
nilebilecek bir hızla çevre hukuku da gelişmektedir. Henüz kendine 
özgü yöntemlerin arayışı içinde olmakla birlikte, kendini kanıtlamış, 
gelişmişlik noktasına ulaşmıştır.37 Kuşkusuz bir hukuk dalı olarak ol-
gunluğa ermesi, yani eksik ve boşlukların giderilebilmesi belli bir süre 
geçmesini gerektirecektir. En azından çevreye ilişkin yeni hatta oluş-
maktaki değerlerin hukuk düzenimize yerleşmesi, kavram olarak açık-
lık kazanması zaman istemektedir.38 

Çevre hukukunun gelişmesinde, çevreye verilen zararın ödettiril-
mesi, bir yaptırıma bağlanması kuşkusuz önemli bir aşamadır. Çevre-
den yararlanan tüm toplumsal aktörlerin sorumluluk taşıması sağla-
nabildiği zaman, çevre hukukunun önemli bir aşama yaptığı söylene-
bilir. 

Çevre politikalarında ağırlık kazanan "kirleten ödesin ilkesi"39nin 
hukuk kaynaklarında yer aldığı ölçüde çevreyi koruma ve geliştirme 
sorumluluğu da yerleşecektir. 

Çevre hukukunun gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde kısa 
sürede belli bir noktaya geldiği yadsınamaz. Ama bu hukuk dalının 
daha da gelişmesi, günümüzün en önemli sorunlarını tümüyle kapsa-
yabilmesi, başardığı düzenlemelerin uygulama alanı bulabilmesi için 
bireylerin, toplumların çevre konusunda ortaklaşa bir bilinçlenme dü-
zeyine gelmeleri gerekecektir. 

37 Despax, op. cit., s. 819. 
38 ibid. 
39 Bu ilkeyle ilgili olarak bkz. Jean Philippe Barde, Emilio Gerelli, Economie et 

Politique de l'Enviroıınement, Paris, PUF, 1977, s. 233-149. 



TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK 

Prof. Dr. Cahit TALAŞ 

İşsizlik sürekli ve yaygın olduğu zaman ülkelerin sosyal, siyasal 
ve ekonomik nitelikli sorunlarının başta gelen bir kaynağını oluştu-
rur. Bu nedenledir ki bütün ülkeler, fakat, özellikle işsizliğin doğu-
rabileceği büyük huzursuzlukların ve çalkantıların bilincinde olan-
lar, işsizlik olgusunun büyümemesi, yayılmaması için gerekli önlem-
leri almakta gecikmezler ve işsizlikle savaşım ekonomik ve sosyal 
politikalarının başlıca amaçlarından birini oluşturur. Günümüzde de 
çok az istisnaları ile genellikle bu doğrultuda yola çıkılmaktadır. 

Dünyamız, 1929 Ekonomik Bunalımı'nın neden olduğu yaygın 
işsizliğin acılarını, kuşkusuz, unutmuş bulunmuyor. Milyonlarca in-
sanı açlık ile karşı karşıya getirmesinin yanında, siyasal rejimlerin 
niteliklerindeki değişmelere ve demokratik rejimlerden otoriter ve 
totaliter olanlara gidişin başlıca nedeni olduğu için dünya halkları-
nın bilincinde derin izler bırakmıştır. Bu nedenledir ki, İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra yaygın ve sürekli işsizlik karayıkımmı yaşamış 
olan ülkeler, özellikle bunlarm gelişmiş olanları, tam istihdamı - tam 
çalıştırmayı gerçekleştirmeyi ekonomik ve sosyal politikalarının ana 
ereği olarak benimsemişlerdir. Bunda, 197Q'li yılların başlarına ka-
dar, başarıya ulaşmışlardır. 

Tam çalıştırma politikası sosyal politikanın ve bunun içinde 
gelir bölüşümü adaletini sağlama politikalarının da ilk aşamasıdır. 
Gelirlerini çalışarak sağlayan insanlara başka bir deyimle, işçilere 
dönük gelir bölüşümü adaleti, kuşkusuz, önce herkesin bir gelir sa-
hibi olmasını sağlamakla başlar. Bu nedenle tam çalıştırma hem sos-
yal politikanın hem de ekonomik yaşamın sağlıklı ve canlı tutulma-
sının önde gelen bir aracıdır. Tam çalıştırma sağlandığı zaman üç 
büyük ereğe yaklaşılmış olur. Bunlar, 1) Sosyal adalet, 2) Toplam 
istemde yeterlilik ve 3) Değerin başlıca kaynağı olan emek gücün-
den tam olarak yararlanmadır. 1945 -1975 döneminde hemen tüm 
gelişmiş ülkelerde tam çalıştırma sağlanabildiği için dünyamız sos-
yal adalete ve barışa daha çok yaklaşmıştır. İç ve dış barış daha 
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mutlu bir dünya görünümü yaratmıştır. Fakat, 1970'li yılların başın-
dan başlıyarak, yaygınlığı ve derinliği gittikçe büyüyen yeni bir sos-
yoekonomik bunalım içine girilmiştir. 

Yeni bunalım bir çok yanları ile öncekine benzemiyor. Ülkeler 
Keynes'ci düşünceden kaynaklanan önlemlerle bunalımdan çıkış yol-
ları bulmakta güçlük çekiyorlar. 1929 büyük bunalımı büyük bir eko-
nomik durgunluk, işgücnün yüzde1 20-25'ine kadar uzanan yaygın ve 
sürekli bir işsizlik ve bunun bir sonucu olarak ta satın alma gücü 
düşüklüğü durumları ile ortaya çıkmış idi. İlk büyük uygulamalarına 
1930'lu yılların başında Başkan Roosevelt'in canlandırma politikası 
içinde ulaşan Keynes'ci düşünce, bunalıma karşı etkin bir savaşım yo-
lu açmıştı. Öngörülen önlemlerin başında büyük kitlelerin, fakat, özel-
likle işçilerin satınalma gücünü yeniden sağlamak geliyordu. Bunun 
için de devlet, yeni vergi, yatırım ve tüketim politikalarından yola 
çıkmış ve uzun dönemde dengelenecek bütçe politikaları için© gir-
mişti. Böylece durgunluktan canlılığa dönüşü engelleyen darboğaz-
ları, tıkanıklıkları açmak deneniyordu. Sosyal düşüncenin ve ada-
letin ağır bastığı bu politikalar sonunda ekonomi yavaş yavaş dur-
gunluktan kurtuldu, bunalımdan çıktı. İşsizlik azalmaya ve çark-

- 1ar dönmeğe başladı. Öteki ülkeler de Keynes'ci düşünce doğrultu-
sunda politikalar oluşturmakta gecikmediler. Savaş sonrası politika-
lar da hep bu yolu izlediler. Düşüncelerde de gelişmenin son amacı-
nın sosyal adaleti gerçekleştirmek olduğu ilkesini benimseme akım-
ları yaygınlaştı. 

Fakat, yaşamakta olduğumuz bunalımın değişik nitelikleri var. 
Bunlardan başlıcası enflasyon ile durgunluğun bir arada bulunması-
dır. İkisi de hastalıktır. Ekonominin sağlığını ve dengesini yitirdiği-
ni simgelerler. Ne var ki, her birine dönük alınması mümkün ve yarar-
lı olabilecek önlemler bir arada yürütülmesi sağlıklı olmayan cinsten-
dirler. Enflasyonu denetim altına almak için alınabilecek toplam 
istemi bir süre sınırlama önlemleri işsizliği yayma ve sürekli kılma 
sonucunu doğururlar. Oysa, işsizliğin denetim altına alınması ve ka-
bul edilebilir oranlara çekilebilmesi, toplam talebin, istemin optimal 
bir düzeyde tutulmasını gerektirir. İşte, sıkıntı ve güçlük bu çelişki-
den kaynaklanmakta ve ülkeleri, bir tercih, bir yeğleme yapmak du-
rumu ile karşı karşıya getirmektedir. Sosyal güvenlik rejimleri için-
de işsizlik sigortası dalı da bulunan ülkelerin çoğu toplam istemi kı-
sarak enflasyonla savaşım politikalarını öne almışlardır. Kimi de her 
iki hastalığa karşı alınabilecek önlemlerin dozunu ayarlamaya çalı-
şarak bir uyum kurmaya yönelmektedir. Böylece, kesin bir tercih 
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yapmak yerine iki hastalıkla birden savaşım yollarım denemekte-
dirler. 

Gelişmiş ülkeler gibi gelişmekte olan ülkeler de günümüzde ayni 
hastalıkları yaşıyorlar. Fakat, onların sıkıntıları daha derin, durum-
ları daha çelişkili ve dertleri daha çeşitlidir. Azgelişmişlik çenberini 
kıramamış olmanın yanında içsel ve dışsal ekonomik konjonktürle-
rin elverişsizliği nedeni ile onlar da enflasyon olgusunu ve her zaman 
var olmuş bulunan kronik ve yaygın bir işsizlik karayıkımını daha 
da yoğun bir nitelikte yaşama bunalımı içine* girmiş durumdadırlar. 
İnsanlarının dramı da, bir bütün içinde, denilebilir ki, burada baş-
lıyor. Çünkü, bu ülkeler genellikle nüfus artış hızı yüksek, kaynak-
ları ve yatırım olanakları kıt, sosyal güvenlik rejimleri yetersiz ve 
işsizlik sigortasını oluşturamamış, kapsamamış bir durum içindedir-
ler. Böyle olunca, işsiz kalma, yaşam hakkı ile bağlantılı bir içerik 
kazanmaktadır. Bir yandan ücretlerin düzeyi elverişsiz olduğu ve ki-
şisel bir biriktirime olanak vermediği için, öteyandan işsizlik sigor-
tası dalının kurulmamış olması nedeniyle işsiz ya aileye sığınmakta 
ya da açlığa terkedilmektedir. Yaşam hakkı ile bağlantı burada or-
taya çıkıyor. İşte, gelişmekte olan ülkelerin bir bölümünün de iki 
büyük hastalıktan, yani enflasyon ve işsizlikten, enflasyonla savaşı-
ma öncelik tanımaları ve gelişmiş ülkelerin yürütebildikleri iktisat 
politikalarına özenmeleri ya da Uluslararası Para Fonu ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası kuruluşların kendilerine kabul ettirdikleri 
ve işsizlik arttırıcı nitelikteki önlemlerini uygulamaya yöneldikleri 
için bir darboğazın ve onun da ötesinde bir çıkmazın içine düşmek-
tedirler. Bu görünge içinde ülkemizdeki işsizlik durumu üzerinde 
özenle durmak gerekmektedir. 

I. Kimi Yapılar ve Politikalar 

Ekonomisinin ve nüfusunun yapısı ve gelişmişlik düzeyi ülke-
mizde işsizliği kronik bir duruma getirmiştir. 1970'li yıllardan bu ya-
na dünyada egemen olan ekonomik bunalım Türkiye'yi de yakın-
dan etkileyerek işsizliğin daha da büyümesine ve yaygınlaşmasına 
neden olmaktadır. 

1. Ekonomik Yapı 

Sürekli sanayileşme çabalarına ve bu doğrultuda önemli boyut-
lara ulaşan gelişmelere karşın, yapısal bakımdan tarım gene de 
önemli bir yer tutmaktadır. Aşağıdaki tablo bu durumu yansıtmak-
tadır. 
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TABLO s 1 

KESİMLERİN GSYIH İÇİNDEKİ PAYLARI (Cari Fiyatlarla) ı 

1978 1979 1980 1981 (1) 1982 (2) 

Tarım 
Sanayi 

25,3 
23,0 
51,7 

100,0 

23,1 
23,8 
53,1 

100,0 

22,6 
25,3 
52,1 

100,0 

22,9 
27,1 
50,0 

100,0 

22,6 
27,6 
49,8 

100,0 
Hizmetler 
GSYIH 

(1) DİE 15 Eylül 1981 tarihi itibariyle yaptığı tahmin. 
(2) Program hedefi. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye'nin ekonomik yapısın-
da sanayi kesiminin ağır basmasına dönük gelişme ve oluşma ger-
çekleşmektedir. Bu durum kırsal kesimin işgücü fazlasının kente 
doğru akımının önemli bir etkenini yaratmaktadır. Bununla birlik-
te, tarım kesimi gene en kalabalık işgücünü barındırmaya devam et-
mektedir. Gizli işsizlerle birlikte 1982 yılında tarım kesimindeki iş-
gücü (15 + yaş) sayısı 9.482.000 dir. Buna karşılık öteki kesimler-
deki işgücünün toplam (15 + yaş) sayısı 5.980.000 dir. Şu halde ta-
rım kesimi ülkemizdeki işsizliğin büyük kaynağı olma niteliğini ko-
rumaya devam etmektedir. 

2. Nüfus  Yapısı 

Bilindiği gibi Türkiye'de nüfus artış hızı yüksektir. İşgücüne 
her yıl 400.000 kadar yeni bir işgücü katılmaktadır. Özellikle hızlı 
enflasyonlu yıllardan bu yana yatırımların durması nedeni ile yeni 
iş olanakları yaratılamamaktadır. Bu durumda işgücüne yeni katı-
lan gençler iş bulamamaktadırlar. Böylece genç işsizler ordusu bü-
yümektedir. Sağlıklı ve barışçı bir toplumsal yaşam için bu genç iş-
sizliği üzerinde özellikle durmak gerekir. 

Aşağıdaki tablo nüfusla ilgili önemli verileri içermektedir. 

ı DPT: 1982 Programı, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Programı, (1979-1983), An-
kara 1982, 6. 11. 



TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK 255 

TABLO: 2 

DEMOGRAFİK HIZLAR VE NÜFUS PROJEKSİYONU (SAYIM TARİHLERİ) 

1975 - 1980 1980 - 1985 1985 - 1990 

1975 1980 1985 
bin binde bin binde bin binde bin 

Doğal nüfus artış hızı 22,2 22,7 21,6 
Doğum hızı 32,2 31,6 29,5 
Ölüm hızı 10,0 8,9 7,8 
Nüfus 40.197,6 44.909,8 50,307,3 56.053,5 

1. DPT.: Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1979 -1983, Ankara 1979, s. 249. 

3. Bugünkü Ekonomik Durum ve Politikalar 

Ülkenin ekonomik durumu, kuşkusuz, 1980 ve önceki yıllara kı-
yasla ve kimi yönleri ile daha iyi görünmektedir. Fakat, bu görünüm 
iyimserliği abartmaya götürmfemelidir. Çünkü, kaygı yaratacak bir 
çok durumlar da önümüzde bulunmaktadır. Bunlardan biri, hızının 
kesilmiş olmasına karşın, enflasyonun hâlâ tehlikeli smırlada dolaş-
makta olmasıdır. Yüzde 20'ye çekileceği söylenen genel fiyat artışları 
hızının, bu düzeye indirgenmesi için başka tehlikeleri göze almak 
gerekir. Bunlar, zaten var olan ekonomik durgunluk, kapasite altı 
çalışmalar ve işsizliğin daha da artması olarak başlıklanabilir. 1983 
yılının ilk ayındaki fiyat artışları ve bu artışlarda resmi kuruluşların 
mal ve hizmetlerinin başı çekmeleri ve onları izleyen özel kesimdeki 
ayarlamalar ve fırsatlardan sağlıksız yaralanma eğilimleri kaygı ve-
ricidir. Eğer, 1983'te enflasyon oranı yüzde 20'lerde kalırsa, bunun 
önemli bir başarı olarak kabu edilmesi gerekir. Sözünü ettiğimiz teh-
likeler şunlardı. Fiyatları yüzde 20'lerde tutmak için memurun, işçi-
nin, emeklinin ve öteki değişmez gelirlilerin satın alma güçlerini kıs-
ma politikaları daha da ileri boyutlara götürülmek zorundadır. Bu-
nun sonucu ise, durgunluğun artması ve duran, atıl kapasitelerin bü-
yümesidir. Böyle bir durumun doğal sonucu da işsizliğin daha da tır-
manmasıdır. Şu halde, enflasyona çizilen smır ancak, maliyeti çok 
ağır bir politika sonunda gerçekleşme şansına malik olabilir. Oysa, 
bu sağlıksız ekonomik politikanın yerine başka seçenekler, daha sağ-
lıklı v̂e Türkiye'nin koşullarına uygun yollar arayıp bulmak gere-
kir. Aslında burada Türkiye'nin önündeki seçenek hazır durumda-
dır. Bu duran, kullanılmayan kapasiteleri ve olanakları harekete ge-
çirmek doğrultusunda belirmektedir. Gerçekten, 1982 yılındaki kı-
pırdamalara karşın, ülkemizdeki kurulu sanayiin tam kapasite ile 
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üretim içindeki yerini almaktan çok uzak olduğu bilinmektedir. İz-
lenen politikaların yarattığı durgunluk bunun başlıca nedenidir. 
Gerekli ham maddeyi bulamamak nedeni de arkalarda kalmış bir 
olgudur. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ta işsizlik artmakta-
dır. Böylece, ülkemizde, üretimin iki temel etkeni, yani emek ve ser-
maye tam olarak kullanılamamaktadır. Eksik çalıştırma, eksik kul-
lanma büyük bir israfın kaynağı olmaktadır. Türkiye bu israfa, bu 
savurganlığa sağlıklı olarak dayanacak bir güce malik bulunma-
maktadır. Faiz oranlarını yükseltmek, başka bir deyimle paranın 
fiyatını Türk sanayiinin yüklenemeyeceği düzeylerde oluşturmak 
ise, hem yatırımları olumsuz doğrultularda etkilemekte, hem de sa-
nayiin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bu durum Türkiye'nin sağ-
lıklı yollardan dünya pazarlarına girmek ve oralarda tutunmak ola-
naklarını son derece sınırlamaktadır. 1981 ve 1982 yıllarında gerçek-
leştirilen dışsatım sıçramaları ise, iki istisnai nedenden kaynaklan-
maktadır. Bunlar, Ortadoğu bölgesindeki savaş konjonktürü ile, Tür-
kiye'nin malik olduğu ve şimdi hemen hemen erimiş bulunan stok-
larıdır. Şu halde, 24 Ocak (1980) kararlarına dayanan ekonomik 
politika ne sanıldığı kadar sağlıklı ne de seçeneksizdir. Tersine siya-
sal, sosyal ve ekonomik bakımlardan sayısız sakıncalarla dolu bir 
yolu simgelemektedir. Aslında, bu gözleme, hem kendi ülkemizde 
hem de kaynağı bir olan ve Şikago Okulunun aşırı liberal ve parasal 
ayarlamalar düşüncesine dayanan ekonomik politikaları daha önce 
uygulamaya aktarmış başka ülkelerin (Şili gibi) aldıkları sonuçlarda 
ulaşmak mümkündür. Bir doping niteliği taşıyan bu tür politikala-
rın sakıncaları ve sağlıksız yanları, beş on yıl içinde bütün boyutları 
ile ortaya çıkmaktadır. 

Fakat, ekonomik duruma kısa dönem içindeki bazı verileri de-
ğerlendirerek oldukça iyimser bir gözle bakan çevreler de vardır. 
Ama, bu iyimserlik aşağıdaki alıntıda görüleceği üzere kısa bir dö-
nemi kapsayabilmektedir. Şöyle denilmektedir: "1982 yılının onbir-
oniki aylık dönemine ilişkin veriler, 1980 başlarından bu yana uygu-
lanmakta olan istikrar programı doğrultusunda ekonomimizde özel-
likle 1981'de belirginleşen olumlu gelişmelerin, hızı yavaşlamakla be-
raber, 1982 yılında da sürdüğünü ortaya koymaktadır. Bu çerçevede 
reel gayri safi millî hasıladaki büyüme, fiyat artışlarındaki yavaşla-
ma, dış ticaret açığındaki daralmaya bağlı olarak ödemeler bilanço-
sundaki iyileşme ve mevduattaki artışın 1982 yılında da devam et-
tiği izlenmektedir. Buna karşılık, iç talepteki daralma ve likitide 
darlığı nedeni ile 1980 öncesine kıyasla ekonomide arz-talep dengesi 
düşük bir düzeyde oluşurken sanayi kesimi başta olmak üzere fi-
nansman sorunlarının ağırlığını artırdığı, ayrıca düşük kapasite kul-
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lanımı, yatırımlardaki duraklama ile işsizliğin önemim sürdürdüğü 
görülmektedir. Ancak, 1982 yılında dünya ekonomilerinde kaydedi-
len olumsuz gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinde 
sağlanan iyileşmenin önemi belirginleşmededir. 

1982 yılma ilişkin son geçici tahminlere göre, GSMH'nın cari 
fiyatlarla geçen yıldaki % 47,8'e karşılık % 32,1 oranında artarak TL. 
8,7 trilyona ulaştığı, reel GSMH'nın da 1981'deki % 4,2'den cüzi hızlı 
olarak % 4,4 oranında büyüme kaydettiği belirlenmektedir. 1982'de 
reel GSMH da kaydedilen büyümede özellikle tarım kesimindeki ge-
lişmelerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, faktör fiyatları ile 
bu yıl tarım kesiminde geçen yıldaki % 0,3'ten hızlı ve % 6,7 ora-
nında, sanayi kesiminde 1981'de sağlanan % 7,2'den yavaş ve % 3,2 
oranında reel artışlar kaydedilmiştir. Sanayi kesimi içinde en bü-
yük paya sahip olan imalât sanayii reel artışının ise, 1981'deki % 
8,1'den 1982'de % 4,8'e indiği tahmin edilmektedir".1 

II. İşsizlik 

Türkiye'de işsizlik oranının çok yüksek olduğu, işsizliğin yaygın 
ve sürekli bir nitelik gösterdiği herkesçe bilinmektedir. Bilinmeyen 
ya da önemsenmeyen, üzerinde durulmayan işsizliğin anlamı ve do-
ğurabileceği çok yanlı bunalımlar, sosyal ve siyasal huzursuzluklar-
dır. Bu nedenle olacak, işsizliğe karşı etkin savaşım sağlayacak po-
litikalar da oluşturulmaktadır. 

1. İşsizliğin Boyutları 

Türkiye'de işsizlik sigortası olmadığı için işsizlerin sağlam sa-
yılarını belirlemek olanaksızdır. İstihdam ve işsizlik hacmine iliş-
kin olarak ortaya konulan veriler tahminlere dayanmaktadır. Bu 
tahminlere göre ortaya çıkan durum son derece kaygı verici nitelik-
te olan işsizliğin sürekli olarak artış eğilimi içinde olduğunu göster-
mektedir. Aşağıdaki tablo bu olguyu yansıtmaktadır. 

1 Türkiye İş Bankası: İş Bülteni, Ankara 1983, 1982/IV - Ekim - Aralık, s. 1. 



TABLO! 3 İŞGÜCÜ FAZLASININ YAPISI, 1979-82 

_ Bin Kışı Erkek + Kadın 15 ve + yaş 
Ekim Ayında Durum 

1979 1980 1981 1982 

A. İşgücü Fazlası Miktarları 
a. Iş ve İşçi Bulma Kurumuna Kayıtlı İşsizler 16&,1 244,8 294,5 
b. İş ve İşçi Bulma Kurumu Dışındaki Kanallarla İş Arayan. 533,5 651,5 680,8 — 

1. Aktif (yani iş arayan) işsizler (a ve b'nin toplamı ( 702,6 896,3 975,3 1.104,3 
2. İş Aramayan İşsizler 964,0 1.055,0 1.300,0 1.515,2 

I. Tanmdışı İşgücü fazlası talimini (1 ve 2'nin toplamı) 1.666,6 1.951,3 2.275,3 2.619,5 

II. Tarımsal Gizli İşsizler Tahmini 700 700 700 665 
Toplam İŞGÜCÜ FAZLASI Tahmini (I ve Il'nin Toplamı) 

B. İşgücü Fazlası Oranlan 
İİBK'na Kayıtlı işsizler bölü tanm dışı istihdam oranı % 30 4,3 5,0 — 

Tarımsal İşgücü fazlası bölü tarımsal istihdam 7,35 7,35 7,36 7,01 
(Tanmsal İşgücü fazlası dahil) oranı) 
Aktif (yani, iş arayan) işsizler bölü sivil işgücü arzı oranı 4,16 5,22 5,53 6,11 
Aktif ve Pasif (yani iş arayan ve iş aramayan işsizler 9,86 11,36 12,91 14,49 
bölü sivil işgücü arzı oranı 
Toplam (yani, aktif artı pasif işsizler + tarımsal gizli işsizler 14,00 15,43 16,88 18,17 
dahil) işgücü fazlası bölü sivil işgücü arzı oranı 
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Ötekiler dışında 3 sayılı tobloda üç ana eğilimin gelişimini sap-
tamak olanaklıdır. Bunlar, 1) İşsizliğin hızla artmakta olması, 2) İş 
ve İşçi Bulma Kurumuna kayıtlı işsizlerin sayılarının sürekli olarak 
artması, ve 3) İş aramayan işsizlerin çokluğu ve bunların sayıları-
nın gittikçe büyümesidir. Her üç durum da gelecek bakımından kay-
gı verici gelişmeleri simgeliyor. Batı Avrupa ülkelerine gidişler de 
1974 yılından bu yana durmuş bulunduğuna ve yatırımların hacmin-
de yetersizlik sürdüğüne göre işsizlik hacminin büyüme eğiliminin 
devamlılık kazanması doğaldır. 

2. İşsizlikle Savaşım Politikaları 

Hükümetler, önce işsizliğin sosyo-ekonomik nitelikli tehlikeli bir 
hastalık ve onunla birlikte büyük bir israf, bir savurganlık olduğu-
nun bilincine varmalı ve bu durumların gerektirdiği politikaları 
oluşturmak için tercihlerini yapmalıdırlar. Bu tercih kuşkusuz dur-
gunluk içinde bir enflasyon bunalımı yaşıyan her ülkenin önüne çık-
makta, ve önce enflasyonla mı ya da işsizlikle mi savaşılmasmın ya-
rarlı olacağı sorununu gündeme getirmektedir. Burada, ülkelerin 
teknik kadroları, varsa planlama örgütleri, hükümetlere, sorunun 
bütün boyutlarını seçenekleri ile hazırlayıp sunmakta başlıca görev-
leri üstleneceklerdir. Ama, hemen şunu vurgulamakta yarar görü-
yoruz. O da, ekonomik ve sosyal politikaların ve hangi seçeneğe ön-
celik tanınacağının ülkelerin kendi gerekleri ve koşulları içinde ele 
alınmasının zorunluğudur. Kuşkusuz, ekonomik ve sosyal bilimlerin 
her zaman ve her yerde geçerli olan büyük kuralları ve yasaları 
vardır. Bu alanlarda da bir gerekirciliğin işlerliğini kabul etmek zo-
runludur. Ancak, hangi alanda olursa olsun, politika ortamı ve ko-
şulları gözönünde bulundurularak toplum ya da ülke için en ya-
rarlı olanı seçmek, kuşkusuz sağlıklı yoldur. Böyle olunca, kimi ulus-
lararası kuruluşların gelişmiş, ya da az gelişmiş ülkelere sunmakta 
oldukları önlemler, ve bunlara dayanılarak oluşturulan politikalar, 
ister istemez geçerliliklerini yitirmekte ve çok geçmeden büyük 
yanılgılarla karşı karşıya gelinmektedir. Bir ekonomik düşüncenin 
kimi durumlarda ve ortamlarda başarılı olamaması bu düşüncenin 
değerinden bir şey eksiltmez. Eğer, böyle bir başarısızlık olursa, bir 
düşünceye dayanarak hazırlanmış olan politikaların yeşereceği or-
tamın niteliğinin iyice belirlenmemiş olması üzerinde durulmalıdır. 

İşte, bu nedenlerden ötürü her ülke gibi Türkiye de hangi alan 
söz konusu olursa olsun, kendi politikalarını kendi toprağına ve or-
tamına göre oluşturmalıdır. Bundan daha çok yarar görür. Örneğin, 
Türkiye'de sanayileşme hareketi içinde bir özvarlık, bir öz sermaye 
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sorunu vardır. Genellikle Türk sanayicilerinin işletme sermayeleri 
son derece yetersizdir. Daha çok kısa ve orta vadeli kredilere da-
yanarak işlerini yürütmektedirler. Bu alışkanlığı almışlardır. Giri-
şimcilerimiz kimi aşırı atılımları ile ve devletin gösterdiği büyük ko-
laylıklarla sağlıklı olmayan böyle bir yola girmişlerdir. Bu bir ger-
çektir. Sağlıksız olduğu da kuşkusuzdur. Bu durumun düzeltilmesi 
ve işletmecilerin yeterli öz sermaye ve işletme sermayesine ulaş-
malarına çaba göstermeleri gerekir. Bu durum ne bir ekonomik ope-
rasyonla ne de krediyi ya da parayı aşırı derecede pahalılaştırarak 
düzeltilebilir. Bu nedenle krediyi pahalı yapmak yani faiz hadlerini 
Türk sanayii için yüklenemiyeceği düzeylere çekmek son derece sa-
kıncalı ve çok yanlı olumsuzluklar yaratmıştır. Şöyle ki, 1) yüksek 
faiz enflasyonu körüklemiştir, 2) yatırımları aksatmıştır, 3) işsizli-
ğin büyümesini arkasından getirmiştir, 4) dışsatımda darboğazlar 
yaratmış ve bunun maliyetini devlet, başka bir deyimle toplum yük-
lenmiştir, 5) tekelleşmelere yol açmış küçük ve orta boyuttaki işlet-
meler, büyükler tarafından yutulmuş ya da çökertilmiştir, 6) sağ-
lıksız bir kredi ortamı doğmuş ve bankacılığın yapısı zayıflamıştır. 
Bunlara başka sakıncaların da eklenmesi olasıdır. 

Şu halde, gelişmiş, sosyal güvenlik rejimleri içinde işsizlik sigor-
tası dalını iyi bir düzende oluşturabilmiş ve işsizlik oranları dramatik 
boyutları kazanmamış ülkelerde, Friedman liberalizminin enflas-
yonla savaşıma öncelik tanıyan ve bu savaşımda para üzerinde ya-
pılan manipülasyonlar ve ücret gelirlilerin satın alma gücünü kısıp 
toplam talep hacmini bu yoldan kısıtlamalara götüren politikaları 
geçerli olabilir. Fakat, ayni nitelikte olmayan ortamlarda benzeri 
politikalardan yola çıkmak sakıncalı sonuçlara götürebilir. Bunun 
en yakın örneğini Arjantin ve Şili durumlarında görmek mümkün-
dür. Bu ülkelerde otoriter ve halktan uzak siyasal rejimlerin yarat-
tığı sessizlik arkasında ekonomik mucizeler balonu şimdi hızla sön-
meğe yüz tutmuştur. Bu gerçekleri ve durumları gözönünde tutarak, 
ülkeler kendi ekonomik ve sosyal politikalarını kendi koşullarının 
zorunlu kıldığı modeller içinde düşünmelidirler. Bu açıdan yola çık-
tığımız takdirde, Türkiye'nin işsizlikle savaşımı enflasyonla savaşı-
mın önüne almasından yarar beklenir. Bu öncelik, kuşkusuz, enflas-
yon olgusunu gözardı etmek anlamına gelmemektedir. Neden bu tür 
politikaya öncelik tanıyarak benimseyip yürütmek gerektiği üzerin-
de ısrarlı olduğumuzu, ilk bakışta ve kısaca şu olgulara dayandıra-
biliriz: 1) Türkiye gerçeğinde işsizlikle savaşım enflasyonla savaşı-
mı engelleyici bir nitelik göstermeyebilir. Çünkü, üretim faktörleri-
nin kullanımı optimum düzeylerin çok altındadır. Bir çok sanayide 
kapasite kullanımı yüzde ellinin ancak biraz üzerindedir. Genel or-
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talama ise % 59-60 dolayındadır. Şu halde, toplam talebi kısarak ve 
parayı pahalandırrak enflasyonl savaşım yerine toplam kapasite 
kullanımını optimum noktaya çekerek ve mal ve hizmet sunumunu 
arttırıp işsizleri üretici ve tüketici olarak ekonomi içinde yararlı du-
ruma getirmek yolu üzerinde durmak ve o doğrultuda kararlı olmak 
gerekir. Kapasitelerin tam kullanımı bir yandan ve ilk aşamalarda 
yeni yatırımlara gerek kalmaksızın toplam istihdam hacminde ge-
nişleme, büyüme yaratacak bir yandan da mal ve hizmet sunumunu 
arttırdığı için artabilecek toplam talebin bir enflasyon baskısı sözko-
nusu olmayacaktır. Bu politika, özellikle işsizlik sigortası olmayan 
ülkeler bakımından, sosyal adaletin gerçekleşmesinde önemli bir 
aşamadır. Çünkü, zaman içinde hem milyonlarca işçi yoksulluktan 
kurtulabilecek, mal sunumu da artacağından, hem de enflasyonun hı-
zı kesilip kabul edilebilir boyutlara çekilmesi gerçekleşebilecektir. 2) 
Türkiye'de yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, nüfus artış hızı 
yüksektir. Bu durum onun işsizlik konusunu ön plana almasını ge-
rektiriyor. Çünkü, eğer zamanında etkin önlemler alınmazsa, işsiz-
liğin yığışıp yaygınlaşmasını önlemek, bu durumla başa çıkmak son 
derece güçleşir, hatta olanaksızladır. Savaşım için iki aşamalı, yani 
kısa ve uzun dönemler içinde çözüm yolları düşünülüp politikalar 
oluşturulabilir. Kısa dönemde ilk adım biraz önce değindiğimiz gibi 
duran, kullanılmayan kapasiteleri harekete geçirmek içinde yatmak-
tadır. Uzun dönemde ise, nüfus artış hızını keserek ve selektif-seçil-
miş yeni yatırımlar gerçekleştirerek ve bunların yanında da eğitim 
sistemini kökünden değiştirip, özellikle orta eğitimde, teknik eğitime 
ağırlık vererek işsizlikle savaşıma sürekli bir nitelik kazandırılır. 
Bunlar yapılmaksızın ve bu savaşımda başarıya ulaşmaksızm ülke-
mizin kalkınması ve siyasal rejiminde istikrar sağlaması, demokra-
siyi koruyabilmesi, son derece güç olur. 

I 

3. Öteki Politikalar 

Kuşkusuz, ülkemizde de işsizlikle savaşım politikaları yalnız yu-
karıda kısaca değindiğimiz önlemler çerçevesinde oluşamaz. Birbi-
rini tamamlayıcı bir dizi başka önlemler üzerinde de durmak gere-
kir. Bunların bir bölümü makro, bir bölümü mikro planda söz ko-
nusu olabilir. Mikro planda sözkonusu olabilecek kimi önlemler üze-
rinde kısaca durmak gerekirse, şunları söyleyebiliiz. Önce çalışma 
sürelerini azaltmak düşünülebilir. Fakat bunun yaygın ve başarılı 
bir önlem olabileceği söylenemez. En büyük sakıncası, kuşkusuz üc-
retlerde neden olabileceği ayarlamalar içinde görülebilir. Yaratacağı 
maddesel ve tinsel sakıncalar yanında uygulamada görülebilecek bir 
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dizi teknik sorun, üzerinde çok durulmasını engellemektedir. Bunun-
la birlikte yararsız bir önlem olarak ta görülmemelidir. 

Bu kategori içinde sözkonusu olabilen başka bir önlem de emek-
lilik yaşının erkene alınmasıdır. Fakat, burada da çok dikkatli ol-
mak gereği vardır. Bir kez, konu, kuşkusuz her ülkenin nüfus yapı-
sına göre ele alınmalıdır. Örneğin Türkiye genç bir nüfus yapısına 
maliktir. Aşağıdaki kısa tablo bunu gösteriyor. 

TABLO i 4 

NÜFUSUN ÜÇ ANAYAŞ GRUBU ARASINDA BÖLÜNÜŞÜ (1965-1975) 

Yaş Grupları 1965 1970 
(Yüzde) 

19751 

0 — 14 42,0 41,8 40,1 
65 ve yukarısı 3,9 4,4 4,5 
15 — 64 54,1 53,8 55,4 

1 1975 Nüfus Sayımı yüzde 1 örnekleme sonuçları. 

Yukarıdaki tablo toplam nüfusun önemli bir bölümünün çalış-
ma yaşı dışında kaldığını ortaya koyuyor. Gerçi Türkiye'de sanayide 
ve ticarette çalışma yaşı hâlâ 12'dir ve tarım kesiminde bir yaş sınırı 
düzenlemesi henüz yoktur. Buna karşın, ülkemizde işsizleri ve orta 
ve yüksek öğretimde bulunanlarla asker ve 65 yaşından sonrası nü-
fusu da gözönünde bulundurursak üretim dışı kalan nüfusun top-
lam nüfus içindeki oranının % 60'a doğru uzandığım görmekteyiz. 
Böyle bir durumda emeklilik yaşını erkenlere doğru çekmenin sayı-
sız sakıncaları kendiliğinden ortaya çıkar. Türkiye bu konuda yarar-
lı olmayan bir uygulama içinde olup emeklilik yaşını, her hal vekâr-
da, kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşın altına düşürmemelidir. Yeter-
li sayıda işgücünü üretime sokamazsa, kalkınması ve gönenç sağ-
laması güçleşir. Bunlara işgücüne sağlanacak hareketlilik, bir başka 
deyişle iç ve dış göç, ekonominin daha çok gereksinim duyduğu ni-
telikli işgücü yetiştirme eğitimleri gibi olanlar da eklenebilir. Fakat 
hemen eklemek gerekir ki bu tür önlemler ancak ekonomiyi bir bü-
tün olarak kapsayıp etkileyebilecek önlemlerin eşliğinde daha ya-
rarlı olabilir. 

Makro düzeydeki önlemlerin kimilerinden yukarıda sözettik. Du-
ran, üretim dışı bırakılmış kapasitelerin harekete geçilrilmesinin ya-
rarlarına ve gereğine daha önce değinmiştik. Kuşkusuz buradaki 
sorun, her şeyden önce toplam istemin düzeyi, yeterliliği olarak önü-
müze çıkmaktadır. Çünkü, burada bir denge kurulabildiği zaman iş-
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sizlikle savaşım geniş ölçüde yoluna girmiş sayılabilir. İşte burada 
önümüze geniş halk kitlelerinin ve özellikle ücret gelirlilerin satın 
alma gücünü arttırıcı doğrultularda etkileyebilecek politikalar da 
gelmektedir. Bu görünge içinde ilk önce üzerinde durulması gereken 
bütün politika, gelir bölüşümü adaletini sağlamaktır. Bunun da iki 
büyük aracı düşünülebilir. Bunlardan biri ücret gelirlerini yükselt-
meye dönük önlemler ile vergi sistemini ücret gelirlileri koruma doğ-
rultusundaki düzenlemelerdir. Ayrıntılarına girmeksizin, satın alma 
gücünü arttırıcı önlemler içinde, 1) en az ücretlerin elverişli düzey-
lerde saptanması, 2) etkin ve özgün bir sendikacılıkla birlikte toplu 
pazarlık rejiminin geliştirilmesi, 3) bunların grev hakkı ile desteklen-
mesi, 4) dolaylı vergilerin vergi sistemi içinde ağırlığının azaltılması 
ve dolaylı vergilerle dolaysız vergiler arasmda sosyal adalet ilkeleri-
ni benimseyen bir denge oluşturulması, 5) gelir vergisi düzenlemele-
rinde ücret gelirliler lehine hareket olunması ve 6) konut olarak kul-
lanılan yapılardan vergi alınmaması gibileri sayılabilir. Yapı kesi-
mini destekleyici ve canlandırıcı her önlem istihdam hacminin bü-
yümesinde önemli bir rol oynar. Çünkü, bu kesim emek yoğun nite-
likli yaptırımlar arasmda başta gelenlerden biridir. Ayrıca bir çok 
yan dalı da harekete geçirdiği için desteklenmesi işsizlikle savaşımın 
etkin yollarından birisini oluşturur. Bu nedenledir ki, "Eğer inşaat 
yürüyorsa her şey yürür" sloganı bir gerçeği vurgular. 

S O N U Ç 

İşsizlik kişi ve toplum bakımından üstesinden gelinmesi gereken 
bir hastalıktır. Toplumsal nitelikli bir hastalığın iyileştirilmesi için 
önlemler alınırken başka bir hastalığın başgöstermesine yolları aç-
mak, bir yanlışta ya da yerinde olmayan bir tedavi yönteminde ıs-
rarın sonucu olabilir. Bu nedenle, özellikle toplumsal konularda sap-
lantılara ve çok katı ideolojilere bağlanmak umuları ya da beklenen 
sonuçları vermeyebilir. Liberal ve katı anamalcılık ekonomik düşün-
celer tarihinin arkada kalmış bir aşamasıdır. 1930'larm başlarında, 
Başkan Roosevelt'in New Deal politikası ile başlıyarak, batılı ülke-
lerdeki kapitalist sistemin nitelik değiştirmesi ve karışımcı bir an-
lam kazanması, hem düşünceler hem de uygulamalar alanındaki 
uzun ve çoğu kez acı ve adaletsizlikler doğurmuş saplantıların ürünü 
olarak görülmelidir. Düşüncelerin katı dogmalara dönüştürülmesi 
insanın doğasına ve evrensel kurala, yani düşünce alanında da de-
ğişmelerin kaçınılmaz olduğu kuralına aykırıdır. 
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Türkiye, yeni ve kendi düşünce ürünlerine dayanarak sorunları-
nı ve bu arada işsizlik sorununu çözmek anlayışı içine girmeye çaba 
göstermelidir. Bu arada, işsizlik sorununa çözüm yolları ararken de 
zaman içinde göçe dönüşen yabancı ülkelere işgücü göndermek ko-
nusunda da çok ısrarlı olmamalıdır. Gelişmekte olan ülkeler, ken-
dilerinin yararlanmaları gereken ve büyük özverilerle yetişen in-
sanlarını başka ülkelere yollayarak, ne işsizlik, ne ödeme dengesi 
bozuklukları ne de başka türlü sorunlarına kalıcı ve yararlı çözüm 
bulamıyorlar. İşgücü ihracı sanıldığı ve umulduğu kadar yararlı ol-
muyor. Bir çok gelişmekte olan ülkenin kurulmakta ve oluşmakta 
olan sanayii nitelikli işçi sıkıntısı çekmekte ve bu yüzden iyi olma-
yan mal üretimi darboğazlarına girmektedir. Kaldı ki, çoğu kez geri 
dönüşlere zorlamalar, içerdeki işsizlik sorununa yeni boyutlar getir-
mekte ve yeni sorunların da kaynağı olmaktadırlar. 

Fakat, görünen ve şimdi bilinmesi gereken odur ki, Türkiye ne 
işsizlik ne de öteki sorunlarım, bir bütün deyişle kalkınmasını bu-
günkü nüfus artış hızını çok aşağılara doğru çekmedikçe çözemez. 
Bunun önlemlerini şimdiden almak, uzun bir dönem içinde yürütüle-
cek kararlara ulaşmak zorundadır. Kuşkusuz, insan bir ülkenin en 
değerli servetidir. Çünkü, insan bütün değerlerin kaynağıdır. Fakat, 
bu insan ham yani niteliksiz olursa, ve buna ek olarak işsiz de kalır-
sa, değer yerine sorun kaynağı olur. Ülkenin siyasal, sosyal ve doğal 
dengelerini bozan bir etken olarak belirir. % 2,5 dolaylarına ulaşmış 
bir nüfus artışı her 10-15 yılda toplumlarda bir büyük savaşın ne-
den olabileceği bir yıkıma yol açıyor. Böyle bir duruma hiçbir ülke-
nin yapısı, kuşkusuz, dayanamaz. 

Bütün kalkınma çabaları ve özveriler adalete dayandığı ölçü-
lerde yararlı olabilirler. Böyle olmazsa karşı koyma başlar. İnsan do-
ğası buna götürüyor. Ayrıca, refah yaygın olmadığı zaman hem an-
lamsız hem de tehlikeli olur. Kalkınma kadar ve ondan da daha çok 
önemli olan refahı yaymaktır. Bu nedenle ulusal gelirin adil dağılı-
mına hizmet eden bütün politikalar, en azından, bu gelirin artmasını 
sağlayanlar kadar önemlidir. Gelir bölüşümünde adalete ulaşmak, 
herkese, önce kazanç getiren bir iş bulmakla mümkün olacağına gö-
re, işsizlikle savaşım sosyal adaletin ilk adımı ve çağdaş devletin ilk 
görevlerinden biri sayılmalıdır. 
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Bilsay KURUÇ 

Toplumların zaman zaman yıldönümlerine eriştikçe geri dönüp 
baktıklarım, değerlendirmeler yaptıklarını söylemek yanlış olmaz. 
I983'de Cumhuriyet'in 60. yılı da böyle bir durak oluyor. 

Hemen belirtilebilecek birşey şudur: Altmış yıl boyunca ekono-
mide üretimin arttığı, yeni yeni mallar ve hizmetlere kavuşulduğu 
görülür. Birçok alanda teknikte gelişmeler vardır. Yeni ve 'sınai' tek-
nikler kullanılmaya, yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunlar, gelişmenin 
kolayca görülebilen ve bilinen yönleridir. 

1920'lerin ve 1930'larm soluğu ile 1980'li yıllara varan bir geliş-
menin ekonomik göstergelerine bakarken, sadece ön planda görülen 
ve bilinenlerle yetinmek yetersiz olur. Şüphe yok ki, altmış yılda he-
men tüm göstergeler artış göstermektedir. Refah, mutlak artışlarla 
ölçülürse, artmış görünmektedir. Bu bakış, geleceğin de kendiliğin-
den pürüzsüz ve sürekli bir gelişmeye ve refah artışına açık olaca-
ğını dile getiriyorsa, aldatıcı olabilir. 

1 

Amartya SEN, Hindistan'ın bağımsızlıktan (1947 yılından) bu 
yana kısa bir değerlendirmesini yapmış.1 Hindistan'ın önemi, her-
şeyden önce tümüyle suskun Asya kıtasının yegane demokrasisi olu-
şundan ileri geliyor. 

Hindistan, İngiliz yönetiminde sürekli bir ekonomik düşüş ya-
şamıştır. Ülkede kişi başına gelir, bağımsızlıktan önceki son 30 yılda 
hiç artmamıştır. 1947'den bu yana, yılda ortalama yüzde 6 büyümüş-
tür. 

Hindistan, dünyada bilim ve teknolojinin en hızlı gelişme gös-
terdiği ülkelerden biri. Yüksek öğrenim görmüş olanların oram, sa-

1 "How is India Doing?",The New York Review of Books, December 6, 1982, s. 41 vd. 
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nayileşmiş ülkelerin bile çoğundan yüksektir. Nükleer alanda, bi-
lim adamı sayısı ABD ve Sovyetler'den sonra geliyor. Fakat, ülkede 
ilk ve orta öğrenim zayıftır. Komşu Sri Lanka'da yüzde 85 olan okur 
yazarlık oram, Hindistan'da yüzde 36'ya düşer. 

Hindistan, yiyecek maddelerinde "kendine yeterli" ülkelerden 
biri olarak bilinir. Ancak, görünürdeki bu "yeterlilik"ten söz eder-
ken, halk kitlelerinin satmalma gücündeki yetersizliği iyi değerlen-
dirmek gerekir. Halk kitlelerinin gereksinmesi gerçekte çok büyük-
tür; fakat bunun piyasada talep biçiminde ortaya çıkan parçası çok 
küçüktür. Bu sınırlı talebin piyasa tarafından karşılanabilmesi, Sen'e 
göre, pek büyük bir başarı değildir. Yıllardır piyasada önemli bir 
kıtlık ve bunun (örneğin kuyruklar yada karaborsa gibi) belirtileri 
yoktur. Fakat, nüfusun belki de üçte biri gece karnı doymadan uyu-
maktadır. Yönetim, ne piyasada ifade bulduğu, ne de "acından ölme" 
halini aldığı için, halkın içine işlemiş olan bu açlığı görmemekte ya 
da görmezlikten gelmektedir. Böylece, Hindistan yiyecek maddele-
rinde "kendine yeterlilik" başarısına sahip bir ülke gibi düşünül-
mektedir. 

Hindistan'da nüfusun ortalama ömrü de, benzer bir bilgi taşı-
yor. Yine Sri Lanka'da 66 yıl olan ortalama ömür, Hindistan'da 52'ye 
inmektedir. Bu, hızlı ekonomik büyümenin halka birşey vermediği 
Güney Kore gibi bir ülkedeki ortalama ömür kadardır. Güney Ko-
re için "olağan" sayılabilecek bu gösterge, Hindistan gibi bir demok-
rasi için tuhaf görünmektedir. 

Özetle, Hindistan sürekli bir ekonomik büyüme yaşamıştır. De-
mokratik hakların sürekliliği gelenekleşmiştir. Ekonomik ve sosyal 
tabloda genellikle iyi gelişmeler vardır. Fakat, aynı tablo, başta bes-
lenme gibi temel bir gereksinme olmak üzere, gelişmenin insan ya-
şamına pek yansımadığını gösteren 'gelişmezlik' işaretleri taşımak-
tadır. 

2 

Hindistan, önemli bir ölçek büyüklüğüne ve potansiyele sahip bir 
ülkenin kıtası ve çevresi içinde başarılı bir gelişme örneği sayılır. 
Ekonomik büyümenin ve demokrasinin kırk yıla yakın bir dönem 
içinde sürekliliğini koruyuşu, şüphesiz Asya kıtasının öteki toplum-
ları yönünden gıpta edilecek başarılar taşımaktadır. 

Türkiye için durum farklıdır. Cumhuriyet rejimi, 'cephesi' Av-
rupa'ya yani, "muasır medeniyet seviyesi"ne dönük olarak kurul-
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muştur. Bu ana çerçeve Cumhuriyet'in ekonomik yapısı, hedefleri 
ve programlarım da içine almaktadır. Cumhuriyet, başlangıcından 
beri, hiçbir zaman bir çeşit 'Asya rejimi' olarak düşünülmemiştir. 

Geçmiş altmış yılın göstergelerine de, geleceğin çizgisine de bu 
ana çerçeveyi gözeterek bakmak gerekir. Farklı bir bakış, Cumhuri-
yet'in niteliğini de farklı görmek olur. Bu bakımdan, son otuzbeş yıl-
lık göstergeleri genellikle başarı taşıyan Hindistan'ın gelişme dene-
yimini değerlendirirken, bunun insan yaşamına ve refahına bir tür-
lü yansımayan yönleri ister istemez ön plana çıkmaktadır. 

3 

Türkiye'nin altmış yıllık ekonomik gelişmesinin göstergelerini 
birbirinden farklı biçimlerde görmek ve konuşturmak kabildir. Faz-
la titizlik taşımayan bir bakış, ekonomik büyümenin zaman zaman 
hızlandığını görmekle yerinebilir. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda 
GSMH'nm yılda ortalama yüzde 6'lık bir hızla büyümüş olduğu gö-
rülerek, bundan hoşnut kalınabilir. Batı ekonomileriyle karşılaştırıl-
dığında yüksek görünen bu büyüme hızı, acaba topluma yeterli miy-
di ve gerçekten erişilebilecek olanın en yükseği miydi? Bu ayrı bir 
konudur. 

Başka bir bakış, bunalım noktalarının değerlendirilmesine ağır-
lık verebilir. Bunalım noktaları uzun dönemli gelişmenin de kritik 
staarmua noktalarıdır. Ekonominin kısa süre içinde yeni bir uyum 
sağlaması ve gelişmenin sürdürülmesi genellikle başarının işaretidir. 
Bunalımların sıklaşması ve uzun süreli niteliğe bürünmesi ise, geliş-
me çizgisinin zayıflamasına, hatta kaybolmasına varabilir. 

Daha sürekli ve belki daha önemli gözlemler için sosyal geliş-
melere yönelebiliriz. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu gözlemler, eko-
nomik gelişmenin insan yaşamına ne ölçüde yansımakta olduğunu 
görebilmeyi sağlar. Bir bakıma, insanın refahına dönük bir yenilik-
çiliğin toplumda ne derecede süreklilik kazandığını ve yerleştiğini 
de gösterir. 

Bu alan, birkaç noktadan kuşbakışı taranabilir. Herşeyden önce 
nüfusun bazı özelliklerini bilmek gerekecektir. Eldeki bilgiler, Tür-
kiye'de nüfus artış hızının bir yavaşlama dönemine girdiğini göste-
riyor. Nüfusun yıllık ortalama artış hızı, 1960 başlarındaki yüzde 
3'den yüzde 2.2'ye (belki daha aşağıya) düşmüştür.2 1960'ların gün-

2 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1979-83, s. 24 vd. 
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cel sorunlarından biri haline getirilen "nüfus kontrolü", artık Tür-
kiye'nin gündemindeki lükslerden biri olmuştur.3 

Buna karşılık, 1960'lardan önceki yılların sorunlarından biri olan 
bebek ölümleri, aynı ciddilikte ülkenin gündemindedir. 1975'de tüm 
il ve ilçe merkezlerindeki ölümlerin yüzde 29'u bebek ölümleridir. 

Yetişkinlerin ölüm düzeyinin gelişmiş ülkelerinkine yakın bir 
eğilim göstermesine ve 60 yaşın üzerine çıkmasına rağmen, bebek 
ölümlerinin yüksekliği, nüfusun ortalama ömrü diyebileceğimiz 'or-
talama yaşam umudu'nu düşük tutmaktadır: Erkeklerde 55.9, kadın-
larda 59.9. Ekonomik gelişmenin ilk amacı uzun ve güzel bir insan 
ömrü ise, geçmiş birkaç kuşak için bu henüz yaklaşılamamış bir 
amaç gibidir. 

Bir başka nokta, kentleşme ve iç göçlerle ilgilidir. Son yirmi yıl-
da ortalama yüzde 6 dolayında görülen kentleşme hızı, esas olarak 
iç göçlerin kentlere akışı ile beslenmiştir. İç göç hareketinin yüzde 
50'sinin üç büyük kentçe paylaşılması ve bu hareketin kentleşmeye 
yüzde 60'ın üzerinde katkı yapan etken oluşu tabloyu netleştirmek-
tedir. Kentlere göç olayı daha 1960'larda kent altyapılarını büyük ön-
celik taşıyan birer yatırım alanı haline getirmiş olmalıydı.4 Bu ala-
nın ciddi ölçekte yatırımlardan yoksun kalışı ve iç göçlere yönelik 
herhangi bir politikanın oluşturulmayışı ile kent refahı önemli öl-
çüde düşmüştür. Bu sorunların zamanla büyümesi ise, özellikle bü-
yük kentlerde yeni yatırımlardan birçoğunu bugün ekonomik yapı-
labilirlik sınırlarının üzerine çıkarmış olabilir.6 

Önemli bir alan eğitimdir. Zamanla görülen ve öğrenimi so-
nuçlarını irdelemeksizin yaygınlaştırmaktan kaynaklanan sayısal ar-
tışlar, ortaya dengesiz bir eğitim ve öğrenim tablosu çıkarmıştır. Bu-

3 Ülkede, toplam doğurganlık oranında (15-49 yaşlan arasında sahip olunan or-
talama çocuk sayısında) belirli bir azalma vardır. 1960'larda 6.19 olan bu oran, 
1970-75 arasında 4.97'ye düşmüş görünmektedir. Ayni biçimde, kırsal doğurgan-
lık oranı da 1967-68'de 6.1 iken, 1973'de 5,3'e düşmüştür. Daha yenilerine 6ahip 
bulunmadığım bu verileri, aynı zamanda en güvenilir veriler sayarak kullan-
maktayım. 

4 Bu alanda, sorunların çok arkasında kalındığı açıkça görülmektedir. Su, kana-
lizasyon. yol, elektriklendirme alanlarındaki büyük yetersizliklerin yanısıra, ko-

nut yetersizliği ve gecekondulaşma gibi eski fakat sürekli genişleyen sorun 
alanları ve çevre kirlenmesi gibi yeni alanların çözümsüz kalışı, zamanla bu 
alanlara yönelik girişimleri de yavaşlatmakta, kapsamlı çözümler yerine küçük 
ve kısmi çözümlerle yetinilmektedir. 

5 Örnek olarak bk. Prof. Fehmi Yavuz, "Köyden Şehire Göç ve Şehirleşme", SBF 
Dergisi, Eylül - Aralık 1978, s. 1-11. 
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rada eğitimin sorunlarına girmeyip, sadece öğrenimin rahatça gö-
rülebilecek yönlerine ve özellikle çalışan nüfusun öğrenim durumu-
na bakıldığında, göze ilk çarpan şey, orta öğrenimin zayıflığıdır.6 

1975 yılı verileri, çalışan nüfusun (12 ve daha ileri yaşlar) yüzde 
90'mın, hemen yanyarıya olmak üzere, okuma yazma bilmeyenlerle 
ilkokul mezunlarından oluştuğunu gösteriyor. Okuryazarlık "pirami-
di" böylece koca bir tabandan ve incecik bir tepeden oluşmaktadır. 
Tepedeki yüksek öğrenimli grup ise, orta öğrenim görenlerden hızlı 
çoğalmaktadır. Bu, nitelikli insan yetiştirmeye önem verilirken, bun-
lardan nasıl yararlanılacağının pek düşünülmediğini gösteren bir 
işarettir. 

Öte yandan, öğrenim tablosu çeşitli meslek kesimlerinin dökü-
mü içinde incelenirse, ilkokul mezunlarının en yüksek orana işveren 
kesiminde eriştiği görülür: İşverenlerin yüzde 58.6'sı ilkokul diplo-
malıdır. Ancak bu, öteki meslek gruplarında okuryazarlığın daha 
yüksek olduğu anlamına gelmemelidir. Tam tersine, bugüne kadar 
toplumda işveren kesiminin öğrenim düzeyi ötekilerden farklı bir bi-
çimde daha yüksektir. Ne var ki, bu düzeye de ilkokul öğrenimi ege-
mendir. Kısacası, nüfusun öğrenim durumu, ekonomide verim dü-
şüklüğünün ve niteliksizleşme eğilimi yüksek bir sosyal tablonun ip 
uçlarını vermektedir. 

4 

Ekonomide bunalım, geçmişin gelişmelerine baktıkça görüldüğü 
gibi, hemen hep sosyal alandan ödün alır. Sosyal alanda erişilmiş ge-
lişmeler, çoğunlukla ekonomik durgunluk ve gerilemelerle aşınır ve 
yitirilir. Bu sakıncayı giderecek bir etken, sosyal alanda sürekli bir 
yenilikçilik anlayışı ve bunun geliştirilerek kesintisiz uygulanışı ola-
bilir. Yoksa, ekonomik büyüme sürse de, bunun insan zemini ergeç 
aşınır ve ileride bunalımların büyümesinden kaçmılamaz. Bunun 
gibi, sosyal alanda yenilikçiliğin bir boşluk halinde kalması, eko-
nomik büyümeyi aksatabilir, bunalım noktalarına yöneltebilir. 

Burada önemli bir nokta, Cumhuriyet'in altmışıncı yılında, eko-
nomik ve sosyal gelişmenin geleceği konusunda nasıl bir zihniyet 
yada görüş çizgisi üzerinde olduğumuzdur. Cumhuriyet'in, kuruluş 
yıllarında ekonomide yapıcı ve sosyal alanda yenilikçi olduğunu bi-
liyoruz. Ayrıca, bu, o günün özel koşullarında ülke kaynakları kıt 
ve gelişmemiş haldeyken, uzun süreli bir dünya bunalımı karşısında 

8 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 28-29. 
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kalan bir rejimin kuruluş dönemidir. Kuruluş yıllarının bugün için 
anlamlı yönlerinden başlıcası da, 1980'lere kadar o yapmm birçok 
özelliklerini taşıyarak gelinmiş olmasıdır. Acaba ekonomide ve sos-
yal alanda yeni bir soluk almadan daha ileri gidilebilir mi? 

Bunun ipuçları, kuruluş döneminden sonraki gelişmelere kadar 
uzanabilir. Kuruluşta, ekonomide yapıcı ve sosyal alanda yenilikçi 
olan Cumhuriyet, devlet yapısı ve yönetim anlayışında 'muhafazakâr' 
bir çerçeve tasarlamış sayılabilir. Ancak, burada kastedilen muha-
fazakârlığı salt tutuculuk anlamında değil, Avrupa'da liberal akım-
larla sürekli alışverişe ve devlet yönetiminde ufka sahip olan II. Sa-
vaş sonrası 'muhafazakâr' partilerin çerçevesi ve tarzı içinde düşün-
mek doğru olur. Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki yenilikçi anlayış 
içinde, o dönem yöneticilerinin böyle bir amaca ne derece yönelmiş 
olduklarını araştırmak konumuzun dışındadır. Bunun gibi, 1945'den 
sonra, iktisat politikalarının Keynes'çi niteliklere büründüğü bir 
dünyada, 1930'ların toplum ve devlet yönetimi anlayışını bir yeni 
muhafazakâr çizgiye dönüştürmek elverişli ve kolay mıydı? Söyle-
mek zordur. 

Fakat, saptanması gereken nokta, kuruluş döneminin amacı sa-
yılsın sayılmasın, böyle bir muhafazakâr çizginin daha sonraki dö-
nemlerde oluşmamış olmasıdır. Savaş'tan sonra Türkiye'nin, ana 
politikalarında 'cephesi' Avrupa'ya dönük kalmakla birlikte, devlet 
yönetiminde belirli örf ve standardlara erişen, bunlara süreklilik ka-
zandıran ve ekonomide yapıcılığı sosyal alanda kaynaklar elverdi-
ğinde ve hiç değilse bir ölçüde yenilikçilikle bağdaştırmayı gözeten 
bir muhafazakâr akımın eksikliğinden doğan boşluk, geçmiş yılları 
değerlendirirken dikkate alınacak noktadır. 

5 

Japonya, birçok yönden Asya toplumlarının ötesine geçmiştin 
Savaş'tan sonra başarılı ekonomik büyüme göstergelerine sahip ola-
rak gelişmiştir. Nüfusça kalabalık ve arazisinin sadece yüzde 15'i 
ekilebilir durumda olan bu ülkenin gelişmesinde bir çeşit muhafa-
zakâr çizginin yerini, önemini kavrayabiliriz. Doğal kaynakların 
'aşırı' kıtlığının, Japon toplumunu cebir ve disiplin unsurlarım aşırı 
ölçüde kullanarak olağanüstü bir uyuma götürdüğünü, bunun yal : 
ııız bir ekonomi modeli değil, herşeyi kapsayan bir yaşam biçimi ha-
lini aldığını^ bu gelişmenin Asya'ya özgü tarihten gelen köklerinin 
de bulunduğunu kolayca düşünebiliriz. 
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Japonya'nın, sürekli olarak emek ve kapasite fazlalıkları tuta-
rak işleyen ekonomik yapısı, gerçekte Savaş'tan önceki dönemlerde 
oluşmaya başlamıştır. Cebir ve uyum, bu yapının kuruluşunda hep 
yer almıştır. 1950'den sonra, bu 'yapısal' kaynak fazlalıkları dışsatı-
mın büyük ağırlık kazandığı bir ekonomi stratejisinin dayanağı ol-
muş, bu strateji ise, sürekli olarak düşük tutulan bir döviz kuru ile 
işlemiştir.7 Japonyanm hızlı ekonomik büyümesinin ve bunu yürü-
ten 'muhafazakâr' çizginin çerçevesi aşağı yukarı bu olmuştur.8 

Geçmişin gözlemleri, bu çerçeve sürdürülebildikçe, ekonomide 
büyüme ile istikrarın zorlanmaksızm bağdaştırıldığını göstermiştir. 
İstihdam sorununun "çözümü", bir yandan cebir ve uyum araçlarıyla 
(sosyal yönüyle), bir yandan da teknolojik gelişme ve dışsatımın ar-
tırılmasıyla (ekonomik yönüyle) sağlanmış, bu amaçla, örneğin Key-
nes'çi bir maliye politikası uygulamaya pek gerek kalmamıştır. An-
cak, doğal kaynakların 'kıtlığı'ndan hareket eden böyle bir strateji-
nin de sınırlan bilinmektedir. Tam istihdama erişmek, emekle ilgili 
sorunlann tümünü gündeme getirebilir. Kapasite fazlasının tüken-
mesi, döviz kuru alanında ve dış ekonomik ilişkilerde yeni sorunlar 
yaratır. Teknolojik gelişmenin durması ise, stratejinin temeli olan 
dışsatımın duraklaması demek olur. 

6 

Türkiye'nin gelişme çizgisi, geçmişte Japonya tipi bir 'olağanüs-
tü uyum' gerekliliği üzerine oturmamıştır. Orada ağırlıklı etken olan 
doğal kıtlık, Osmanlı devletinde olmadığı gibi Cumhuriyet rejimi-
nin ekonomik gelişmesinde de söz konusu değildir. Türkiye için, bu 
tür sürekli nitelikte bir 'kıtlık'tan söz etmek yapay olur. 

Cumhuriyet'in kuruluş döneminin özelliklerinden ve dünya ko-
şullarından gelen sınırlar Savaş sonrasında ortadan kalktıktan son-
ra ekonomiyi yönetmeye başlayan ve "liberal" olarak nitelenen akım, 
uzun süre bazı Keynes'çi araçları kullanabilmenin avantajlarından 
yararlanmıştır. Ekonomide büyüme, esas olarak bu araçların işler-
liğiyle gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, burada iki noktanın yeniden altını çizmek gerekir: Bi-
rincisi, sağlanan ekonomik büyümenin insan yaşamına az yansımış 

t Döviz kurunun sürekli olarak düşük tutulması, esas olarak, reel ücretlerin da 
sürekli olarak düşük tutulmasına yönelik politikalar uygulamayı gerektirmek-
tedir. 

8 Sayısal gelişmeler için bk. Historical Statistics, 1960-1980, OECD, Paris, 1982. 
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olması ve "liberal" yönetimlerin sosyal gelişmeyi ekonominin nisbi 
'bolluk' dönemlerinde bile savsaklamasıdır. Ekonomik büyümenin 
yakın geçmişi, örneğin, yüksek orandaki bebek ölümlerinin, kent ya-
şamındaki tükenişin ve gitgide büyüyen eğitimsizliğin de tarihçesi 
olarak görünmektedir. İkincisi, Keynes'çi araçların işlerliklerini bu-
gün geniş ölçüde tüketmiş olmaları ve kısa vadede kullanılabilecek 
ekonomik kaynakların daralmasıdır. 

Bu yazıda, ekonomik gelişmenin insan yaşamına yansıması üze-
rine bazı düşünceleri dile getirdik. Bu düşünceleri birkaç genel göz-
lemle tamamlayabiliriz. Bunlardan birincisi, altmışıncı yılda, geç-
mişte oluşarak devlet yönetiminde süreklilik kazanmış bir 'muha-
fazakâr' çizginin yokluğudur. Böyle bir çizgi, sosyal gelişmeden 
ödünler de verse devletin bünyesindeki sorunları çözebilen ve bunla-
rı rejim sorunları haline getirmeyen bir yönetim biçimi olabilirdi. 
Bunun ekonomide belirgin bir niteliği ise, büyüme ile istikrarı bağ-
daştırmayı bilmek olurdu. 

Bir başka gözlem, bir çeşit 'muhafazakâr' çizginin yokluğu ha-
linde boy atacak bir çeşit "liberal" akımdan da yoksunluktur. Sa-
vaşın bitişinden bu yana geçen otuz yılı aşkın süre, "liberal" uygu-
lamaların ülkenin gelişme göstergelerine rahatça yansıması!» sağ-
layacak uzunlukta bir zaman aralığıdır. Örneğin, ekonomide büyü-
mecilikle sosyal alanda yenilikçiliği bağdaştırarak anlamlı bir dene-
yim geçirmiş olan ve geleceği böyle bir ufuk içinde gören bir "libe-
ral" akım ülkenin gelişme göstergelerinden okunabilirdi. Bunun gi-
bi, örneğin, sosyal çözümlerden çok demokratik hakların süreklili-
ğini ön plana alan ve bunu büyüme ile bağdaştıran bir 'liberal' de-
neyim de söz konusu olabilirdi. Bu tür nitelikler taşıyan bir "liberal" 
akımın yokluğu, bugün 'muhafazakâr* bir çizginin yokluğu kadar 
net görülebilmektedir. 

Bu gözlemlere uygun düşen bir husus, son yıllarda "muhafaza-
kâr" ve "liberal" olarak nitelenen çevrelerin gündemine "olağanüstü 
kaynak kıtlığı" ve 'uyum" düşüncelerinin egemen oluşudur. Bunun 
anlamı ise, bu çevrelerde gelecek yılların gelişme göstergelerinin 
geçmişin tablosundan daha zayıf kalacağının düşünülmesidir. Yani, 
ekonomik büyümenin yavaşlatılması, sosyal çözümlerin bir yana bı-
rakılmasıdır. Gelecekte ekonomiye büyüme, sosyal alana yenilikçi-
lik ve yapıcılık getirecek bir çizgi acaba böyle bir çerçevede oluşur 
mu? Ekonomide büyüme, ayrı bir tartışma konusudur. Geçmişin 
sosyal gelişmelerine bakarak varılabilecek bir sonuç, bu çerçeveden 
sosyal alanda gelişme ve çözümlerin çıkamayacağıdır. 



İ K T İ S A T K U R A M I V E B E L İ R S İ Z L İ K 

Tuncer BULUTAY, 

Bu yazı, rasyonalite konusunu incelediğimiz (2) nin devamı niteli-
ğindedir. Burada iktisat kuramının belirsizlik konusundaki yaklaşımı-
nın temellerini özet biçimde açıklamaya çalışıyoruz. 

Çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım giriş niteliğindedir. 
İkinci kısımda iktisat kuramının belirsizlik alanındaki anlayışının özü-
nü oluşturan beklenen fayda yaklaşımı incelenmektedir. Üçüncü kı-
sımda belirsizlikle ilgili üç önemli konu hakkında kısa bilgiler veril-
mektedir. 

I 

G İ R İ Ş 

Bu kısma iktisat kuramının beklenen fayda yaklaşımının özünü 
ortaya koyan bir örnekle başlıyoruz. Kısımda ikinci olarak belirlilik ve 
belirsizlik konularında sözkonusu olabilecek karar durumlarını açıklı-
yoruz. 

1. Açıklayıcı Örnek 

Bu 'yazıda inceleyeceğimiz konunun özünü açıklığa kavuşturmak 
amacıyla belirli bir toprak parçası üzerinde tarımla uğraşan bir çiftçi-
yi ele alalım. Toprak buğday, pamuk, pancar ürünlerinden herhangi-
biri için elverişli bulunsun. Çiftçinin üreteceği ürünü belirlerken yal-
nızca sağlayacağı parasal değere baktığını varsayalım. Ayrıca çeşitli 
iklim koşullarmm olasılıkları dahil herşeyin çiftçi tarafından bilin-
diğini kabul edelim. 

Bu durumda çiftçinin üreteceği ürünü belirleyecek üretim karar-
ları için aşağıdaki dizeyi (matriksi) oluşturma olanağı vardır: 
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İKLİM KOŞULLARI 

ÜRETİM 
KARARLARI 

(HAREKET 
BİÇİMLERİ) 

Yağmurlu Orta Yağmurlu Kul-ak ÜRETİM 
KARARLARI 

(HAREKET 
BİÇİMLERİ) 

Buğday a n a l 2 a13 

ÜRETİM 
KARARLARI 

(HAREKET 
BİÇİMLERİ) Pamuk aj, aj2 a 2 3 

ÜRETİM 
KARARLARI 

(HAREKET 
BİÇİMLERİ) 

Pancar a3. a32 a 3 3 

Bu çerçevede, farklı iklim koşullarında elde edeceği ürünlerden 
sağlayacağı parasal değerleri gösteren ay lerin belirli olduğu, Pj leri bil-
diği varsayıldığına göre, çiftçi, 

Buğday P , ( a n ) + P 2 ( a l 2 ) + P 3 ( a l 3 ) = A 

Pamuk P l ( a 2 1 ) + P 2 C a 2 2 ) + P 3 C a 2 3 ) = B 

Pancar P|<a3,) +P2
( a32) +P3(a33> =C 

formüllerine göre A, B ve C yi kolayca hesaplayabilecek, bunlardan en 
büyüğü hangi üründe ortaya çıkıyorsa onu üretme yoluna gidecektir. 

İktisat kuramının belirsizlik konusuna beklenen değer (fayda) 
yaklaşımının özü bu örneğin ifade ettiği durumdur. Bu yaklaşımda 
hangi olayın (hangi iklim koşulunun) meydana geleceği kesinlikle bi-
linememekte, ama olayların gerçekleşme olasılıkları bilinmektedir. Bu 
yaklaşımla herşeyin kesinlikle bilindiği durumu (certainty durumunu) 
esas alan geleneksel yaklaşım (iktisat kurammın temel yaklaşımı) 
arasındaki farklılık da bu noktadan ibarettir. Yani olaylarm kesinlik-
le bilindiği geleneksel yaklaşımda yalnızca tek bir olasılığa (% 100 ola-
sılığa) yer vardır. Beklenen fayda yaklaşımında ise çeşitli durumlar-
dan hangisinin gerçekleşeceği bilinmemekte, çeşitli olasılıklar (% 30 
olasılıkla çok yağışlı, % 30 olasılıkla orta yağışlı, % 40 olasılıkla kurak 
bir ürün mevsiminin yaşanması gibi) sözkonusu olmaktadır. Bu çeşitli 
olasılıkları kişi bilmektedir.1 

12. Çeşitli Karar Durumları 

İlk ele almabilecek karar durumu olasılıkların sözkonusu olmama-
sı, başka bir deyişle, tek bir olasılığın (bir ya da sıfır) geçerli bulun-
ması halidir. Geleneksel iktisat kuramının rasyonalite yaklaşımı belir-
sizliğin olmadığı bu durumu esas almıştır. Belirsizlik konusunu araş-
tıran ilk yazımızda (2) bu durumu incelemiştik. 
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İkinci karar durumu yukarda örnekle özünü ortaya koymaya ça-
lıştığımız durumdur. Burada, birinci karar durumundan farklı olarak, 
çeşitli olasılıklar sözkonusudur. Bu yazımızın büyük kısmını (Kısım II) 
bu karar durumunun incelenmesine ayıracağız. 

Olasılıkların2 söz konusu olduğu bu ikinci karar durumu da iki 
altbaşlık altında ele alınabilir. İlk altbaşlıkta olasılıkların nesnel (ob-
jektif) olarak bilindiği kabul edilmektedir. Örneğin piyangoda, yazı 
tura atışında, zarm fırlatılışında böyle bir olasılık anlayışı sözkonusu-
dur. 

F.P. Ramsey, B. De Finetti ile başlayıp L.J. Savage ile süren bir 
geleneğe göre, insanlar olaylara eğilim, inanç ve güvenlerine (confi-
dence) dayanarak olasılık atfedebilirler. Öznel (sübjektif) diyebilece-
ğimiz bu olasılıklar nesnel olasılıkların yaptığı bütün işlevleri yerine 
getirirler. Bu öznel olasılık anlayışı ikinci karar durumunun ikinci alt-
başlığını oluşturur. 

Bu yazımızda olasılıkların bilindiği ikinci karar durumunu, olası-
lıkların öznel ya da nesnel olmaları ayırımına başvurmadan inceleme-
ye çalışacağız. 

Üçüncü karar durumunda çeşitli olanaklarm (durumların) so-
nuçları bilinmekte, ama bu sonuçların olasılıkları bilinmemektedir. Bu 
konuyu ilerde (Kısım III, s. 295-297) kısaca ele alacağız. 

Dördüncü karar durumunda karar verecek kişi diğer karar özne-
leri ile karşı karşıyadır. Oyun kuramının sözkonusu olduğu bu önemli 
karar durumunu bu yazıda ele almayacağız. 

Beşinci karar durumunda olayların olasılıkları, sonuçları, 
hatta hareket biçimleri hakkında çeşitli ölçülerde belirsizlik var-
dır. Bu durumda daima tam bilgisizliğin sözkonusu olduğu söylene-
mez.3 Çünkü bu durumda karar vericinin elinde hareket biçimlerine, 
olaylara, sonuçlara ait çeşitli bilgiler vardır. Bu bilgilerin belirlilik, ke-
sinlik ve güvenilirlikleri durumdan duruma değişmektedir. Biz bu ya-
zıda bu karar durumu üzerinde durmayacağız. Ama sonraki yazımızı 
tümüyle çok önemli bulduğumuz bu konuyu (ve bununla ilgisi ölçüsün-
de dördüncü karar durumunu) incelemeye ayıracağız. 

II 

OLASILIKLARIN BİLİNMESİ DURUMUNDA BELİRSİZLİK 

Yukarda da belirtmiş olduğumuz gibi bu yazımızda esas olarak 
olasılıkların bilinmesi durumu üzerinde duracağız. Dolayısıyle bu kı-
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sim makalemizin özünü oluşturacak. Konuyu incelemeye çok kısa bir 
tarihçe ile başlayacağız. Sonra beklenen fayda yaklaşımını açıklayaca-
ğız. İlgili bazı kavram ve konuları gördükten sonra, beklenen fayda 
yaklaşımına yöneltilebilen eleştirilere yer vereceğiz. Genel bir değer-
lendirmeyle kısma son vereceğiz. 

1. Çok Kısa Tarihçe 

Bir kişiden şu iki seçenek arasında seçim yapmasını istiyorsunuz : 
1) Kesin olarak beş milyon lira kazanmak, 2) Dengeli bir paranm tu-
ra gelene kadar fırlatılması sonucunda tura geldiğinde 2n (n, paranm 
ilk kez tura geldiği atışı göstermektedir) kadar para kazanmak. 

Bu durumda paranm n atışta ilk kez tura gelme olasılığı (1/2)n 

olduğuna göre, ikinci seçenekte matematik bekleyiş ya da beklenen 
kazanç 

oo 
S 2n (1/2)n =oo 
a = l , 

olacaktır. Birinci seçeneğin beklenen kazancı (değeri) beş milyon ol-
duğuna göre, rasyonel davranmak yoluna gittiğinde sözkonusu kişinin 
ikinci seçeneği seçmesi gerekecektir. 

Oysa doğal olanı herhangibir kişinin ikinci seçeneği değil birinciyi 
seçmesidir. Çünkü kendisinin bu durumda nasıl davranacağını düşü-
nen bir kişinin (örneğin benim ya da okuyucu olan sizin) bu sonuca 
varması normal görünmektedir. 

Matematik bekleyişin, beklenen değerin ortaya koyduğu sonuç ile, 
doğal (ve bu anlamda rasyonel) davranışm yönelttiği sonuç arasmda 
meydana çıkan bu çelişki St. Petersburg paradoksu adını almaktadır. 
Bu paradoks 18 inci yüzyıla, N. Bernoulli'ye kadar indirilmektedir. Bu 
paradoks D. Bernoulli'ye göre beklenen değerin paraya dayandırılma-
sından doğmaktadır. Ona göre beklenen değerde para yerine faydanın 
kullanılması paradoksu çözecektir. Kendisinin bu amaçla önerdiği fay-
da işlevi logaritmiktir. 

Beklenen faydanın ençoklaştırılması düşüncesi böylece 18 inci yüz-
yıla değin indirilebilirse de, bu yaklaşımın rasyonel karar ölçütü olma-
sında en büyük katkıyı sağlayanlar, oyun kuramı konusundaki ünlü 
yapıtlarıyla, John von Neumann ve Oskar Morgenstern olmuşlardır. Bu 
yazarlar bu karar ölçütünü birkaç belite dayanarak elde etmişlerdir. 
Konu tabii diğer yazarların da katkılarıyla bugünkü düzeyine erişmiş-
tir.4 
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Konunun özü şudur : Önce şu temel soru sorulmaktadır : Gerçek-
leşecek tek durumun kesin olarak,(yüzde yüz olasılıkla) bilinmediği, 
ama sözkonusu olabilecek çeşitli durumların olasılıklarının bilindiği 
bir ortamda bir fayda işlevi var mıdır? Bu soruya şu yanıt verilmek-
tedir : Aşağıda belirteceğimiz belitlerin (ya da benzer niteliktekilerin) 
gerçekleşmesi halinde bir fayda işlevi var olacaktır. Bu işlev hemen 
aşağıda açıklanan beklenen fayda fonksiyonu olacaktır. Böylece kesin-
liğin olması halinde fayda işlevinin ençoklaştırılması yöntemine koşut 
bir biçimde beklenen fayda fonksiyonunun ençoklaştırılması yoluna 
gidilebilecektir. 

2. Beklenen Fayda Yaklaşımı 

Yukardan beri anlattığımız çerçevede sözkonusu olan beklenen 
fayda işlevi 

n 
E(u) = S Pi u(a i (), i=l, . . .m (1) 

1=1 

formülüyle ifade olunabilir. Bu formülün yukarda (s. 274) yer alan 
ifadelerden tek farklılığı u (a^) lerin a y lerin yerini almasıdır. Diğer bir 
deyişle bu son formülde fayda parasal değerin yerini almıştır. Farklı-
lık bundan ibarettir. 

Bu işlevi esas alan, buna dayanarak fayda ençoklaştırması yoluna 
giden yönteme beklenen fayda yaklaşımı denmektedir. Bu yazımızda 
bu beklenen fayda yaklaşımını (kuramım) Eu ile göstereceğiz. 

Yukarda da belirttiğimiz gibi, beklenen fayda yaklaşımının geçer-
liliği bazı belitlere dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Şimdi bu be-
litleri açıklamaya çalışacağız. 

a. Beklenen Fayda Yaklaşımının Belitleri 
s 

İnceleyeceğimiz belitler çeşitli kaynaklarda® farklı biçimlerde ele 
alınmışlardır. Biz buradaki çözümlemelerimizde, geniş ölçüde, bize da-
ha açık gelen (9, s. 429, 430; 3, s. 531, 532; 8, s. 216-220; 10, s. 77; 11, 
s. 53, 54) ü izleyeceğiz.6 

Bir piyango biletinin (L) ödülleri p olasılıkla A, (1— p) olasılıkla B 
olsun. Bu durumu L = (p, A, B) şeklinde gösterelim.7 

Belit 1. 
Lj ile gösterilen piyango biletleri için tercihler tam ve geçişli olma 

özelliğine sahiptir. Yani L, ve L2 herhangi iki piyango bileti olduğunda 
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ya L„ L2 ye, ya L2, L, e yeğlenmekte, ya da L, ile L2 arasmda farksız ka-
lınmaktadır. (Tamlık özelliği). Aynı şekilde L„ L2ye, L2, L3 e yeğlendi-
ğinde L„ L3 e tercih edilmelidir. (Geçişlilik özelliği). 

Belit 2. 

Süreklilik adı verilen bu beliti Anın Bye, Bnin Cye yeğlendiği 
durumu ele alarak açıklamaya çalışalım. Bu durumda L = (p, A, C) gi-
bi bir piyango bileti sözkonusu olsun. Süreklilik belitinin ileri sürdüğü, 
belirliliğin sözkonusu olduğu (olasılığın bire eşit bulunduğu) B duru-
mu ile L arasmda kişinin farksız kalacağı bir p ( o < p < 1) oranmın 
daima mevcut olacağıdır.8 

Belit 3. 
Bağımsızlık adı verilen ve bir bakıma bu konuda en önemli varsa-

yımı oluşturan bu beliti açıklamak için A ile B ödülleri (durumları) 
arasmda farksız kalındığını kabul edelim. C diğer herhangibir sonuç 
olsun. Belite göre bu durumda L , = (p,A,C) ile L 2 =(p ,B ,C) arasında 
da farksız kalınacaktır. Aynı şekilde A, B ye yeğlendiğinde L, de L2 ye 
yeğlenecektir.® 

Belit 4. 

L|=(p.,A,B), L 2 =(p 2 , A, B) olduklarında (A,B ye yeğleniyor ol-
sun) L, in L2 ye tercih edilmesi ancak ve ancak p, in p2 den büyük ol-
ması durumunda sözkonusu olacaktır.10 

Belit 5. 

Ödülleri belirli sonuçlar olmayıp başka piyango biletleri olan bir-
leşik (compound) piyango biletleri sözkonusu olsun. Bu belit kişinin 
bu birleşik piyango biletinin gerektirdiği bütün olasılık hesaplamala-
rını kolayca yapabildiğini varsaymaktadır. Öyle ki bu karmaşık (bir-
leşik) bilette olasılıklar, olasılık kurallarına dayanılarak kolayca be-
lirlenebilmekte, bu belirleme işlemleri sonucunda basit bir biletteki 
olasılıklar ortaya çıkmaktadır. Yani hiçbir olasılık-ve hesaplama hata-
sı sözkonusu olmayacağı için birleşik bilet basit bir bilet gibi işlem 
görmektedir. Bu belitte tabii şans oyunlarının yarattığı kumar zevk ve 
heyecanı da gözardı edilmektedir. 

Bu belitler gerçekleştiğinde (kişiler bu belitlere uygun biçimde 
davrandıklarında) kişilerin tercihlerini, yukardan beri anlatmaya ça-
lıştığımız çerçevede, beklenen fayda işlevleriyle ifade etmek mümkün 
olacaktır.11 Ama acaba bu belitler gerçeklere uygun mudur? Bu be-
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litlere. dayanılarak oluşturulan Eu gerçekleri ne ölçüde yansıtmakta-
dır? 

Aşağıda, Eu'nun eleştirisi başlığı altında bu soruyu ve ilgili konu-
ları ele alacağız. Bu incelemeler arasında belitlerin gerçeklere uygun-
luğunu da (dolaylı biçimde de olsa) elbette gözönünde bulunduraca-
ğız. Ama bu konuya geçmeden, ilgili başka bazı sorunları görmeden 
önemli saydığımız iki belit üzerinde doğrudan durmak istiyoruz. 

b. Bazı Belitlerin Eleştirisi 

Burada Belit 1 ve Belit 3 ü ele almakla yetineceğiz. 

bl. Geçişlilik Belitinin Eleştirisi 

K.J. Arrow, (18, s. 728-730) da aktarılan deneme ve araştırmalar-
da, genel olarak geçişlilik özelliğinin doğrulandığmı ileri sürmekte-
dir.12 Yalnız sözkonusu yazıda (18) Arrow, geçişliliğin smanması konu-
sunda ek deneylere gereksinim olduğunu belirtiyor. Ayrıca Arrow, 
(19, s. 2) de, geçişliliği açık şekilde yanlışlayan bir deneyin varlığı-
na değiniyor. 

K.O. May, 1954 tarihli yazısında (22, özellikle, s. 5-8) seçimin çe-
lişik ölçütlere dayandığı (bir ölçütün egemen olmadığı) durumlarda 
tercihlerin geçişliliğinin gerçekleşmeyebileceği savını ileri sürmektedir. 
Eu savı öğrencilerin evlenmeyi düşünebilecekleri eşleri seçmeleri konu-
sunda yapılan bir araştırmanın sonucuna dayandırmaktadır. Bu araş-
tırmada çeşitli ölçütler olarak, zeka, güzellik ve servet sözkonusu ol-
maktadır.13 

Tversky de (25) de geçişlilik konusunu ele almıştır: Kişiler x ve 
y seçenekleri arasında (yinelenen biçimde) seçim yapmak durumunda 
kaldıklarında bazan x i, bazan y yi yeğlemektedirler. Böyle olunca ter-
cihlerin olasılıklara dayanılarak açıklanması daha uygun düşmektedir. 
Bu durumda, x ve y arasındaki seçimde xin yeğlenmesi olasılığı 1/2 
den fazla (ya da 1/2 ye eşit) olduğunda x, y ye tercih ediliyor kabul 
edilmektedir. Bu tanıma dayanılarak geçişlilik beliti, 

p (x,y) > 1/2 ve p (y,z) > 1/2 olduğunda p (x,z) > 1/2 olmalıdır. 

şeklinde ifade edilmektedir. (Burada p (x,y), x ve y arasında seçim söz-
konusu olduğunda xin seçilmesi olasılığını göstermektedir, p (y,z) ve 
p (x,z) de benzer anlamlara gelmektedir.) Bu geçişliliğe olasılıklı ge-
çişlilik (weak stochastic transitivity) denmektedir. (25, s. 31). 
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Başvurulan iki deneme sonucunda olasılıklı geçişlilik beliti red 
edilmektedir. Yani birtakım deneme koşulları (genellikle tercihlerin 
çeşitli boyutlara dayanılarak yapılması) altmda bazı kişilerin davra-
nışlarının geçişli olmadığı, ayrıca bu geçişsizliğin sistematik, tutarlı, 
öngörülebilir nitelik taşıdığı sonucu ortaya çıkmıştır. (25, s. 40). 

(25, s. 45) e göre sözkonusu geçişsizlikler gerçek yaşamda da göz-
lenebilir. Örneğin bir kişi belirli bir fiyata otomobil alırken, satıcının 
önerisi üzerine bu araba için radyo almayı da kabul edebilir. Aynı şe-
kilde alıcı, satıcı, araba için yardımcı, küçük fiyatlı ek parçalar öner-
dikçe bunları da almaya yönelebilir. Ama sonunda bütün bu ek parça-
ların mal olabileceği toplam ek fiyatı gözönüne alınca alıcı ek satın 
alma kararlarının bütününden dönebilir, ve tek tek istediği bu ek par-
yaların tümünden vazgeçebilir. 

Aktarmaya çalıştığımız bu araştırmalar sonucunda, matematiksel, 
sayısal, soyut simgelerle anlatıldığında rasyonel davranışın apaçık ge-
reği gibi görünen geçişlilik özelliğinin basit, tek boyutlu seçim durum-
larında geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Böyle olmasına karşın, insanm, 
toplumsal ve doğal ortamın sürekli değişirliği, yaşanan olayların 
karmaşık, çok boyutlu niteliği, seçenekler hakkmda yeterli bilgiye sa-
hip olunmadığı için birçok durumu değerlendirmede güçsüz, yetersiz 
kalma zorunluluğu14 gözönüne alınınca rasyonel davranışları geçişlilik 
özelliğinin dar sınırlarına sığdırmaya herzaman olanak yoktur. Diğer 
bir deyişle yaşamın doğal zenginliği içinde rasyonel davranmak zaman 
zaman geçişlilik beliti dışına çıkmayı gerekli kılabilir. Yani rasyonel 
davranmak geçişlilik özelliği (artı tamlık özelliği) ile özdeş sayılamaz. 

/ 

b2. Bağımsızlık Belitinin Eleştirisi 
A durumunu % 10 olasılıkla on milyon lira kazanmak, B durumu-

nu % 11 olasılıkla bir milyon lira kazanmak olarak alalım. Bu durum-
da birçok kişi Ayı Bye yeğlemektedir. 

Öte yandan C durumu % 89 olasılıkla bir milyon lira kazanmak 
olarak belirlensin. Bağımsızlık belitinin gerçekleşebilmesi için, C nin 
A ve B durumlarına ayrı ayrı eklenmesi halinde tercih eğiliminin 
(A nın B ye yeğlenmesi) değişmemesi gerekir. 

Cnin B durumuna eklenmesi halinde, 0.89 + 0.11 = 1 sonucu ortaya 
çıkmakta, dolayısıyle bir milyon lirayı kesinlikle kazanmak sözkonusu 
olmaktadır. C nin A ya eklenmesi halinde ise % 10 olasılıkla on mil-
yon lira, % 89 olasılıkla bir milyon lira kazanmak, % 1 olasılıkla da hiç 
Kazanamamak durumu ortaya çıkmaktadır. 
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Bu yeni durumda birçok kişi Cnin eklenmesi ile ortaya çıkan ye-
ni B durumunu, yine Cnin eklendiği yeni A durumuna yeğlemekte-
dir. Böylece de bağımsızlık belitine ters bir sonuç sözkonusu olmakta-
dır.18 

İkinci bir örnek olarak, (9, s. 430) da yer alan, riskten kaçan kişi-
nin durumunu ele alalım. Bilindiği gibi % 50 olasılıkla bin ya da sıfır 
lira kazanmanın sözkonusu olduğu bir piyango biletinin (A bileti) bek-
lenen değeri 500 liradır. Ama riskten kaçan kişiler bu bileti 500 lira ile 
eşdeğer saymaz, bununla kesin olarak kendilerine verilecek, örneğin 
300 lira arasmda farksız kalırlar. 

Şimdi varsayalım ki iki ayrı (B ve C gibi) piyango bileti vardır. 
Bunlardan B belirli bir şans olasılığı ile 300 lirayı, C aynı olasılıkla A 
biletini ödül olarak önermektedir. 

Belit 3 geçerli olduğunda kişinin bu B ve C biletleri arasmda da 
farksız kalması gerekirdi. Çünkü kişi A bileti ile 300 lira arasında 
farksız kalmıştı ve B biletinde bunlardan birinin (300 lira), C biletin-
de diğerinin (A bileti) aynı olasılıkla kazanılması sözkonusudur. 

Ama gerçekte böyle olmamaktadır. Çünkü riskten kaçan kişi şans 
durumu bulunmadığı, kesinlik sözkonusu olduğu için 300 lira ile 
oeklenen değeri 500 lira olan A bileti arasmda farksız kalmıştır. Şim-
di ise B ve C gibi yeni iki biletle şans durumu yeniden yaratılmakta-
dır. Yani B ve C biletleri şansın bulunmadığı, kesinliğin sözkonusu ol-
duğu durumu ortadan kaldırmaktadır. Bu durumda kişinin B bileti 
ile C bileti arasmda farksız kalması beklenemez. 

3. İlgili Bazı Kavram ve Konular 

Burada incelediğimiz alanla ilgili bazı kavram ve konular hakkın-
da çok kısa ve özet bilgiler vermeye çalışacak, dip notlarda ele alman 
konularda ek bilgi sağlanabilecek kaynakları belirteceğiz. 

a. Neumann - Morgenstem Fayda Endeksi 
Yukarda (s. 277) verilen (1) formülüne göre elde olunan beklenen 

faydanın monotonik dönüşüm olanağma sahip olmadığı, buna karşı-
lık doğrusal dönüşüm özelliği taşıdığı gösterilebilir.16 

Sözkonusu beklenen fayda formülüyle faydaları sıralayan bir en-
dekse ulaşılabilir. Bu endekse ulaşmak amacıyla ele alacağımız bir ki-
şinin en fazla değer verdiği durumu A ile, en kötü bulduğu durumu 
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B ile gösterelim ve keyfi olarak A nın faydasına 10, B nin faydasına 1 
diyelim. Tercih sıralamasmda zorunlu olarak A ile B arasmda kalan 
C gibi bir durumun faydasını belirleyebilmek için, tüketiciye bu C ile, 

pu(A) + (l—p)u (B) 

arasmda farksız kaldığı olasılığı soralım. (Ya da kişinin davranışları-
nı gözleyerek bu olasılığı belirleyelim.) Örneğin bu olasılık 0.6 ise, G 
nin faydası, 

0.6 (10) +0.4 (1) =6.4 

olarak ortaya çıkacaktır. Bu basit yolla Neumann - Morgenstern fay-
da endeksi oluşturulabilecektir.17 

b. Riskten Kaçan, Risk Seven Kişiler 

Bu yazıda incelemekte olduğumuz, sonucun kesin olarak belli ol-
madığı, ancak olasılıkların bilinebildiği durumlarda risk sözkonusudur. 
Yani kişiler piyango, şans (talih) oyunu niteliğinde bir olayla, birşey-
ler yitirebilme durumuyla karşı karşıyadırlar. Böyle olunca riske, pi-
yangoya karşı tutum ve davranışların da gözönüne alınması gerekir. 

Bazı kişiler bu risk durumundan hiç etkilenmez, riskli olsun ol-
masın olaylarm yalnızca sonuçlarıyla ilgilenirler. Risk nötr diye isim-
lendirilen bu gibi kişilere göre, örneğin kesin 3000 lira elde etmenin 
sözkonusu olduğu durumla yüzde elli olasılıklarla 1000 ya da 5000 lira 
kazanma durumu arasmda bir fark yoktur. Çünkü heriki durumda da, 
(1/2 (1000) + 1/2 (5000) = 3000) olduğundan 3000 lira gibi bir sonuç 
sözkonusudur. 

Buna karşılık birçok kişinin kesin 3000 lirayı yüzde elli olasılıklar-
la 1000 ya da 5000 lira kazanılması durumuna yeğledikleri söylenebilir. 
Bu tür davranan kişilere riskten kaçanlar denmektedir.18 Bunlara gö-
re, piyangonun beklenen değerinin (sonucunun) faydası, piyangonun 
beklenen faydasından fazladır. 

Bazıları da riski seven kişiler olarak isimlendirilmektedir. Bunlar 
riskten kaçan kişilerin tersine piyangoyu, talih oyununu, kesin sonuç-
ların sözkonusu olduğu durumlara yeğlemektedirler. Bu kişilere göre 
piyangonun beklenen faydası piyangonun beklenen değerinin fayda-
sından fazladır.19 

Fayda işlevi riskten kaçan kişiler için kesinlikle içbükey, risk se-
ven kişiler için kesinlikle dışbükey, risk nötr kişiler için doğrusaldır. 
Bir kişinin bazı durumlarda risk sever, diğer bazı durumlarda riskten 
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kaçar nitelikte davranışlarda bulunmasına olanak vardır. Örneğin 
yangm sigortası yaptıran bir kişi aynı zamanda piyango bileti için de 
harcama yapabilmektedir. 

İlk bakışta fayda işlevinin ikinci türevi kişinin risk karşısındaki 
durumu için bir ölçüt olarak kullanılabilir görünmektedir. Ama bek-
lenen fayda işlevinin doğrusal dönüşüm ölçüsünde (tek) belirli olma-
sı nedeniyle bu kavram iyi bir ölçüt olma niteliğine sahip değüdir. Bu 
nedenle bu konuda iyi bir ölçüt olarak 

r = —u* (w) / u' (w) 

kullanılmaktadır. Buna mutlak riskten kaçınma ölçütü denmektedir.20 

Burada bir durumun diğer bir durumdan daha riskli olup olma-
dığı sorununun da incelenebileceğini belirtelim. Bu soruna yanıt bul-
mak için Rothschild ve Stiglitz, (46) da x ve y rastgele değişkenlerini 
ele almışlar ve bunlarm dağılımlarına dayanarak ynin xden daha 
riskli olup olmadığını araştırmışlardır. Bu soruya çözüm olabilecek 
aşağıdaki dört yanıtı incelemişlerdir: 

1. y, x ile bir hata teriminin (ya da noise'm) toplamına eşittir. 

2. Her riskten kaçan kişi x i yye yeğler. 

3. ynin dağılımının uçlardaki (kuyruklardaki) ağırlıkları, x e 
oranla fazladır. 

4. ynin değişmesi (varyansı) xinkinden daha büyüktür. 
Yazıda ilk üç yaklaşımın aynı risklilik tanımını ortaya çıkardığı, 

bu ortak tanımın dördüncüden farklı olduğu gösterilmektedir. Ay-
rıca riskli durumların belirlenmesinde çokça kullanılan değişme ölçü-
tünün yetersizliği, ancak bazı sınırlamaların varlığında yararlı ve ge-
çerli olabileceği belirtilmektedir.21 

4. Eu Yaklaşımının Eleştirisi 

Burada daha ziyade Eu yaklaşımını eleştiren deney ve araştırma-
lara ağırlık vereceğiz. Ama bunları görmeye geçmeden önce bazı araş-
tırmalarda (örneğin 32, özellikle, s. 168, 169; 33, özellikle, s. 206,207) 
Eu yu çoğunlukla doğrulayan yönde sonuçlara ulaşıldığına değinmek 
istiyoruz. 

Bu araştırmaların ve bunlar niteliğindeki diğer çalışmaların Eu 
kurammı doğruladığı savı ileri sürülebilir. (Örneğin, 18, s. 736-739). Biz 
bu görüşe katılmıyoruz. Aşağıda anlatmaya çalışacağımız araştırma-
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lara dayanarak Eu yaklaşımının temel ve özlü yanlışlıklarla özürlü ol-
duğu kanısını taşıyoruz. 

Eu kuramına yöneltilecek bir eleştiri biçimi, bu yaklaşımın dayan-
dığı, yukarda belirtilen belitleri doğrudan ele almak, değerlendirmek 
yoludur. Yukarda, kısa da olsa, böyle bir yolu biz de izledik. 

Diğer bir eleştiri biçimi Eu kuramını tümüyle ele alarak, çeşitli 
yönlerinden eleştirmektir. Tabii bu yola gidildiğinde belitler de dolay-
lı biçimde eleştirilmiş olur. Aşağıda bu nitelikte bir eleştiri yaklaşımı 
benimseyeceğiz. 

a. Sorunun Formülasyonunun Önemi 

Üniversite öğrencilerine şöyle bir soru soruluyor (34, s. 453) \ n 

Varsayın ki A.B.D., Asya kaynaklı, 600 kişiyi öldürmesi beklenen, bi-
linmeyen bir hastalıkla savaşıma hazırlanıyor. Hastalıkla savaşım için 
A ve B gibi iki izlence (Program) sözkonusudur. A izlencesi uygulan-
dığında 200 kişinin kurtulacağı, B izlencesinin uygulanması durumun-
da 1/3 olasılıkla 600 kişinin hepsinin kurtulacağı, 2/3 olasılıkla 600 
kişiden hiçbirinin kurtulamayacağı bilinmektedir. 

Bu soruda 192 denekten % 72 si A yı, % 28 i B yi yeğlemiş. Böylece 
de yukarda verdiğimiz tanım uyarınca, çoğunluk riskten kaçan bir dav-
ranış biçimi ortaya koymuştur. 

Diğer bir öğrenci grubuna aynı soru farklı bir formülasyonla yö-
neltilmiş : îzlence C uygulanınca 400 kişi ölecek; D izlencesinin izlen-
mesi durumunda 1/3 olasılıkla kimse ölmeyecek, 2/3 olasılıkla da 600 
kişi ölecek. 

Aynı sorunun bu formülasyonunda ise, 155 denekten % 78 i D yi» 
% 22 si C yi yeğlemiş. Böylece de burada çoğunluk risk sever bir dav-
ranış biçimi ortaya koymuştur. 

Bu örnekte açıklıkla görüldüğü gibi aynı sorunun farklı biçimde 
formülasyonu tercihleri tersine döndürmüştür. Çoğunluğun eğilimi 
ikinci soruda birincinin tamamiyle tersi olmuştur. 

İkinci bir örnek olarak (3, s. 547) de verilen ve sorunun piyango 
ya da sigorta kullanılarak farklı formülasyonlarla ifade edildiği aşağı-
daki durumu ele alalım: A durumunda bir piyango (ya da şans oyu-
nu) sözkonusudur ve seçenekler, 1) 10 doların kesinlikle kaybedilmesi, 
2) 1000 doların yüzde bir olasılıkla kaybedilmesidir. B durumunda si-
gorta sözkonusudur ve seçenekler, 1) 10 dolar sigorta primi ödenmesi, 
2) yüzde bir olasılıkla 1000 dolarlık kayıpla karşı karşıya kalınmasıdır. 
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Eu kuramına göre A ve B durumları aynı niteliktedir. Dolayısıyle 
heriki durumda da tercih ve seçimlerin aynı nitelik ve ağırlıkta olması 
gerekir. 

Oysa A durumu ile karşılaştıklarında 42 deneğin % 56 sı birinci 
seçeneği (on doların kesinlikle kaybedilmesi seçeneğini) tercih etmiş-
tir. Aynı deneklerden % 81 i ise B durumunda birinci seçeneği (on do-
lar sigorta primi ödenmesi seçeneğini) yeğlemiştir.28 

b. Belirliliğin (Kesinliğin) Önemi 

Üniversite öğrencilerine hipotetik durumları gösteren bazı seçe-
nekler verilmiş ve bunlardan hangilerini seçtiklerini belirtmeleri isten-
miştir. (29, s. 265-267) de yer alan bu konudaki örneklerden ikisi şöy-
ledir:24 

İlk örnekte iki durum (iki problem) sözkonusudur: Birinci du-
rumda, a) % 80 olasılıkla 4000 dolar, b) kesin olarak 3000 dolar yeğ-
lenmesi seçenekleri karşısında 95 deneğin % 80 i 3000 doların kazanıl-
ması halini (b seçeneğini) tercih etmiştir. İkinci durumda, c) % 20 ola-
sılıkla 4000 doların, d) % 25 olasılıkla 3000 doların tercih edilmesi se-
çenekleri karşısında 95 deneğin % 65 i 4000 doların kazanılması halini 
(c seçeneğini) yeğlemiştir. 

Oysa birinci durumda a seçeneğinin beklenen değeri (0.80x4000 = 
3200), kesin durumdaki (b seçeneği) beklenen değerden (3000) daha 
yüksektir. Böyle olmasına karşın, Eu kuramına ters düşer biçimde, ke-
sin durum yeğlenmiştir. 

Ayrıca yukardaki örnekte olasılıklar aynı oranda düşürülerek bi-
rinci durumdan ikinci duruma geçilmiştir. Böylece ikinci durumun c 
seçeneğinde olasılık, (a seçeneğinde olasılığı gösteren) % 80 den % 20 
ye, ikinci durumun d seçeneğinde olasılık, (b seçeneğinde olasılığı gös-
teren) % 100 den % 25 e olmak üzere, aynı ölçekte (dörtte bir ölçüsün-
de) düşürülmüştür. Böyle olunca Eu kuramına göre birinci durumda-
ki tercihin ikinci durumda da yinelenmesi (birinci durumda b, aya 
yeğlendiğine göre, ikinci durumda da d nin c ye tercih edilmesi) gere-
kirdi. Oysa görüldüğü gibi, çoğunlukla birinci durumda b (3000,1) se-
çeneği, ikinci durumda c (4000, 0.20) seçeneği yeğlenmiştir. Yani ka-
zanç olasılığının 1 den 0.25 e düşürülmesi, 0.80 den 0.20 ye indirilme-
sinden çok daha fazla etki yaratmıştır. Çünkü ilkinde (1 den 0.25 e dü-
şüşte) kesinlik ortadan kalkmıştır. Kesinlik ortadan kalkınca da ter-
cihin yönü değişmiştir. 
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İkinci örnekte yurt dışına yapılabilecek bir gezi konusunda öğren-
cilerin eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. İlk durumda % 50 olasılık-
la üç haftalığına İngiltere, Fransa ve İtalya'ya gitme seçeneği ile bir 
haftalığma kesinlikle İngiltere'ye gitme seçeneği arasmda seçim yap-
maları 72 denekten istenmiş. Deneklerin % 78 i İngiltere'ye bir hafta-
lık kesin gidişi yeğlemiş. İkinci durumda, % 5 olasılıkla üç haftalığma 
İngiltere, Fransa ve İtalya'ya gitme seçeneği ile % 10 olasılıkla bir haf-
talığına İngiltere'ye gitme seçeneğinin karşılaştırılması aynı denekler-
den istenmiş. Bu kez deneklerin % 67 si üç haftalık geziyi tercih et-
miş. 

Bu örnekte olasılıklardaki farklılık (ilk durumda % 50 ve % 100, 
ikinci durumda % 5 ve % 10) heriki durumda da aynı olduğu halde 
tercihlerin yönü değişmiştir. Dolayısıyle bu ömek de, Eu kuramına 
ters düşecek biçimde, belirliliğin (kesinliğin) varlığının (ya da orta-
dan kalkışının) tercihleri geniş ölçüde etkilediğini açıklıkla göstermek-
tedir. 

Burada olumlu sonuçlar yerine olumsuz sonuçların sözkonusu ol-
ması durumlarında yukardaki eğilimlerin tersine döndüğünü belirt-
mek istiyoruz.2® Kazançları (olumlu sonuçlan) içeren seçimlerin ço-
ğunlukla riskten kaçan davranışlar yaratmasına karşılık, zararların 
(olumsuz sonuçlarm) sözkonusu olduğu seçimlerde genellikle risk se-
ven bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu durum (34, s. 454) de yer alan 
bir örnekte açıklıkla izlenebilmektedir:2® 

Örnekte, birinci karar durumunda 150 deneğe 240 dolarlık kesin 
kazanç seçeneği ile % 25 olasılıkla 1000 dolar, % 75 olasılıkla sıfır do-
lar kazanılması seçeneği arasındaki tercihleri sorulmuş. Deneklerden 
% 84 ü birinci seçeneği (240 dolar kazanmak) yeğlemiştir. İkinci ka-
rar durumunda aynı denekler 750 dolar kaybetmek kesin seçeneği ile, 
% 75 olasılıkla 1000 dolar, % 25 olasılıkla sıfır dolar kaybetme seçeneği 
karşısında bırakılmaktadır. Bu durumda deneklerden yalnızca % 13 ü 
750 doları kaybetme seçeneğini tercih etmektedir. 

Böylece çoğunluk birinci karar durumunda riskten kaçan bir dav-
ranış biçimini seçmektedir. Çünkü kesin ve risksiz durum daha büyük 
beklenen değeri olan riskli duruma tercih edilmektedir. Buna karşılık 
ikinci karar durumunda çoğunluk risk sever bir davranışı benimse-
mektedir. Çünkü bu durumda riskli durum aynı beklenen değeri olan 
kesin (risksiz) duruma yeğlenmektedir. 

c. Tercih ve Değerlendirme Farklılığı 
t 

Psikologlarca yapılan bazı deney ve araştırmalarda A ve B gibi 
sonuçların sözkonusu olduğu bir piyangoda (talih oyununda) denek-
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lerin A yı B ye yeğledikleri, buna karşılık B ye (A ya oranla) daha faz-
la değer verdikleri gözlenmiştir.27 Bu durum Eu küramma ters bir so-
nuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda ve daha önem-
li olarak, iktisat kuramının temelini oluşturan tercihler yaklaşımına 
da tümüyle ters düşmektedir. Çünkü tercihler yaklaşımına göre kişi 
tercih ettiği şeye daha fazla değer biçmelidir. 

Psikologlarca yapılan araştırmaların iktisat kuramı için önemli 
olan birtakım etkenleri gözönüne almadığı (ya da bu etkenleri temiz-
lemediği) düşüncesi ile hareket eden Grether ve Plott (35), sözkonusu 
tercihlerde tersine dönüş (preference reversal) olaymm iktisat kura-
mının genellikle uygulandığı durumlarda var olup olmadığını, ayni 
olayın standard iktisat kurammca açıklanıp açıklanamayacağını (35, 
s. 624) araştırmışlardır. Psikologlarca ulaşılan sonuçların iktisada uy 
gulanışmı yanlışlama amacıyla yola çıkan Grether ve Plott bu dene-
melerinde bekledikleri sonuca varamamışlardır. (Örneğin, 35, s. 634) 
Yani tercihlerin tersine dönüşü olayı, iktisadi etkenleri gözönüne alan 
araştırmalarda da geçerliliğini korumuştur. Diğer bir deyişle adı ge-
çen yazarlar sözkonusu tercihlerin dönüşü olayma standard iktisat ku-
ramı çerçevesinde bir çözüm ve açıklama bulamamışlardır. 

d. Tutarsız Seçimde Israr 

Bu yazıda incelediğimiz araştırma ve tartışmalarda ortaya çıkan 
bir sorun da şudur: Eu kuramına ters düşen ve bu açıdan tutarsız sa-
yılabilen bir seçimde kişiler ne ölçüde ısrarlı olmaktadırlar? 

Bu konuda MacCrimmon, (21, özellikle s. 20-22) de belirtildiği gi-
bi, yüksek düzeyde, deneyimli, karar verme durumunda bulunan iş-
adamları (business executive) üzerinde bir araştırma yapmıştır. Bu 
araştırmada sözkonusu işadamlarının Eu kuramının belitlerine ters 
düşen davranışlarda bulundukları, dolayısıyle beklenen faydayı ençok-
iaştırma yönünde hareket etmedikleri gözlenmiştir. (21, s. 20) 

Buna karşılık, yazara göre, konu ele alınıp görüşüldüğü, tarafsız 
bir yaklaşımla değerlendirildiği zaman deneklerin (işadamlarının) ha-
ta yaptıklarını kabul ettikleri, Eunun belitlerine uymaya yöneldikleri 
görülmüştür. Yani ısrarlı biçimde belitlere karşı çıkma pek sözkonusu 
olmamış, denekler genellikle düşündüklerinde yanlış ve anlamsız bul-
dukları ilk seçimlerini değiştirme yoluna gitmişlerdir. (21, s. 21)28 

Slovic ve Tversky (36), MacCrimmon'ca gözlenen, tarafsız değer-
lendirme durumunda deneklerin tutarsız ilk seçimlerini değiştirmeye 
yönelmeleri şeklindeki bu davranışlarının toplumsal bir baskı sonucu 
olabileceğini düşünmüşlerdir. Bu düşünceyle Slovic ve Tversky toplum-
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sal baskının yokluğunda, ele alman konu hakkındaki karşılıklı kanıt-
ları değerlendirme yeteneğine sahip kişilerin eski kararlarmda ısrar 
edip etmeyeceklerini (Savage'm bağımsızlık ilkesi olan SIP'ı kabul 
edip etmeyeceklerini) araştırmışlardır. 

Bu araştırmada (problem 1 de) seçimlerini yaptıktan sonra de-
neklere seçimlerine ters ve karşı olan (karar kuramı kuramcılarınca 
savunulabilecek) argümanlar sunulmuştur. Bu mantıksal karşı argü-
manlar sonucunda 29 denekten ancak dördü seçimlerini değiştirmişler-
dir. (36, s. 370). Böylece MacCrimmon'ca ulaşılan sonuca ters bir du-
rum ortaya çıkmıştır. Yani bu araştırmaya göre kişiler, mantıksal kar-
şı argümanlarla karşılaşmaları durumunda dahi tercihlerini değiştir-
memekte, seçimlerinde ısrar etmektedirler.29 

Burada sözkonusu edilebilecek önemli bir konu Eu kuramının be-
litlerinin mantık kuralları gibi alınıp alınamayacağı sorunudur. Bu 
sorun karşısında bir görüş şudur : İnsanlar zaman zaman mantık ku-
rallarına uymayan davranışlarda bulunabilmektedirler. Mantıksal 
normlardan sapan bu davranışlar, çeşitli bilimler içinde, betimleyici 
(tasviri) bir yaklaşımla ele alınıp incelenmektedir. Ama bunların hiç-
biri, olaylara mantıksal açıdan da bakma gereğini, mantık kuralları-
nın geçerliliğini, bunlara uygun biçimde davranmanın yarar ve zorun-
luluğunu ortadan kaldırmaz. Eu kuramının belit ve sonuçları da man-
tık kuralları gibi ele alınmalıdır. 

Bizim bu görüşün doğruluğu ve geçerliliği hakkında bazı kuşku-
larımız var. Ama çok boyutlu olan konuyu bütün bu boyutları ile bu 
yazı çerçevesinde ele almamıza olanak yok. Bu nedenle burada bu 
önemli konuya yalnızca değinmekle yetiniyoruz.30 

e. Beklenti Düzeyinin Önemi 

Beklentilerin, umutların, başlangıç noktası olarak alman ya da 
amaçlanan hedefin (reference point) farklılığı da Eu kuramına ters 
düşen davranışlara- neden olabilir. Bunlardaki farklılık ya da değişme, 
diğer yönlerden aynı olan olaylarda bireylerin farklı davranışlarda bu-
lunmaları sonucunu yaratabilir. 

Örneğin, (29, s. 286) da belirtildiği gibi, önemli bir bunalım döne-
mini beklediğinden daha az bir zararla atlatabilen bir işadamı bu za-
rarı kazanç sayabilir. Aynı şekilde, 2000 dolar kaybetmiş ama bu kay-
ba henüz kendini alıştıramamış bir işadamı şöyle bir durumla karşıla-
şabilir : İlk seçenek kesinlikle 1000 dolar kazanmak. İkinci seçenek 
% 50 olasılıkla 2000 dolar, % 50 olasılıkla sıfır dolar kazanmak. İşada-
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minin bu durumu % 50 olasılıkla 2000 dolar ya da 1000 dolar kaybet-
mek olarak değerlendirmesi olasılığı yüksektir. Bu değerlendirme tabii 
işadamının başlangıçtaki kaybından soyutlanarak ele alınacak prob-
lemden (% 50 olasılıkla 2000 dolar ya da kesinlikle 1000 dolar kazan-
mak probleminden) farklı olur ve farklı seçimler yaratabilir. Yukarda 
açıklandığı gibi, böyle bir değerlendirme yapıldığında kişi risk üstlen-
meye daha istekli bir davranış biçimine yönelir. 

Diğer bir örnek olarak (34, s. 456) da yer alan bir durumu ele ala-
lım. Bir at yarışı gününün sonlarında kişi 140 dolar kaybetmiştir. Bi-
let 10 dolar, son yarışta kazanma şansı 15 e karşı birdir. Bu durumda 
son yarış tek başına, önceki kayıp durumundan soyutlanarak ele alı-
nacaksa seçim 140 dolar kazanılması ya da 10 dolar kaybedilmesi ara-
smda yapılacaktır. Buna karşılık tüm gün, bu gündeki önceki kayıp-
lar (140 dolar) gözönüne alınacaksa, seçim, günlük kaybın 150 dola-
ra çıkması, ya da günün kayba uğramadan tamamlanması şıkları ara-
smda yapılacaktır. İkinci tip (tüm günü gözönüne alan) değerlendirme-
de risk sever biçimde davranma olasılığı daha yüksek olacaktır. Nite-
kim, (29, s. 287; 34, s. 456) da belirtildiği gibi, günün son yarışlarında 
risk sever davranışlara rağbet çok olmaktadır. 

Bu konuda (39, s. 953) de31 yer alan bir örneğe de değinmek isti-
yoruz: Bu yazarların inceledikleri tipik seçim durumları şöyledir: İlk 
durumda seçim a ve b seçenekleri arasındadır, a seçeneğinde % 50 ola-
sılıkla 14 dolar kazanmak, % 10 olasılıkla 30 dolar, % 40 olasılıkla 85 
dolar kaybetmek sözkonusudur. b seçeneğinde % 30 olasılıkla 20 dolar, 
% 50 olasılıkla 30 dolar, % 20 olasılıkla 45 dolar kaybetmek durumu 
vardır. Bu a ve b seçenekleri arasmda seçim yapmak durumunda ka-
lan deneklerin çoğunluğu a yı seçmiştir. Buna karşılık bütün sonuçla-
ra 60 dolar eklenerek ve başkaca bir değişikliğe başvurulmayarak c ve 
d seçenekleri yaratıldığında tercihler tersine dönmüş, deneklerin ço-
ğunluğu d yi cye tercih etmiştir. Bu düzenlemede (sonuçlara 60 do-
lar eklenerek ulaşılan düzenlemede) c seçeneği, % 50 olasılıkla 74 do-
lar, % 10 olasılıkla 30 dolar kazanmak, % 40 olasılıkla 25 dolar kaybet-
mek; d seçeneği, % 30 olasılıkla 40 dolar, % 50 olasılıkla 30 dolar, % 20 
olasüıkla 15 dolar kazanmak şeklini almıştır. 

Bu örnekler riskli durumlardaki davranışlarda beklenti düzeyinin, 
başlangıç noktası olarak alınan ya da amaçlanan hedefin gözönünde 
bulundurulmasının önem ve gereğini ortaya koymaktadır. Oysa Eu 
yaklaşımı bu noktaları gözönüne almamakta, bu nedenle de eksik ve 
yetersiz kalmaktadır.32 
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f. Para Dışı Etkenlerin Varlığı 
İnsanlar kendilerine aynı miktarda para sağlayan (ya da aynı öl-

çüde para kaybına neden olan) iki durumda çok farklı davranabilmek-
tedirler. Bu davranış biçimi de Eu kuramına ters düşmektedir. 

Örneğin, (34, s. 457) de anlatıldığı gibi, deneklerden (183 kişi), gi-
riş ücreti 10 dolar olan bir tiyatro oyununu görmek istediklerini var-
saymaları istenmiş. Deneklere, tiyatroya girmek üzereyken 10 dolar 
kaybettiklerinin farkına varmaları durumunda, yine 10 dolar ödeye-
rek oyuna girip girmeyecekleri sorulmuş. Yüzde 88 olumlu yanıt ver-
miş. 

Diğer bir denek grubuna (200 kişi) benzer bir soru yöneltmiş : 
Varsayın ki giriş ücreti 10 dolar olan bir oyunu görmeye karar verdiniz 
ve giriş biletini satın aldınız. Tiyatroya girmek üzereyken bileti kay-
bettiğinizin farkına vardınız. 10 dolar ödeyerek yeni bir bilet alır mı-
sınız? Bu soruya % 46 oranında olumlu yanıt verilmiş.33 

Oysa yukarda anlatılan iki durumda da sözkonusu olan parasal 
değer aynıdır. Böyle olmasına karşın olumlu yanıt verenlerin oranı 
% 88 den % 46 ya düşmüştür. Yani kişilerin davranışında parasal de-
ğerlerin ötesindeki etkenlerin de katkısı sözkonusu olmaktadır. 

Yine, (34, s. 457) de açıklandığı gibi, 93 deneğe şöyle bir soru yö-
neltilmiş : Bir mağazadan 125 dolara bir değerli ceket, 15 dolara bir 
hesap makinesi almak üzere olduğunuzu düşünün. Bu anda satıcı size, 
20 dakika uzaklıktaki ucuza satışm yapıldığı diğer bir mağazalarında 
söz konusu hesap makinesinin 10 dolar olduğunu bildirirse bu mağa-
zaya gider misiniz? Deneklerin % 68 i bu soruya evet yanıtı vermiş, 
giderim demiştir. 

Benzer bir soru şöyle formüle edilmiş : Bir mağazadan 15 dolara 
bir ceket, 125 dolara bir hesap makinesi almak üzeresiniz. Bu anda sa-
tıcı size, 20 dakikalık uzaklıktaki ucuza satışın yapıldığı diğer bir ma-
ğazalarında sözkonusu hesap makinesinin 120 dolar olduğunu bildirir-
se bu mağazaya gider misiniz? Deneklerin (88) ancak % 29 u bu soru-
ya olumlu yanıt vermiş, giderim demiştir.34 

Yukardaki iki durumda da ucuz satış mağazasına gitmekle alıcı-
nın sağlayacağı indirim 5 dolar olduğu halde, tüketici indirim mal fi-
yatı içinde yüksek bir oran ifade ettiğinde bundan yararlanma yoluna 
başvurmakta, düşük bir oran sözkonusu olunca aynı yola gitme zahme-
tine katlanmamaktadır. Benzer bir durum büyük bir alımın (ev satın 
alınması gibi) yapıldığı bir anda küçük masraflara, sözkonusu olabi-
lecek küçük indirim ve tasarruflara önem vermeme, tersine bu nite-
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likteki harcamalara kolaylıkla yönelme eğiliminde ortaya çıkmaktadır. 
Bu eğilimi, (34, s. 457) de de belirtildiği gibi, birçok kişi kendi yaşa-
mında gözlemlemiştir. 

Diğer bir çalışmada (42, örneğin s. 209) oldukça (relatively) Stan-
dard mallarda fiyatların satıcıdan satıcıya önemli ölçüde değiştiği so-
nucuna varılmıştır. Yazıda (s. 205) ayrıca fiyatların standard sapma-
ları ile ortalamaları arasında yüksek bir doğrusal (logaritmik) ilişki-
nin varlığı saptanmıştır. Enküçük kareler yöntemi kullanılarak elde 
olunan bu tahmin ilişkisine göre ortalama fiyatın iki katma çıkarılma-
sı, fiyatların standard sapmasında yaklaşık % 86 ölçüsünde artışa ne-
den olmaktadır. Diğer bir deyişle fiyatların yükselişine koşut olarak 
fiyatlardaki dağınıklık da artmaktadır. 

Bu sonuç kişilerin alışverişlerinde mal fiyatlarından bağımsız ola-
rak ve mutlak miktarlarda tasarruf yapma yoluna gitmediklerini, sağ-
layabilecekleri indirimi mallarm fiyatlarının oranı olarak düşündükle-
rini göstermektedir. Bu niteliği ile de yukarda verilen örnekler doğrul-
tusunda anlam ifade etmektedir. 

Burada son olarak, sigorta işlemleri konusunda kişilerin davranış-
larını yalnızca parasal etkenlerle açıklamaya olanak olmadığını göste-
ren bir örneği belirtmek istiyoruz: (19,s. 2; 3, s. 544; 47, s. 17) de açık-
landığı üzere, A.B.D. de sel ve yersarsmtısma karşı kişiler, çok elverişli 
koşulların varlığına, bunlar hakkında bilginin çok kolay sağlanabilme-
sine rağmen sigortaya başvurmamaktadırlar. Ayrıca, sigorta koşulları 
hakkında bilgi sahibi olanların da birçoğu Eu kuramına göre hareket 
etmemektedir.35 

5. Beklenen Fayda Yaklaşımının Genel Değerlendirilmesi 

Açıklanan eleştirilerin beklenen fayda yaklaşımının (Eu kuramı-
nın) geçerliliğini çok azalttığı söylenebilir. Gerçekten bu eleştiriler Eu 
kuramının ilkelerini geniş ölçüde sarsmıştır denebilir.36 Ama bu eleş-
tiriler Eu kuramının temel yetersizliğini gözarduıa itmemeli, yanlış 
yenlere çekmemelidir. Esasında Eu kuramının eleştiri konusu olan ek-
siklik ve aksaklıkları şimdi anlatacağımız bu temel yetersizlikten ileri 
gelmektedir. 

Olaylarda, yaşamda belirsizlik vardır dendiğinde, sınırlı yetenek-
leriyle insanın doğa ve toplum karşısında çok kısıtlı olanaklara, yeter-
siz bilgiye sahip olduğu ifade edilmektedir. Yani belirsizlik halinde in-
sanın olanaklarının, bilgisinin yetersizliği, olayları görüp anlamada, 
öngörmede güçsüzlüğü vurgulanmaktadır. 
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Böyle olunca belirsizliği ele alan bir kuramın hareket noktası ola-
rak bilgi azlığını alması gereklidir. Oysa Eu kurammm yaptığı bu de-
ğildir. Hatta Eu kuramı bu gereksinimin tamamiyle tersi yönde bir yol 
izlemiştir. 

Çünkü Eu kuramında bireylerin olaylarm olasılıklarını bildikleri 
ve bunlara dayanarak hertürlü hesaplamaları kolayca yapabildikleri 
varsayılmaktadır. Yani Eu kurammm bireylerinde bilgi azlığı, yeter-
sizliği değil, tersine bilgi fazlalığı vardır. 

Diğer bir deyişle, kesinlik (certainty) durumunda olaylar belirli-
likle, % 100 (ya da bir) olasılıkla bilinmektedir. Eu kuramının dayan-
dığı (yukarda ikinci karar durumu olarak belirttiğimiz) durumda ise 
yüzde yüz gibi tek bir olasılık değil, çeşitli olasılıklar vardır. Ama bi-
reyler bütün bu olasılıklar hakkında tam bilgiye sahiptir. Yani Eu ku-
ramında bireyler kesinlik durumuna oranla çok daha bilgilidirler.87 

Böylece belirsizliği, bilgi azlığını gözönüne alması, incelemesi ge-
reken Eu kuramı, tam ters yönde bir hareketle, bireyleri daha fazla 
bilgi olanakları ile donatmıştır. Böyle olunca da yapılması gerekenin 
tam tersini yapmıştır. 

Bizce Eu kürammm temel yetersizliği bu noktadadır : Bir yandan 
belirsizliği, dolayısıyle bilgi azlığmı incelemeyi amaçlar görünmekte-
dir. Öte yandan bireyleri kesinlik durumundakinden bile daha fazla 
bilgi ve hesaplama gücüne sahip varsaymaktadır. Böylece de temel ni-
teliği bilgi azlığı, kısıtlılığı ve yetersizliği olan belirsizlik durumundan 
daha da uzaklaşmaktadır. 

Yazımızın beklenen fayda yaklaşımının incelenmesine ayırdığı-
mız bu II. kısmında Eu kurammm yetersizliklerini açıklamış bulunu-
yoruz. Böylece de yazının ilk kısmında belirttiğimiz çeşitli karar du-
rumlarından ikincisi konusundaki açıklamalarımızı (aşağıda prospek 
kuramı için vereceğimiz açıklamalarımızı birtarafa bırakırsak) tamam-
lamış oluyoruz. 

Bizce belirsizlik sözkonusu olduğunda olayların olasılıkları, sonuç-
ları, hatta hareket biçimleri hakkında çeşitli ölçülerde bilgisizlik var-
dır. Dolayısıyle belirsizliği ele almayı amaçlayan incelemelerin bu so-
runlar üzerinde yoğunlaşması gerekir. Biz sonraki bir yazımızda bu 
sorunları, I. kısımda belirttiğimiz beşinci karar durumunu (ve bunun-
la ilgisi ölçüsünde dördüncü karar durumunu) ele alacağız. 

O yazıya geçmeden Eu kuranımdan farklı biçimde geliştirilen ba-
zı girişimleri özet biçimde açıklamamızda, I. kısımda üçüncü karar du-
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rumu olarak nitelediğimiz konuda kısa açıklamalar vermemizde, be-
lirsizlik konusunu iktisat bilimi çerçevesinde inceleyen bazı çalışmaları 
belirtmemizde yarar vardır. Yazının geri kalan kısmında bu açıklama-
lara yer vereceğiz. 

III 

BELİRSİZLİKLE İLGİLİ ÜÇ KONU 

Yukarda Tversky ve Kahneman'ın uyguladıkları birçok deneyin 
Eu kuramma uymayan sonuçlar ortaya çıkardıklarını görmüştük. 
Tversky ve Kahneman deneylerinin sonuçlarına uyan, onları yeterli 
düzeyde açıklayan farklı bir kuram oluşturmuşlar ve buna prospek ku-
lamı admı vermişlerdir. Aşağıda bu kuramı özet biçimde açıklamaya 
ve sözkonusu yazarların ilgili diğer bir yazılarını anlatmaya çalışıyo-
ruz.38 

1. Prospek Kuramı ve İlgili Araştırmalar 

Yazarlara göre basite indirgenmiş özellikte olan, yaklaşık ve ka-
ba nitelikler taşıyan, tam anlamıyla evrensel kurallara ulaşamayan 
prospek kuramınm seçim sürecinde iki aşama vardır: İlk aşamada 
(editing aşaması) sözkonusu durumlar (prospekler) basit, kavranması 
kolay bir çerçeveye oturtulmaktadır. İkinci aşamada, birinci aşamada 
ulaşılan sonuçlar değerlendirilmekte ve bunlar arasmda en yüksek 
değer veren prospek seçilmektedir. 

Bu kuramm temel farklılığını, ayırıcı özelliğini değer işlevi ve 
karar ağırlıkları oluşturmaktadır. Kuramda sonuçlar değer şeklinde 
ifade olunmakta, olasılıkların yerini karar ağırlıkları almaktadır. 

Değer işlevinde üç ayırıcı özellik sözkonusu olmaktadır : 1) So-
nuçlar, sıfır değer verilen bir referans noktasından artı ve eksi sapma 
(kazanç ve kayıp) olarak ifade edilmektedir. 2) Değer işlevi genellikle 
kazançlar için içbükey (concave), kayıplar için dışbükey (convex) ni-
telik taşımaktadır.89 3) Değer işlevinde kayıplara karşı tepki kazanç-
lara karşı gösterilen tepkiye oranla daha keskin ve çarpıcı olmaktadır. 
Böylece, değer işlevi, (29, s. 279; 34, s. 454) de gösterildiği gibi, yatay 
ekseninde kazanç ve kayıplarm, dikey ekseninde değerin yer aldığı bir 
diagramda S şeklini almaktadır. 
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Prospek kuramının ikinci ayırıcı özelliği olan karar ağırlığı kav-
ramı, Eu kuramındaki olasılığın yerini almakta, olasılığın (monoto-
nik) işlevi olmakla birlikte ondan farklı bulunmaktadır. Kanımızca 
karar ağırlıkları işlevinin en önemli özelliği şudur : Belirli bir olasılık 
oranında, karar ağırlıkları oranı, olasılıklar küçük olduğunda (olası-
lıkların büyük olması durumuna kıyasla) bire daha yakın olacaktır.40 

Karar ağırlıkları işlevinin bu özelliğine "subproportionality" denmek-
tedir.41 Bu nitelikleriyle karar ağırlıkları işlevi, (29, s. 283; 34, s. 455) 
de gösterildiği gibi, yatay ekseninde olasılığın, dikey ekseninde karar 
ağırlığının yer aldığı bir diagramda, genellikle 45° açılı doğrunun al-
tında kalan bir eğriyle ifade edilebilecektir. Eğri yalnızca çok düşük 
olasılıklarda 45° açılı doğrunun üstüne çıkabilecektir. 

Burada Tversky ve Kahneman'm, kişilerin belirsizlik karşısındaki 
davranışlarını inceleyen diğer bir yazılarına da (43) kısaca değinmek 
istiyoruz. Bu yazıda insanların olayları, olasılıkları ve değerleri tahmin 
ederken üç yol göstericiyi (heuristics) kullandıkları belirtiliyor. Bun-
lar temsil edicilik (representativeness), kullanabilmeye elverişlilik 
(availability), uyarlama ve bir ilkeye dayanma (adjustment ve ancho-
ring) yol göstericileridir. 

Temsil ediciliğin önemi konusunda bir örnek şudur: Deneklere 
0.70 i mühendis (avukat), 0.30 u avukat (mühendis) olan bir gruptan 
rastgele seçilen bir kişinin mühendis ya da avukat olması olasılığı so-
ruluyor. A durumunda soru, seçilen kişinin niteliği hakkında hiçbir 
açıklama verilmeden yöneltiliyor. Bu durumda denekler olaydan önce-
ki (prior) olasılıkları gözönüne alıyor, seçilen kişinin mühendis (avu-
kat) olma olasılığı 0.70 dir diyorlar. B durumunda seçilen adayın mü-
hendis ya da avukat olması hakkında hiçbir bilgi içeriği taşımayan 
aşağıdaki gibi bir açıklama veriliyor: Aday 30 yaşındadır. Evli ama 
çocuksuzdur. Yüksek yetenekli, çok istekli ve gayretli, alanında başarı 
vaad eden bir kişidir. Çalışma arkadaşlarınca çok sevilir. Bu açıklama-
dan sonra olaydan önceki olasılıklar deneklerce gözönüne alınmıyor, 
adayın mühendis olma olasılığının 0.50 olduğu yanıtı veriliyor. 

Uyarlama ve bir ilkeye dayanma etkisini42 ortaya koyan ilginç bir 
örnekte deneklere Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler üyelerinin yüz-
de kaçmı oluşturdukları sorulmuş. Yalnız şöyle bir yol izlenmiş : Soru-
dan önce, talih oyunlarında kullanılan bir araçla 0 ile 100 arasmda 
kalan bir başlangıç sayısı tamamen keyfi ve rastgele biçimde belirlen-
miş, sonra deneklerden bu saymm sözkonusu orandan (Afrika ülkele-
rinin Birleşmiş Milletlerdeki üye oranı) küçük ya da büyük olduğunu 
belirtmeleri istenmiş. Daha sonra da Afrika ülkelerinin üye oranları 
konusunda tahmin ettikleri rakama ulaşmaları için sözkonusu başlan-
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gıç sayısında gerekli gördükleri düzenleme ve değiştirmeleri yapma 
olanağı deneklere tanınmıştır. 

Bu nitelikteki deneyde farklı gruplara farklı başlangıç sayıları ve-
rilmiştir. Başlangıç sayısı 10 olan grubun tahmin ortancası 25, 65 olan 
grubun tahmin ortancası 45 olarak bulunmuştur. Böylece, başlangıç-
ta tamamen keyfi olarak verilen sayı bir ilkeye dayanma etkisi yarat-
makta, başlangıç sayısının farklılığına bağlı olarak tahminler farklı-
lık göstermektedir.43 

2. Üçüncü Karar Durumu 

İktisat kuramında F.H. Knight izlenerek riskle belirsizlik arasın-
da ayırım yapılmaktadır. (Örneğin, 9, s. 458; 16, s. 13; 17, s. 40, 41)' 
Risk durumunda hangi sonucun gerçekleşeceği bilinmemekte ama so-
nuçların olasılıkları bilinmektedir. Bu risk durumu yukardaki II. kı-
sımda incelediğimiz, ikinci karar durumunu oluşturmaktadır. 

İktisat kuramında belirsizlik denildiğinde olayların, sonuçların 
olasılıklarının bilinmediği varsayılmaktadır. Bu duruma tam bilgisizlik 
hali de denmektedir. (9, s. 459; 16, s. 278). Ama, (9, s. 459) da da be-
lirtildiği gibi, konuyu tam bilgisizlik ya da belirsizlik diye isimlendir-
mek yanıltıcıdır. Çünkü aşağıdaki açıklamaların da göstereceği gibi, bu 
durumda bireylerin birçok şeyi (bu arada örneğin ödeme dizeyini 
-payoff matrix-) bildikleri kabul edilmektedir. Burada bireylerin bil-
diği varsayılanlar, gerçek yaşamda karar verme durumunda kalan ki-
şilerin ulaşabilecekleri en üst bilgi düzeyinden genellikle daha az de-
ğildir. 

Bu nedenle iktisat kuramında belirsizlik başlığı altında incelenen 
konuyu, (5, s. 267, 271) e koşut biçimde, üçüncü karar durumu olarak 
nitelemeyi uygun bulduk. Yukarda (s. 275) belirtildiği gibi, bu üçüncü 
karar durumunda çeşitli olanakların (durumların) sonuçlan bilin-
mekte, ama bu sonuçların olasılıkları bilinmemektedir.44 

Bu durum için bazı karar kuralları önerilmiştir. Bunlardan en 
önemlileri aşağıda belirtilmektedir.45 

Maxiri),in Ölçütü Burada kişi seçebileceği herbir stratejide sözkonusu 
olabilecek en kötü durumları belirlemektedir. Stratejiler arasında se-
çim yapabildiği için, bu en kötülerin (minimumların) içinde en iyisi-
ni (maksimumunu) seçmek kişinin gücü dahilindedir. İşte çeşitli stra-
tejilerin en kötü sonuçları arasında en iyiyi seçmek anlamma gelen 
bu kurala maximin ölçütü denmektedir 



296 t u n c e r b u l u t a y 

Çok ürkek ve korkak bir davranış biçimi ortaya koyduğu söylenen 
bu maximin ölçütü kötümser olarak nitelenmektedir. Şimdi tanımla-
yacağımız maximax ölçütü ise tam ters bir özellik taşımaktadır. Bu 
ölçüte göre hareket eden kişi iyimser davranmakta, en iyileri gözönü-
ne almakla yetinmektedir. 

Maximax Ölçütü Bu ölçüte göre kişi seçebileceği stratejilerde ortaya 
çıkacak en iyi durumları belirlemekte, sonra bu en iyiler arasmda en 
iyiyi içeren stratejiyi izlemektedir. Diğer bir deyişle bu Ölçüte göre dav-
ranan kişi yalnızca en iyileri (önce stratejilerden herbirinin ortaya 
koyduğu en iyi sonuçları, sonra bu en iyi sonuçların en iyisini) gözönü-
ne almaktadır. 

Hurıoicz Ölçütü Bu ölçütte bir stratejide en kötü ve en iyi belirlen-
mekte ve bunların ağırlıklı ortalaması alınmaktadır. Sonra da bu ağır-
lıklı ortalamalar arasında en iyiyi veren strateji seçilmektedir. 

Burada ağırlıklı ortalama almrrken kullanılan ağırlık maximin ve 
maximax ölçütlerinden hangisine daha yakın davranıldığını göster-
mektedir. Örneğin olanakların en iyisini gösteren sonucun katsayısı 
olarak kullanılan ağırlık (°o) sıfır olduğunda kötümser sayılan maxi-
min ölçütü ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık oc = i olduğunda iyim-
ser maximax ölçütü sözkonusu olmaktadır. Böylece oenm alacağı de-
ğer kişinin iyimserlik ya da kötümserlik şeklindeki psikolojik durumu-
nu yansıtmaktadır. 

Minimaz Pişmanlık Ölçütü Bu ölçütü açıklamak için kişinin karşı-
sında m kadar farklı strateji, n kadar farklı durum (gerçekleşen du-
rum) olduğunu düşünelim. Böylece ortaya çıkan m x n dizeyinin 
(matriksinin) elemanları (a^), i inci stratejiyi izlemesi ve gerçekleşen 
durumun j olması halinde karşılaşacağı sonucun kişi için ifade edece-
ği değeri gösterecektir. 

Diğer bir deyişle, bu çerçevede i stratejisini seçen kişi, j durumu 
gerçekleştiğinde a^ sonucu ile karşılaşacaktır. Eğer kişi j durumunun 
gerçekleşeceğini önceden bilseydi, dizeyin j sütununda yer alan a,), 
a2j,...,amJ değerleri içinden enbüyüğünü seçebilecekti. O halde kişinin, 
j durumunun gerçekleşmesi halinde, i stratejisini seçmekle karşılaşa-
cağı en büyük kayıp 

max ay—a,i} 
m 

olacaktır. 
Minimax pişmanlık (regret) ölçütünde, bu ilkelere göre hesapla-

nan en büyük kayıpların oluşturduğu m x n elemanlı kayıp tablosuna 
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dayanılmaktadır. Bu ölçütte en büyük (maksimum) kayıplarm en kü-
çüğünü (minimumunu) sağlayan stratejinin izlenmesi amaçlanmak-
tadır. 

Laplace Ölçütü Bayes ölçütü, yetersiz neden ilkesini esas alan ölçüt 
adları da verilen bu ölçüte göre durumların (state of nature) olasılık-
ları bilinmediğine göre, izlenmesi gereken yol, sözkonusu olabilecek 
durumların hepsine aynı olasılığı tanımak ve böylece sonuca ulaşmak-
tır. Bütün olası sonuçların (durumların) ağırlıksız ortalamasının alın-
ması anlamma gelen bu yolla, bu kısımda "belirsizlik" olarak isimlen-
dirdiğimiz durum ortadan kalkmakta, "risk" durumuna geçilmekte-
dir. 

Bu ölçütün en büyük sakıncası eşit olasılıklı olarak alınacak du-
rumlar hakkındaki belirsizliktir. Örneğin, (16, s. 284, 285) de belirtil-
diği gibi, durumlarm bir sıralanmasında a, olarak organizmanın sabit 
kalışı, a2 olarak organizmanın hareket etmesi alınabilir. Aynı ölçüde 
sağlıklı diğer bir sıralamada a, organizmanın sabit kalması, a2 sağa 
doğru, a3 sola doğru hareket etmesi olabilir. Bu iki sıralamadan (ya 
da sözkonusu olabilecek diğer sıralamalardan) hangisinin seçilmesi 
gerekeceği açık ve belli değildir. Tabii seçilecek sıralamalara göre 
Laplace ölçütünde kullanılacak olasılıklar da değişecek, dolayısıyla öl-
çütte bor belirsizlik sözkonusu olacaktır. 

Bu bahiste son olarak, incelemekte olduğumuz üçüncü karar du-
rumunda daha başka karar ölçütlerinin de sözkonusu olabileceğini46 

ya da geliştirilebileceğini belirtmek istiyoruz. Ayrıca, yukarda verilen 
ölçütlerin farklı stratejilere yöneltmelerinin doğal olduğuna, çeşitli 
karar ölçütlerinin birlikte kullanılmaları durumunda çoğunluk karar-
larında geçişsizliğin ortaya çıkabileceğine değinmekte yarar buluyo-
ruz.47 

3. Genel Denge (İktisat) Kuramı ve Belirsizlik 

Bu konuyu iki başlık altmda incelemeye çalışacağız. Önce belirsiz-
liği genel denge kuramı çerçevesinde ele alan bir girişimi açıklayaca-
ğız. İkinci başlıkta iktisat (genel denge) kurammın bilgi konusundaki 
çok aşırı varsayımlarının gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkabi-
lecek sonuçları belirteceğiz. Her iki konuyu da çok kısa ve özet biçim-
de anlatacak, daha çok konuları inceleyen yazıları belirtmekle yetine-
ceğiz.40 

a. Belirsizlik ve Debreu Girişimi 
G. Debreu genel denge kuramını ele alan ünlü yapıtının son kıs-
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ınında (51, Chapter 7) belirsizliği incelemektedir. Burada getirilen ye-
nilik, (51, s. 98) de söylendiği gibi, malların fiziksel belirleyici özellikle-
rine, mekan ve zaman içindeki yerlerine, "ortamlarının" da eklenme-
sinden ibarettir. Böylece bir olayın meydana gelip gelmemesi, gelece-
ğin şu ya da bu şekilde oluşu da malı belirleyen etkenlerden biri ol-
maktadır. Yani mallar koşullu (contingent) nitelik kazanmakta, olay-
ların gerçekleşme farklılığına bağlı olarak mallar da değişmektedir.49 

Debreu'nun belirsizlik kuramının yeniliği mal tanımına yapılan 
bu eklemeden öteye geçmemektedir. Bu yolla belirsizlik durumu için de 
kitabın (51) önceki kısmmda belirlilik halinde ulaşılan sonuçların öz-
deşliği, geçerliliği (s. 102) sağlanmaktadır. Kitapta (s. 102, dip not 2) 
koşullu mallarda piyasaların oluşabildiği varsayımının belirlilik du-
rumunda mallar için piyasaların gerçekleşebildiği varsayımının doğal 
bir uzantısı niteliği taşıdığı savı ileri sürülmektedir. 

Debreu'nun bu savma rağmen gerçek yaşamda koşullu mallar 
için piyasalarm kolaylıkla oluşabildiği söylenemez.50 Gerçekte böyle 
piyasalar çok nadirdir. Diğer bir deyişle piyasalar tam (complete) de-
ğildir.61 

Sonuç olarak G. Debreu'nun belirsizliği ele alan yaklaşımı mantık 
açısından saygın nitelik taşısa da, konuya açıklık, bilimsel katkı sağ-
lamak yönünden doyurucu olmaktan çok uzaktır. Bu özellik genel den-
ge kuramının, belirsizlik dışmdaki, olgu ve sonuçları için de geniş öl-
çüde geçerlidir. 

b. İktisat Kuramı ve Bilgi Sorunu 

Genel denge kuramında ajanların (tüketici ve üretici) tümünün 
tam anlamıyla rasyonel oldukları, bilginin eksiksiz nitelik taşıdığı, 
masrafsızca elde edilebildiği, fiyatların mallar hakkında gerekli ve ye-
terli tüm bilgiyi sağladığı varsayımları vardır. Bu varsayımlar gerçek 
yaşamın veri ve olgularına çok ters düşmektedir. Yani gerçek yaşam-
da ne ajanlar tümüyle rasyoneldir, ne bilgi tamdır, ne fiyatlar malla-
rın tüm niteliğini ortaya koyabilirler, ne de bilgi masrafsız sağlanabi-
lir. 

Bilgi tam olmadığmda, bilgi sağlama masraf gerektirdiğinde ge-
nel denge kuramının ulaştığı birçok sonuç ortadan kalkar. Örneğin 
dengede tek bir fiyat sözkonusu olmaz, ayrıca rekabetçi denge var ol-
mayabileceği gibi Pareto optimal de olmayabilir.02 

Ajanlar tam rasyonel, bilgi tam olmadığında aynı mal için çeşit-
li fiyatlar sözkonusu olabileceği gibi, piyasada aynı (ya da yakm) fi-
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yattan satılan bir malın çok çeşitli kalitesi bulunabilir. Böylece öde-
necek belirli bir fiyattan alınacak (görünürde aynı olan) mal iyi ka-
lite de, düşük kalite de olabilir. 

Aynı ya da %çok yakın mallar için çeşitli fiyatlar sözkonusu olunca 
tüketiciler için en uygun fiyatı53, işçiler için en elverişli ücreti araştır-
ma girişimleri ortaya çıkar. Bu konular son yıllarda önem kazanan 
araştırma (search) modelleriyle incelenmektedir. 

Bilgi yetersizliği nedeniyle piyasada aynı ya da yakın fiyatta» çe-
şitli kalitede (ama aynı sayılan) mal var olunca, fiyatlar bir ortala jıa-
yı gösterecektir. Bu durumda yüksek kaliteli malın (ya da işgücünün) 
sahipleri kalite üstünlüklerini belirtmek için sinyal verme yoluna gi-
deceklerdir. Örneğin bir gruba ait olan (örneğin Amerikan zencilerine) 
ya da başarı düzeyi yüksek sayılmayan bir okulun mezunlarından bu-
lunan ve kendisini grup ortalaması üstünde yetenekli bulan kişi bu ka-
litesini ortaya koyacak bir gösterge, bir sinyal verme olanaklarım araş-
tıracaktır.54 

Bir piyasada aynı sayılan malların kalitesi arasında farklılık olun-
ca alıcı ile satıcı malın niteliği konusunda farklı ve bakışımsız bilgiye 
tahip olacaktır. Örneğin kullanılmış araba piyasasmda iyi ya da kötü 
arabayı ayırabilecek bilgisi olmayan alıcı heriki cins arabaya da aynı 
fiyatı verecektir. Böylece iyi araba da kötü araba da aynı ortalama 
fiyata satılacaktır. Bu durumda iyi araba sahibi zarar görecek, malını 
bu piyasaya sokmayacaktır. Böylece kötü arabalar iyileri piyasadan 
kovacaktır.55 

18 Şubat 1983 
ANKARA 
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N O T L A R 

1 Marschak (1, s. 7) de dendiği gibi beklenen fayda yaklaşımında da gelenek-
sel yaklaşımda da kişiler (ajanlar) tam bilgiye (complete information) sahip-
tirler. Böylece belirlilik, kesinlik (certainty) hali tam bilgi durumunun, tüm 
olasılıkların sıfır ya da bir olduğu, özel bir hali niteliğindedir. 

a Üzerinde ciltlerin yazıldığı olasılıklar konusunda çok özet bilgi için (3, s. 535-
537; 4, s. 3) e başvurulabilir. 

s (5, s. 267, 268) de de karar durumları beşe ayrılmaktadır. Bizim buradaki açık-
lamalarımız bu ayırıma uymaktadır. Yalnız beşinci durum (5, s. 268) de tam 
bilgisizlik olarak nitelenmektedir. Bizim açıklamalarımız bu noktada (5) den 
farklılık göstermektedir. 

* Tarihçe konusunda daha fazla bilgi için (6, s. 1-41; 7, s. 14, 15, 30, 31; 8, s. 214, 
215; 3, s. 530-531) e bakılabilir. 

5 Bu belitler (6, s. 46-52; 4, s. 17-40; 12, s. 43-47) de, mantık ve matematik alanın-
da kullanılan simgelere (bizim burada tanıdığımızdan) daha fazla ağırlık ve-
rilerek anlatılmaktadır. Aynı belitler (7, s. 23-27; 13, s. 139; 14, s. 285-290) da, 
farklı nitelikte olmasa da ayrı görüntü içinde verilmektedir. 
Bazı kaynaklarda (5; 15) öznel ve nesnel olasılık ayırımı gözönüne alınmak-
tadır. (5, s. 282-287) de, nesnel olasılıklara dayanılmakta, Borch izlenerek üç 
belit ileri sürülmektedir. Öznel olasılıkların incelendiği (5, s. 288-292) de belit-
ler zenginleştirilmektedir. Aynı şekilde (15, s. 32-41) de nesnel olasılık (risk du-
rumu), (15, s. 41-47) de öznel olasılık (belirsizlik durumu) incelenmektedir. 
Tabii sözkonusu belitler, belirtmediğimiz birçok başka kaynakta da yer almak-
tadır. Bunlardan (16, s. 23-31; 17, s. 27-30) a değinmek istiyoruz. Ayrıca kolayca 
izlenebilir nitelikte bir kaynağı da (1, s. 240-253, özellikle, s. 242, 243) belirtmek-
te yarar buluyoruz. 

a Bu kaynaklar arasında da bazı farklılıklar vardır. 
' Örneğin piyango bileti 100 liralık, ödüller ya 200 lira ya hiç olsun. Yani 

A=200, B=0, p=l /2 , 1—p=l/2 bulunsun. Bu durumda j = 2 olacak, i = l olduğu 
için yazılmayabilecektir. Böylece yukardaki (s.277) (1) 

E(u) =p, u(a,) + p 2 uta,) 
olarak yazılabilecektir. Bu ifadede piyango biletinin sözkonusu olduğu, a, in 
Aya, a ^ n Bye eşit olarak alındığı, p2nin (1—p,)e eşit bulunduğu gözönüne 
alınınca, 

E(u(L) )=pu(A) + ( l -p)u(B) 
ifadesi ortaya çıkacaktır. Bu ifade iki ödüllü piyango biletinin (D beklenen 
faydasını gösterecektir. 

8 Örnek olarak belirli bir yerde yaz tatilini geçirmesi sözkonusu olan bir kişiyi 
ele alabiliriz. Kişi tatile gitmediğinde evinin alışmış olduğu rahatlığından (B 
durumu) belirli bir doyum sağlayacaktır. Bunun kesin olduğunu varsayalım. 
Kişi, doyurucu olanaklarla, iyi bir tatil yerinde iznini geçirmeyi (A durumu) 
evde kalmaya (B durumu) yeğlemektedir. Ama gideceği yerin kötü olması (C 
durumu) olasılığı onu düşündürmektedir. Yani Byi Cye yeğlemektedir. Böy-
lece tatilin geçirileceği yerin iyiliği ya da kötülüğü konusunda belirsizlik var-
dır; olasılıklarla, piyango biletiyle simgelenebilecek (L= (p, A, C) ile gösterile-
bilecek) bir şans durumu vardır. 
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Bu örnekte kişi, gidilecek yerin iyi olması olasılığı belirli bir değeri aşınca ta-
tile gidecek, bu değerin altında kalınca evinde kalmayı yeğleyecektir. Sürekli-
lik belitinin ileri sürdüğü, olasılık için böyle bir değerin (kişinin tatile çıkmak-
la evde kalmak arasında farksız kaldığı durumdaki olasılığı gösteren) daima 
var olacağıdır. 

9 Örneğin tatilinizi Marmaris (A) ya da Bodrum'da (B) geçirmek arasında bir 
fark görmüyorsunuz. C ise belirli bir motosikleti gösteriyor. Bu durumda, Be-
lit 3e uymanız için, diğer her bakımdan aynı oldukları halde, yalmzca tatil 
yeri olarak Marmaris ya da Bodrumu önerme konusunda farklılık gösteren, 
diğer ödül olarak da motosiklet sunan iki piyango bileti (L, = (p, A, C) ve 
Lj= (p, B, C) ) arasında da farksız olmanız gerekmektedir. 
Bağımsızlık belitine, emin sonuç ilkesi ( sure thing principle) adı da verilmek-
tedir. 
Burada bağımsızlık belitini ele alaıı son araştırmalardan birine (49) dikkat çek-
mek istiyoruz. Bu yazıda (örneğin s. 278) bağımsızlık belitinin normatif açıdan 
genellikle çekici olmasına karşın, betimsel (descriptive) yönden elverişli olma-
dığı, bilimsel bulguların belite uygun düşmediği belirtilmektedir. Konunun ta-
rihçesinin de özet ve iyi biçimde anlatıldığı (s. 280-292) yazıda iki temel amaç 
güdülmektedir: İlk amaç beklenen fayda çözümlemesinin temel kavram, alet ve 
sonuçlarının bağımsızlık belitine dayanmadığını, bunların tercihlerin düzgün-
lüğü (smoothness) varsayımı kullanılarak elde edilebileceğini göstermektir. 
İkinci amaç, tercihlerin düzgünlüğüne dayanan bu yaklaşımın risk karşısında-
ki kişisel davranışı açıklayan basit ama güçlü bir model oluşturabileceğini or-
taya koymaktır. 

îo Yani bir piyangoda (şans oyunu ya da durumunda) yüksek ödüllü (Anın Bye 
yeğlenmesi) sonucu kazanma olasılığı daha yüksek olan bilet yeğlenecektir. 
A yaşama, B ölüm, L, dağa tırmanmama, L2 dağa tırmanma (spor amacıyla) 
olsun. Bu durumda, (A, B ye yeğlendiğinden) Belit 4 e uyan kişilerin dağa tır-
manma yoluna gitmemeleri gerekir. Çünkü L, de yaşama olasılığı L2 den yük-
sektir. Tabii bu örnekte dağa tırmanmanın sağladığı olanaklar (spor, kendine 
güven, heyecan, reklam gibi) gözardı edilmektedir. Bu örnek ve belit konusun-
da, (9, s. 429, 430, 433; 16, s. 28, 29; 17, s. 30, 235) e bakılabilir. 

u Burada bu sonuç için bir kanıtlama vermiş değiliz. Bu sonucu öngörme (predic-
tion) olanak ve geçerliliğine dayandırılan teoremler şeklinde ifade eden, son-
ra da bu teoremleri basit bir biçimde kanıtlayan açıklamalar için (9, s. 432-435) e 
bakılabilir. 

12 Burada, (20, s. 164) de belirtilen (ve Pratt, Raiffa, Schlaifer'den alındığı söyle-
nen) bir duruma değinmek istiyoruz. Geçişlilik özelliğine ters olarak bir kişi 
sahip olduğu Ayı Bye, Byi Cye, Cyi de Aya yeğlemektedir. Bu kişiye şöyle 
diyoruz: Madem ki Cyi Aya yeğliyorsun, Cyi sana vermemiz için Ayı bize 
ver, üstüne de biraz para ver. Bu değişim sonunda şimdi sende C olacak. Madem 
ki Byi Cye yeğliyorsun, Byi alabilmek için Cyi ve üstüne de biraz para ver-
men gerek. Aym şekilde (B ye sahip olduğun durumda) madem ki A yı B ye 
yeğliyorsun, Ayı sana vermemiz için Byi ver, üstüne biraz da para öde. 
Bu şekilde hareket edilince kişi başlangıçta sahip olduğu Aya ulaşıyor, üste-
lik de 3 kez üstüne para ödemiş oluyor. Bu durumda kişinin davranışından 
üzüntü ve pişmanlık duyması doğaldır. Diğer bir deyişle geçişlilik özelliğine 
ters davranışlar kişinin kayba uğramasına, pişmanlık duymasına neden olur. 
Burada, (20, s. 163) de anlatılan bir olaya da dikkat çekmek istiyoruz. Anlatı-
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lan olayda M. Allais, misafirlerini (J. Marschak, R. Frisch, L.J. Savage) beklet-
memek için, kendini bir arabamn önüne atmakta ve araba çarpmasından kıl 
payı kurtulabilmektedir. Bu davramş lexicografik tercih sıralamasına tersti. 
Çünkü bu sıralamaya göre kişinin kendini ezilmek tehlikesine atmak yerine 
misafirlerini bir dakika bekletmek yolunu seçmesi gerekirdi. 
Burada son olarak geçişlilik belitinin geçerliliği yönünde sonuçlar ortaya çıka-
ran bazı araştırmalara (21, s. 5-7) değinelim. 

ıs Yazıda (22, s. 6-8) geçişliliğin sözkonusu olabildiği diğer durum ve örnekler de 
belirtilmektedir. Bu konuda ayrıca, (23, s. 6) da yer alan bir örneğe de değin-
mek isteriz. Bu örnek, misafirlikteki bir kişinin yiyeceği elma ya da armudu 
seçerken açlığının yoğunluğu, meyve tercihleri yanında görgü (misafirlik) ku-
rallarını da önemle gözönüne almak durumunda kaldığını göstermektedir. Bu 
çelişik olabilen ölçütlere göre hareket eden kişi büyük elmayı, büyük armuda, 
büyük armudu, küçük elmaya, küçük elmayı, büyük elmaya yeğleyebilmekte-
dir. 
K.O. May'm bu yazısı ve genel olarak geçişlilik konusu için, (20, s. 169; 24, s. 
44-47) ye de bakılabilir. İkinci kaynakta (24, s. 45) May'ın ulaştığı sonucun kıs-
men de, sözkonusu örnekte kişilere farksız (indifferent) kalma olanağının ta-
nınmamasının sonucu olabileceği ileri sürülmektedir. Farksızlığın sözkonusu ol-
duğu durumlarda geçişlilik özelliğinin geçerli olmayacağı şeklindeki düşünce ve 
öneriler için, (20, s. 171) e ve burada belirtilen kaynaklara bakılabilir. 

1 4 Burada sözkonusu olan iktisat kuramının farksızlık anlayışı değildir. Çüııkü 
farksızlıkta bir seçim yapılmakta, burada ise seçim yapılamamaktadır. 

ıs M. Allais tarafından ileri sürülmüş olan bu ünlü örnek için, örneğin, (4, s. 101, 
102; 12, s. 47, 48)e başvurulabilir. Bu konuda aşağıda (s. 304) yer alan 29. dip 
nota da bakılabilir 

16 F(u) şeklinde bir fonksiyon, u , > u 0 olduğu her durumda F(u,) > F ( u 0 ) ise u 
nun monotonik dönüşümüdür, denir. Diğer bir deyişle u=f(x, , x2,..., xn) şeklin-
de bir fayda işlevi olduğunda bunun monotonik dönüşümü (w), 

w=F(u) , F ' ( u ) > 0 
olduğunda ortaya çıkar. Fayda işlevinin bu nitelikte olması durumunda sıral 
(ordinal) fayda sözkonusu olur. (Bu tanımlar ve bu alandaki örnekler için 
26, s. 654; 11, s. 16 (dip not); 9, s. 214-216; 8, s. 89a bakılabilir.) 
Buna karşılık u ile w arasında, 

w = a + b u , b > 0 
şeklinde bir dönüşüme olanak bulunduğunda doğrusal dönüşüm ortaya çıkar. 
Fayda işlevi bu nitelikte olduğunda sayal (cardinal) fayda sözkonusu olur. (Bu 
konuda, 20, s. 657; 8, s. 222; 23, s. 12 ye başvurulabilir.) 
Doğrusal dönüşümde ölçü birimini (örneğin metre biriminin ya da ayak biri-
minin kullanılması) ve başlangıç noktasını (örneğin herhangibir tepenin yük-
sekliğinin etrafındaki tabana ya da deniz düzeyine göre ölçülmesi) seçebilme 
özgürlüğü vardır. Oysa başlangıç noktası için de bir seçim sözkonusu olmaya-
bilir. Örneğin herhangibir şeyin boyu ölçülürken böyle yapılmaktadır. Bu du-
rumda seçim özgürlüğü yalnızca ölçü birimi için sözkonusu olmaktadır. 
Yalnızca ölçü biriminin seçilebildiği bu son durumda' ölçüm "oransal dönüşüm 
ölçüsünde tek" (unique up to a proportionate transformation) olarak ismlendi-
rilmektedir. Doğrusal dönüşümün oldu&u (sayal faydanın sözkonusu bulundu-
ğu) durumda ölçüm "doğrusal dönüşüm ölçüsünde tek" (unique only up to a 
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linear transformation). olarak, geleneksel iktisat kuramının dayandığı sıral fay-
da durumunda ise ölçüm "monoton dönüşüm ölçüsünde tek" (unique up to a 
monotonic transformation) olarak nitelenmektedir. (Bu konular için, 9, s. 421-
423; 27, s. 344-347; 28, s. 66-74 e bakılabilir.) 
Yukarıda (s. 277) verilen (1) formülüne dayanılarak elde olunan beklenen fay-
danın doğrusal dönüşüm özelliği taşıması konusunda, örneğin (11, s. 55; 3, s. 
531) e başvurulabilir. 

" Bu endeks hakkında, endeksin sayal fayda ile ilişkileri konusunda daha fazla 
bilgi sağlamak için, örneğin, (9, s. 424-428, 431, 432; 11, s. 55, 56; 3, s. 532-535) e 
başvurulabilir. 

18 Bu nitelikte tanımlar için, (29, s. 264; 30, s. 21) e bakılabilir. 

19 Durumu ders kitaplarında yer alan formülleri içinde gösterebilmek için, ödül-
leri w, ve w2 olan piyangonun beklenen değerinin, 

pw, + (1—p) w2 

olduğunu belirtelim. Böyle olduğuna göre piyangonun beklenen değerinin fay-
' dası, 

u(pw, + (1—p)w2) 
olarak gösterilebilecektir. Bu formülde olasılıklar ödüllerle çarpılmakta, böyle-
ce elde olunan sonucun (beklenen değerin) tek bir faydası sözkonusu bulun-
maktadır. 
Öte yandan riskin, şansın sözkonusu olduğu piyangonun da bir faydası var-
dır. Yani piyangoda, elde olunan sonucun ötesinde, kazanma ya da kaybetme 
olanaklarına yer veren şans, talih oyunu olma niteliği de sözkonusudur. Bu 
durumu göstermek üzere piyangonun beklenen faydası, 

p u(w,) + (1—p)u (w2) 
şeklinde ifade edilmektedir. Bu formülde açıklıkla görüldüğü gibi, talih oyu-
nunun, piyangonun ortaya çıkarabileceği sonuçların faydalan ayn ayn ele 
alınmakta, olasılıklar bu faydalarla çarpılmaktdır. 
Riskten kaçma durumunu ifade eden, piyangonun beklenen değerinin fayda-
sının piyangonun beklenen faydasından büyük olması hali, yukardaki formül-
lerle, 

u(pw, + (1—p)w2) > p u l w l ) + ( l - p ) u ( w 2 ) 
şeklinde gösterilebilecektir. Risk seven kişilerde bu eşitsizliğin yönü değişecek, 
risk nötr durumda eşitlik sözkonusu olacaktır. 
Yukarda verilen eşitsizliğin kesinlikle içbükey işlev tanımına uyduğunu, risk 
seven kişiler için sözkonusu olan eşitsizliğin ise kesinlikle dışbükey bir işlev 
ortaya çıkardığını göstermek kolaydır. Aynı şekilde risk nötr durumda bir doğ-
ruya ulaşılacaktır. Bu konuda örneğin (11, s. 57, 364, 365; 31, s. 343) e bakılabilir. 

20 Bu konularda, örneğin, (6, s. 93, 94; 11, s. 57, 58; 17, s. 33-35, 46-49) dan daha faz-
la bilgi edinilebilir. 
Burada (rw)ye oransal riskten kaçınma ölçütü dendiğini de belirtelim. 

21 Yazıda (46) ancak bir kısmi sıralamaya ulaşılmaktadır. Yani Rothschild, Stiglitz 
yaklaşımı çerçevesinde kalındığında, x ve y den hangisinin daha riskli olduğu 
sorusuna daima yanıt bulunamaz. Bu konular, bunların genelleştirilmesi giri-
şimleri hakkında daha fazla bilgi için, (47, s. 99-125; 17, s. 51-55) e başvurulabilir. 

22 Bu örnek (3, s. 547, 548) de yer alıyor. Yalnız denek sayılannda ve oranlarda 
biraz farklılık var. 
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23 Bu bahiste verdiğimiz iki örnek (3, s. 547, 548) de "context effects" başlığı al-
tında yer almaktadır. Aynı yerde (3, s. 548), Eu yaklaşımının özellikle psikolojik 
olguları gözönüne almama şeklindeki eksikliklerine, Eu kuramını, eksiklikleri-
ni giderecek etki ve boyutları gözönüne alacak biçimde genişletip yorumlama 
girişimlerine değinilmektedir. 

24 Bu konuda (34, s. 455, 456) ya da başvurulabilir. Ayrıca yukarda "bağımsızlık 
belitinin eleştirisi" bahsinde verdiğimiz örnekler de (özellikle ilk örnek) bu 
amaçla kullanılabilir. 

Eğilimlerin tersine dönmesi olarak nitelediğimiz bu duruma (29, s. 268) de, 
olumlu ve olumsuz prospek'lerin aynadaki görüntülerinin özellikleri gözönüne 
alınarak, "reflection effect" denmektedir. Bu etki konusunda daha fazla bilgi 
ve örnek için, (29, s. 268, 269, 273) e başvurulabilir. 

2 8 Bu konuda, formülasyonun önemi bahsinde (s. 284) verdiğimiz Asya kaynaklı 
hastalığa ait örnekten de yararlanılabilir. Bu örnek de, (34, s. 453 de dendiği 
gibi) kazançları içeren seçimlerin genellikle riskten kaçar, kayıpları içeren se-
çimlerin genellikle risk sever davranışlar ortaya çıkardığım göstermektedir. 

2T Bu konuda (35; 19, s. 2; 3, s. 546) ya bakılabilir. İlk kaynakta (35, s. 623, 624) ko-
nunun niteliği ve önemi açık ve öz biçimde açıklanmaktadır. 

28 Bu araştırmaya göre Eu belitlerine ısrarla karşı çıkış (ki çoğunlukla Savage'm 
"bağımsızlık ilkesi" için sözkonusu olmuştur), fiili seçimlerde belitlere ters dav-
ranış çoğunlukla daha düşük düzeydeki işadamları için sözkonusu olmaktadır. 
Ayrıca yüksek düzeydeki işadamları seçimlerini tartışmaya daha açık, karar 
kuramının incelenmesi ve öğretilmesine daha istekli olmuşlardır. (21, s. 21) 
Bu konuda (25, s. 40) a da bakılabilir. Bu yazıda yer alan araştırmada denek-
lerden hiçbiri tercihlerinin geçişsiz olduğunun farkına varmamıştır. Bazı (few) 
denekler geçişsiz davrandıklarım yadsımış, deney sonuçlarını görmek istemiş-
lerdir. 

2 9 Sözü edilen yazıda (36) iki problem kullanılmaktadır: Problem 1 yukarda 
(s.280-281) verdiğimiz, Allais tarafından ileri sürülmüş örnektir. Problem 2 Ellsberg 
tarafından oluşturulmuştur. (Bu problem için, 37, s. 653, 654; 12, s. 48 e de bakı-
labilir.) Ellsberg'in bu örneği de Savage'm bağımsızlık ilkesine ters düşen, onu 
yanlışlayan seçim ve davranışlar ortaya çıkarmaktadır. 
Aynı yazıda (36, s. 370) deneklerin çoğunluğunun Savage'm bağımsızlık ilkesine 
(belitine) ters düşen seçimler yaptıkları belirtilmektedir. 
Yazı ilginç bir tartışma ile bitmekte, tartışmada geçişlilik beliti konusundaki 
davramşlar da sözkonusu edilmektedir. (36, s. 372, 373) 

so Çok tartışılmış olan bu konu için, örneğin, (4, örneğin, s. 100-104; 37, s. 655, 656; 
38; 1, örneğin, s. 329-332, 356-358, 376) ya başvurulabilir. 
(4, s. 103; 38, s. 691) de yazarlar (29. dip notta belirtilen Allais ve Ellsberg ör-
nekleri karşısında) kendilerinin de bağımsızlık belitine (emin sonuç ilkesine-
6ure thing principle) ters, tutarsız davrandıklarım kabul etmektedirler. Ama 
sonra düşünüp, mantıklama yapınca, bazı ilke ve araçlardan yararlanınca bu 
hatalarım düzelttiklerini söylemekte, kendilerinin de içine düştükleri bu sezgi-
sel ve yanlış davranışlar yerine mantıksal davranışların seçilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadırlar. 
Burada yukarda ele aldığımız (36) da, anlatmış olduğumuz birinci denemeden 
sonra, ikinci bir denemenin (experiment 2) yapıldığına da değinelim. Yoğun 
mantıksal bilgi ve açıklamaların, geniş bir tartışma ortamının sağlandığı bu 
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denemede, problem 1 de, deneklerin mantıksal anlamlılık (persuasiveness) sı-
ralaması ile fiili seçimleri arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Ama 
problem 2 için böyle bir uyuşmazlık sözkonusu olmamaktadır. C36, s. 371, 372) 
Bu konuda Payne, Laughhunn, Crum'un iki yazısı (39, 40) belirtilebilir. Bunla-
rın ilkinde (40, s. 1054) yazarlar, risk karşısındaki davranış konusunda bilimde 
(management science) egemen eğilimin beklenti (aspiration) düzeyini gözardı 
ettiğini, tüm karar vericilerin tekdüze biçimde riskten kaçar nitelikte davran-
dıklarını varsaydığım ileri sürmektedirler. Oysa yazarlara göre bu yazıda an-
latılan araştırmalar, beklenti düzeyine önem veren kuramları doğrular yönde 
olmuştur. Diğer bir deyişle, araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar, bir piyango 
ya da talih oyununda tüm sonuçlara sabit bir miktarın eklenmesi ya da çıka-
rılmasının seçimleri (tercihleri) genellikle tersine döndürdüğünü göstermiştir. 
İkinci yazıda (39), iki ek denemeyle ilk yazıda ulaşılan sonuçlar doğrulanmış, 
daha da desteklenmiştir. 
Burada, (34, s. 456) da belirtildiği gibi, "beklenti düzeyinin önemi" bahsinde 
dayandığımız örneklerde konunun kazanç ve kayıplarla (zararlarla), bunların 
yukarda (s. 286) açıkladığımız bakışımsız olma özellikleriyle yakından ilgili bu-
lunduğuna değinelim. 
Bu nitelikteki örnekler için (41, s. 47) ye bakılabilir. Burada (41, s. 47, 48) de ak-
tarılan ilginç bir deneye de değinelim: Öğrenciler bir tartışma grubu oluştur-
maya çağrılmışlardır. Gelenler üç gruba ayrılmışlardır. İlk grup hoş olmayan 
bir okuma parçasını yüksek sesle okuma zorunda bırakılmış; ikinci gruba yine 
yüksek sesle, fakat o kadar tatsız olmayan bir parça okutturulmuş; üçüncü 
grup bu nitelikteki zorlamaların dışında tutulmuştur. Sonra bu üç grubun çok 
tatsız ve sıkıcı bir tartışma toplantısına katılmaları sağlanmıştır. Birinci grupta 
olanlar, araştırmacıların beklentileri doğrultusunda, diğer iki gruba oranla bu 
sıkıcı tartışmadan daha fazla zevk almışlardır. Böylece aynı sonuçtan (tatsız 
bir tartışma), bu amaç için daha fazla zahmete katlananlar daha fazla zevk 
alma eğilimi göstermişlerdir. 
Aym nitelikte bir örnek (41, s. 50) de verilmektedir. Thaler'e göre (41, s. 50) bu 
örneğin sonuçlan, geleneksel iktisat kuramının "alıcının faydasını ençoklaştır-
mak için, alışverişten sağlamayı beklediği indirimin arama masrafına eşit ola-
cağı duruma kadar araştırmalannı sürdüreceği" şeklindeki kuralına ters düş-
mekte, ondan farklı bir seçenek oluşturmaktadır. Bu farklı seçeneğe göre "bir 
alışveriş konusundaki araştırma, toplam fiyatın bir oranı olarak sağlanması 
beklenen indirim bir kritik değere eşit oluncaya dek sürecektir." 

Eu yaklaşımım eleştirici nitelikteki deney ve araştırmalan tamamladığımız şu 
anda iki ilginç duruma da değinmek istiyoruz: İlk durum regresyonla ilgilidir. 
Bilindiği gibi birçok alanda gözlenen regresyon olgusu ortalama yönünde bir 
eğilimi ifade eder. Örneğin uzun boylu ana babanın çocuklarının boylan uzun, 
kısa boylu ana babamn çocuklan kısa boylu olur. Ama uzun boylularda çocuk-
lar ana babadan kısa, kısa boylularda çocuklar ana babadan uzun olurlar. Böy-
lece ortalamaya doğru bir eğilim sözkonusudur. 
Bu eğilim diğer bazı alanlarda da gözlenebilmektedir. Örneğin (43, s. 25, 26) da 
belirtildiği üzere, iyi yapılan bir hareketten sonraki deneme daha başansız, kö-
tü bir denemeden sonraki uygulama daha başanlı olmaktadır. Bu eğilime uy-
gun olarak iyi bir iniş yapan öğrenci pilot sonraki inişinde o kadar başanlı 
olamamakta, kötü bir inişten sonraki deneme ise daha başanlı bir sonuç ver-
mektedir. 
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Öğretimde bu eğilimin gözönüne alınmaması sakınca yaratmaktadır. Örneğin 
iyi bir sonucu öven öğretici sonraki inişte başarısızhk görünce bu durumu, be-
lirtilen regresyon olayına değil, övgüsüne bağlayabilmektedir. Aym şekilde ba-
şarısız bir iniş cezalandırılınca sonraki denemede, regresyona bağlı olarak or-
taya çıkan (başarının artması) durumu, cezalandırmanın sonucu olarak alına-
bilmektedir. Böylece de çok sakıncalı biçimde davranılmış olmakta, övgü hak-
sız yere suçlanmakta, cezalandırma anlamsız bir itibar görmektedir. 
İkinci ilginç durum, (43, s. 29, 30) da belirtilen, kişilerin tümel (conjunctive) 
olayları gerçek olasılıklarından fazla (overestimate), tikel (disjunctive) olayları 
gerçek olasılıklarından az (underestimate) tahmin etme eğilimleridir. Bu eğili-
min sonucu olarak, birçok öğenin birlikte gerçekleşmesinin gerekli olduğu, tü-
mel nitelikteki olaylarda gerçeğin çok ötesinde iyimser olunabilmektedir. Ba-
raj, fabrika gibi birçok öğenin birlikte gerçekleşmesini gerektiren olaylarda işin 
fiilen gerçekleştiği zamandan çok önce biteceğinin planlanması bu eğilimin 
sonucu olarak alınabilir. 
Burada tümel ve tikel evetleme önermelerine değinmemizde yarar olabilir: 
Tümel evetleme önermeleri (conjunctive propositions) ancak ana bileşenlerinin 
(conjuncts) tümü doğru olduğunda doğru olabilen önermelerdir. Buna karşılık 
tikel evetleme önermeleri (disjunctive propositions) ana bileşenlerden (dis-
juncts) enaz birinin bile doğru olması durumunda doğru olan, ancak tüm ana 
bileşenleri yanlış olduğunda yanlış olan önermelerdir. Bu tanımlar konusunda, 
(44, s. 223, 237; 45, s. 7) ye bakılabilir. 

s® Bu yazımızda geniş ölçüde yararlandığımız makalelerden biri olan (3, s. 552-
556) da, Eu yaklaşımı çeşitli açılardan (örneğin betimleyici, yol gösterici-pres-
criptive ya da normative- açılardan) değerlendirilmekte ve pek başarılı bulun-
mamaktadır. Örneğin s. 552 de, makalede belirtilen araştırmaların, (bireysel dav-
ranış düzeyinde) Eu yaklaşımının kuraldan ziyade istisna oluşturduğunu gös-
terdiği ifade edilmektedir. Aym şekilde s. 556 da Eu modelinin gerçek dünya-
daki karar verme işlemleri için yararsız ilginç bir kuramsal bulgu olarak alı-
nabileceği (anlaşılabileceği) belirtilmekte, böyle bir anlayışın ekstrem ama an-
lamlı (tenable) olacağı söylenmektedir. Buna karşılık yazımn son paragrafın-
da (s. 556) konunun Eu modeliyle araştırma niteliği kazandığı, birçok çalışma-
nın bu kuram sayesinde yapılabildiği, modelin bir karşılaştırma dayanağı, bir 
ölçüt olarak gelecek araştırmalara da yön verme özelliğini sürdürebileceği vur-
gulanmaktadır. || j 

37 Bu nitelikteki görüşler için, (17, s. 232) ye bakılabilir. Burada bir ekonomik aja-
nın (örneğin herhangibir tüketicinin) çözdüğü varsayılan ençoklaştırma prob-
lemlerinden çoğunun çok karmaşık olduğu, problemleri içeren modeli yayın-
layan iktisat kuramcısının bunları çözmek için muhtemelen aylarca uğraştığı 
belirtilmektedir. 

38 Buradaki açıklamalarımızda (29, s. 274-284; 34, s. 454) e dayanıyoruz. Bu konu-
da (41, s. 41-43) e de bakılabilir. 

39 Örneğin sıfır ile bin lira arasındaki değer farklılığı, caıbin ile onbirbin lira ara-
sındaki değer farklılığından fazla olmaktadır. Aym nitelikte bir ilişki kayıplar 
için de sözkonusu bulunmaktadır. 
(34, s. 454) den alınan bir örnek bu durumu açıklığa kavuşturacaktır: Olasılık-
lar bir durumda 0.1, 0.2, diğer durumda 0.4, 0.8 olduğunda, olasılıklar oranı be-
lirli, yani 0.1/0.2=0.4/0.8 olacaktır. Bu durumda n (.) karar ağırlıklarım gös-
terdiğinde, tc (0.1)/ 7t (0.2) >• k  (0.4)/ tc (0.8) olacaktır. 
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«i Karar ağırlıkları işlevinin diğer iki özelliği şunlardır: Karar ağırlığı işlevi uç 
noktalarda iyi hareketli (well behaved) değildir. Bu işlevde küçük olasılıklara 
gereğinden fazla, orta ve yüksek olasılıklara gereğinden az ağırlık tanınmıştır 
ve ikinci özellik (orta ve yüksek olasılıkların gereğinden az ağırlıklandırılması) 
birinciye (küçük olasılıklara gereğinden fazla önem verilmesi) oranla daha be-
lirgindir. 

ö Kullanabilmeye elverişlilik yol göstericisi için (43, s. 26-29) a bakılabilir. 
4 3 Çok kısa biçimde özetlemeye çalıştığımız bu yazıda (43) yer alan açıklamalar 

niteliğindeki bilgiler için (48) e de başvurulabilir. 
Burada yeni bir yazının (58) varlığına da kısaca dikkat çekmek istiyoruz. Y&-
zıda Eu kuramının yetersizliği belirtilmekte, yukarda açıkladığımız prospek ku-
ramı anlatılmakta, prospek kuramına seçenek olmak üzere sezgisel çekiciliği 
daha fazla, daha basit bir kuram geliştirilmektedir. Pişmanlık adı verilen bu 
kuram iki temel varsayıma dayanmaktadır: ilk varsayım birçok kişinin piş-
manlık ve sevinç duyduklarını söylemektedir. (Pişmanlık, olaylar oluştuktan, 
belirsizlik ortadan kalktıktan sonra, seçebileceği ama seçmediği daha iyi bir 
seçeneğin gerçekleşmesinin kişide yarattığı duygudur. Sevinç (rejoicing) ise 
olayların oluşmasından önce seçtiği durumun, belirsizliğin ortadan kalkmasın-
dan sonra en iyi seçenek olarak gerçekleşmesi halinde kişinin hissettiği duy-
gudur.) İkinci varsayım insanların, belirsizlik durumunda karar verirken bu 
duygulan önceden gözönüne almaya çalıştıklanm belirtmektedir. 

44 Örneğin bir karar durumunda (9, s. 460) da yer alan şöyle bir ödeme dizeyi 
sözkonusu olmaktadır: 

C D E 
A 100 2 1 
B 99 98 0 

Burada C, D, E farklı durumlan (state of nature), A ve B kişinin seçebileceği 
stratejileri gösterir. Görüldüğü gibi burada çeşitli olanaklann (durumların) so-
nuçları (ödeme dizeyindeki elemanlar) bilinmekte ama bu sonuçların olasılık-
ları bilinmemektedir. 

45 Buradaki açıklamalanmızda, geniş ölçüde, (16, s. 275-286; 9, s. 458-466; 5, s. 271-276; 
17, s. 38-45) e dayanıyoruz. Sorunun belitlere dayanılarak incelenmesi konusu 
üzerinde burada durmuyoruz. Bu konuda genel bir inceleme için (16, s. 286-306) 
ya, daha dar açıklamalar için (9, s. 470-475) e bakılabilir. 

46 Örneğin, (9, s. 464-466) da açıklandığı üzere, oyun kuramında olduğu gibi kar-
maşık stratejinin izlenmesi sözkonusu olabilir. 

47 Bu konularda örnekler için (16, s. 285, 286; 17, s. 44) e bakılabilir. 
48 Burada iktisat kuramında belirsizlik sorununu inceleyen üç yapıtı (iki kitap 

ve bir survey) kısaca özetlememizde yarar vardır: 
ilk kitap (47) belirsizlik konusunu çeşitli yazarlara ait makalelerle, bunları yo-
rumlayan, alandaki diğer çalışmaları belirten açıklamalarla, temrinlerle incele-
mektedir. Kitabın birinci kısmında (s. 1-159) genellikle bizim bu yazıda ele al-
dığımız konuları inceleyen makalelere yer verilmiştir. Bu kısımdaki yazılar be-
lirsizliğin olduğu ve tek bir kararın verildiği durumda bireysel davranışı (seçi-
mi) incelemektedir* Kısmın son parçasında (s. 143-159) tek bir bireyden piyasaya, 
piyasa dengesine geçme olanağının olup olmadığı konusu ele alınmakta, s. 143 
de bu ilginç konudaki diğer yayınlardan bazılan belirtilmektedir, 
ikinci kısmın ilk parçasında (s. 163-225) belirsizlik konusu genel denge kuramı 
çerçevesinde incelenmektedir. Burada belirsizlik karşısında genel denge kura-
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minin niteliklerini, sınırlılıklarını açıklamaya, onu yorumlayıp genelleştirmeye 
yönelik yazılara yer verilmektedir. Burada (s. 226-229) da piyasaların tam ol-
madığı, bazı alanlarda piyasaların mevcut bulunmadığı (incomplete, missing 
markets) durumlarda genel dengeyi, denge ile Pareto optimumu ilişkilerini in-
celeyen yazılar da belirtilmektedir. 
İkinci kısmın ikinci parçasında (s. 231-343) bilgi yetersizliğinin malın tanımlanıp 
belirlenmesinde yarattığı güçlüğe bağlı olarak ortaya çıkan tersine seçim (ad-
verse selection) ve moral tehlike (moral hasard) konuları ele alınmaktadır. 
Tersine seçim malların piyasamn bir tarafında (örneğin satıcılarca) iyice ayırt 
edilip belirlenebilmesine karşılık piyasanın öteki tarafında (örneğin alıcılarca) 
ayırt edilemediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin kullanılmış araba 
piyasasında alıcılar genellikle hangi arabanın iyi ya da kötü olduğunu bilme-
mekte, satıcılar bilmektedir. Bu tersine seçim konusu kitabın 231-306 sayfaları 
arasında incelenmektedir. 
Genellikle tersine seçim ile birlikte sözkonusu olan moral tehlike sorunu 307-343 
sayfaları arasında ele alınıyor. Bu moral tehlike durumu birçok malda malın 
sağlanması masrafının alıcının davranışına bağlı olmasından ileri gelmektedir. 
Örneğin bir mala yangın sigortası yapan bir şirketin ödemek zorunda kalacağı 
harcama, yangının meydana gelip gelmemesine, dolayısıyla sigorta yaptıran ki-
şilerin yangını önlemedeki titizlik ve önlemlerine de bağlıdır. 
İkinci kısmın üçüncü parçasında (s, 345-421) bazı piyasaları ele alan üç yazı ve 
bunlara ait yorumlamalara (ayrıca s. 401, 402 de kitapta üzerinde durulmayan 
iki konuya ait açıklamalara) yer veriliyor. Bu yazılarda belirsizlik durumunda 
tıbbi bakım (medical care), tarımda ortakçılık, kamu yatırımları alanları in-
celeniyor. 
Kitabın üçüncü kısmında (s. 423-556) fiyatlar hakkında bilgi sağlamamn alıcı ve 
satıcılar için masrafsız olmadığı durumların incelenmesine geçiliyor. Bilindiği 
gibi genel denge kuramının soyut çerçevesinde başvurulan esaslardan biri pi-
yasa hakkında bilginin tam ve eksiksiz olduğu, mallar hakkındaki tüm bilgi-
lerin masrafsız sağlanabileceği varsayımıdır. Oysa bu varsayım gerçek hayata 
hiç uymamaktadır. Yani gerçek yaşamda mallar hakkında, malların fiyatları 
hakkında gerekli bilgileri sağlayabilmeleri için alıcıların (bazan da satıcıların) 
alışveriş yapmadan önce birçok satıcıyla (alıcıyla) temasa geçmeleri gerekmek-
tedir. Böylece araştırma (search) modellerine gereksinim ortaya çıkmaktadır. 
Bu kısımda (s. 423-556) bu amaca yönelik yazılar (ve önemli bir survey, s. 459-486) 
yer almaktadır. 
İkinci kitap (17) belirsizliği biril (mikro) iktisat çerçevesinde ele almaktadır. 
Kitabın ikinci kısmında bu yazıda açıklamaya çalıştığımız konulara yer veril-
mektedir. Kısım III de tüketim kuramında, gelirde, fiyatta, mal kalitesinde, iş-
gücü piyasasında, sigorta piyasasında belirsizlik konusunu ele alan çalışmalar 
anlatılmaktadır. 
Belirsizlik konusunun firmalar ve piyasa modelleri açısından incelendiği Kısım 
IV ve sonrasında genel değerlendirmelere de yer verilmektedir. Burada kanı-
mızca önemli konular olarak, fiyatlardaki oynama ve kararsızlıkların tüketici 
ve firmaların yararına olup olmadığı konusundaki araştırma ve tartışmalar 
{örneğin, s, ^31, 222, 223), kararlılık çözümlemeleri (s. 169-172, Kısım 25), istih-
dam, işsizlik ve ücret sorunları (Kısım 26) aktarılıp açıklanmaktadır. 
Bu yararlı kitapta, risk ve belirsizliğin ele alınışının geleneksel iktisat kuramı-
nın çekicilik ve çarpıcılığını yok ettiği (s. 118), geleneksel kuramın piyasaları 
istem ve sunum diye birbirlerinden tümüyle bağımsız iki kısma ayırmasını 



KTSAT KURAMI VE BELİRSİZLİK 309 

işlemez hale soktuğu (s. 120, 173, 184, 210) görüşleri de ileri sürülmektedir. İkti-
satçıların denge kuramına tutkunlukları nedeniyle, dengesizliği açıklamayı 
amaçlayan yazılarda bile dengeyi incelemeye ağırlık verdikleri (s. 210) belirtil-
mektedir. Ayrıca, yukarda (s. 306, dip not 37) yararlandığımız önemli yargı da 
kitapta yer almaktadır. 
Belirtmek istediğimiz üçüncü yazı (50) dir. Bu survey niteliğindeki yazıda önce 
(section 2) iş arama (job search) konusu ele alınmaktadır. Buradaki inceleme-
nin odak noktasını kişinin ne zaman araştırmayı durdurup işi kabul etmesi 
gerekeceği sorunu oluşturmaktadır. Sonraki kısımlarda sırasıyla sigorta ekono-
misi, belirsizlik durumunda tüketim ve üretim konuları incelenmektedir. Kı-
sım (section) 6 da iktisatta Brown'cı hareketi kullanmayı amaçlayan çalışmalar 
açıklanmaktadır. (Bir sıvı içindeki küçük parçacıkların hareketlerini açıklamayı 
amaçlayan Brown'cı hareket bazı iktisatçılarca ekonomik değişkenlerin, özel-
likle fiyatların davranışını belirlemek amacıyla kullanılmıştır.) Son kısımda 
(section 7) ilginç bir konu, Darwin'ci gelişme (evolution) kuramı ile iktisat ku-
ramı arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Burada gelişme kuramının 
mantığını iktisada uygulams.ya yönelen çalışmalar aktarılmaktadır. Bu çalış-
malarda gelişme kuramının organizma, gene. mutation ve doğal ayıtlama gibi 
kavramları yerine çeşitli iktisat birimleri (sırasıyla firma, taklid, yenilik, kâr 
gibi) kullanılmaktadır. 
Özetlemeye çalıştığımız bu üç yayının kaynakçalarında iktisatta belirsizlik ko-
nusunda yapılmış çalışmaların zengin listeleri yer almaktadır. 

4 9 Mal tanımına "ortamın" eklenmesi sonucunda örneğin dondurma güneyli ve 
sıcak bir günde başka bir mal, yağışlı ve soğuk bir günde başka bir mal ol-
maktadır. 

5° Burada ûebreu'nun belirlilik durumundaki mal anlayışının da gerçek yaşama 
uymadığım eklemeliyiz. Her farklı mekan ve zamanda farklı kabul edilebilecek 
bir malın (örneğin elmanın) gerçek yaşamda bir işlerliği yoktur. Böylece 
Debreu'nun mal anlayışının belirlilik durumunda ortaya çıkardığı mallar için 
de gerçek yaşamda piyasaların kolaylıkla oluşabildiği söylenemez. 

sı Bu konuda (17, s. 197, 198) e de bakılabilir. 
52 Bilginin tam olmayışının doğurduğu başka sonuçlar da vardır. Tüm bu sonuç-

lar için (52, s. 389) a bakılabilir. Bütün bu konularda geniş bilgi (53) den sağla-
nabilir. 

53 Burada mallar için en düşük fiyatı araştıran kişilerin davranışlarını incelemeyi 
amaçlayan bir yazıya (54) dikkat çekmek istiyoruz. Yazıda sofistike optimal 
araştırma modellerinin gerçeklere uymadığı düşüncesinden hareket edilmekte, 
basit ve günlük kurallarla (rules of thumb) daha sağlıklı sonuçların ortaya 
çıkacağını göstermek amaçlanmaktadır. Sözkonusu kurallar s. 72-75 de anlatıl-
makta, sonuç kısmında (s. 00, 81) çalışmanın eksiklikleri, genişletilmesi gerekli 
yönleri belirtilmektedir. 

54 Bu konularda geniş bilgi için, (55, 56) ya başvurulabilir. 

~ Ulaşılan bu sonuç konunun incelendiği (57, s. 238, 239) da, kötü paranın iyi pa-
rayı kovması şeklindeki Gresham yasasına benzetilmektedir. Ama benzerliğin 
tam olmadığı belirtilmektedir. Bu yararlı yazıda azınlıkların iş bulması, özel-
likle azgelişmiş ülkelerde piyasada dürüst davranmamanın iş olanaklarını kısıt-
laması, yine azgelişmiş ülkelerde para piyasasında özel ve resmi faizler arasında 
büyük farklılıkların ortaya çıkması konulan üzerinde de durulmaktadır. 
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İŞLETME EKONOMİSİ LİTERATÜRÜNDE 
"SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÖLÇEK SORUNU" 

Doç. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU 
A.Ü. S.B.F. îştletme Bölümü 

Yüzyılımızda büyük önem kazanan teşebbüslerin sürekli ola-
rak büyümeleri ve dolayısıyla piyasaların monopolist ve oligopolist 
bir yapıya dönüşmesi olgusu, işletme ekonomisi ve geni ekonomi di-
siplinlerinde değişik açılardan değerlendirilmektedir. Konu işletme 
ekonomisinde genel olarak, büyüklüğün maliyetler, satış hasılatı ve 
sermaye ihtiyacı üzerindeki etkileri gözönünde tutularak incelen-
mekte ve amaç değişkenini (birim maliyet, kâr veya rantabilite) 
minimum veya maksimum kılan optimum işletme veya teşebbüs bü-
yüklüğünün belirlenmesine çalışılmaktadır. 

Genel ekonomide ise konu, —işletme ekonomisi açısından da 
önemli olan— büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları ve menfi 
tasarruflar (ölçek ekonomileri ve disekonomileri) yanında, teşebbüs-
lerin büyümelerinin tabii bir sonucu olarak ortaya çıkan temerküz 
olgusu açısından da incelenmektedir. Bir yandan temerküz olgusu-
nun maliyetler, teknolojik ve ekonomik gelişme üzerindeki olumlu 
sonuçları vurgulanırken; öte yandan temerküzün rekabet düzeni üze-
rindeki olumsuz etkileri üzerinde durulmaktadır. Özellikle de artan 
temerküz derecesinin bir sonucu olarak faaliyetlerine son vermek 
veya bağımsızlıklarım kaybetmek zorunda kalan küçük ve ortaboy 
teşebbüslerin rekabet düzeninin etkinliği açısmdan taşıdıkları önem 
vurgulanmaktadır.1 Daha sonra bu karşıt görüşler pragmatik bir 
ı Bu konudaki karşıt görüşlere ilişkin. olarak bkz.: Bombach, G.: "Technischer 

Fortschritt und Konzentration", Notwendigkeit und Gefahr der wirtschaftlichen 
Kozentration in nationaler und internationaler Sicht, Veröffentlichungen der 
List - Gesellschaf t, C. 62, der.: E. Şalin, J. Stohler ve P. Pawlowsky, Basel-Tü-
bingen 1969, S. 65 v.d. 

• Günther, E.,: "Die Bedeutung der Konzentration für den technischen Fortschritt 
und die internationale Wet.tbewerbsfahigkeit", Ibid, S. 58 v.d. 
Heiss, G.: Konzentration und Wettbewerb. Eine Analyse des Existenzchansen 
des Kleinuntemehmens im Nebeneinander von Gross-, Mittel-und Kleinunter-
nehmen, Diss. Köln 19>73. 
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yaklaşımla birleştirilmeye ve "büyük, orta, küçükboy teşebbüsle-
rin sıhhatli bir bileşimi" en geçerli üçüncü yol olarak ortaya kon-
maktadır.2 Bu gelişmenin teorik ürünü ise, büyük teşebbüsler vası-
tasıyla gerçekleştirilebilecek faydaların ancak belirli büyüklük sı-
nırlarına kadar geçerli olduğu, bu sınırların aşılması halinde sakın-
caların ağırlık kazanacağı şeklinde ortaya konan eklektik bir yakla-
şımdır ("rekabetin işlevselliği", Funktionsfaehigkeit des Wettbe-
werbs) ,3 

Aşağıda konuyu işletme ekonomisi açısından ele alan görüşler, 
—genel ekonominin, büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları ve 
menfi tasarruflar yaklaşımları da dahil olmak üzere— kronolojik bir 
çerçeve içinde özetlenmeye çalışılacaktır.4 

1. KLASİK EKONOMİDE ÖLÇEK SORUNU 

Sanayileşmenin başlamasıyla beraber artan üretim hacmi ve 
genişleyen pazarlarla birlikte, verimlilik de bir artış göstermiştir. 
"Ölçeğe göre artan getiri" durumu olarak kabul edilen bu gözlem, 
ekonomistleri bunun nedenleri ve sonuçları ile ilgilenmeye yönelt-
miştir. 

Adam Smith, ekonomik işbölümü ile pazar büyüklüğü arasında-
ki fonksiyonel ilişkiyi ortaya koymuş ve ekonomik işbölümünü öl-
çeğe göre artan getiri durumunun en önemli nedeni olarak belirle-
miştir.5 Bu görüşe göre, pazar büyüdükçe daha ileri işbölümü dere-
celerim gerçekleştirmek, üretim hacmini ve verimliliği artırmak 
mümkün olmaktadır. Artan işbölümü derecesinin bir sonucu olarak 
verimliliği artıran faktörler, i) işçinin tecrübe ve yeteneğinin art-
ması, ii) üretim süresinden sağlanan tasarruf, iii) daha etkin iş ma-
kinalarmın geliştirilmesi olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.8 

2 Berg, F.: "An wirtschaftlichen Notwendigkeiten ausrichten", Vortragsreihe des 
Deutschen Industrieinstituts, Nr. 18, 1970, S. 2. 
Abs, J."Strukturwandel und betriebliche Mobilitat", Ibid, Nr. 49, 1968, S. 4. 

3 Kantzenbach, E.; Dle Funktıonsfahigkeit des Wettbewerbs, 2. B„ Göttingen 1967. 
4 Bu konu literatürde "ölçek ekonomileri1 ve disekonomileri" veya "ölçeğe göre 

artan ve azalan getiri" kavramlarıyla da ifade edilmektedir. 
6 Smith, A.: Der WohJstand der Nationen. Eine Unfersuchung seüıer Natur und 

seiner Ursachen, tercüme eden: H.C. Recktenwald, München 1974, S. 9-22. 
6 İşbölümü derecesinin artması sonucunda gerçekleştirilebilen verimlilik artışla-

rının geniş bir değerlendirilmesi için bkz.: Robinson, E.A.G.: Botriebsgrösso 
und Produktionskosten, tercüme eden: J. Steindal, Wien 1936, S. 17 v.d. 
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Mili, ölçeğe göre artan getiri durumunu sistematize etmeye ve 
teşebbüs seviyesindeki nedenlerini belirlemeye çalışmaktadır.7 Ay-
rıca ölçeğe göre artan getirinin ulusal ekonomi üzerindeki sonuçları 
üzerinde durmaktadır.8 Yazar, büyük ölçekli sanayilerin üstünlük-
lerini iki ana nedene bağlamaktadır: İşbölümü ve iş entegrasyonu. 
Bu nedenlerin bir sonucu olarak da sermaye yoğun üretim metodla-
rı üretim sürecine alınmakta ve verimlilik artırılmaktadır.9 

Marx'a göre ise, değişken sermayenin sabit sermaye tarafından 
ikame edilmesiyle (sermayenin organik bileşimi), kapitalist üretim 
tarzında gittikçe artan oranlarda sermaye temerküzüne ulaşılacak-
tır. Bu gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkan kâr hadlerindeki düş-
meler, küçük ve ortaboy teşebbüslerin yaşama şanslarını ortadan 
kaldıracak ve üretim sadece büyük teşebbüslerde yoğunlaşacaktır.10 

Böylece Marx, teşebbüslerin büyümesini üretim sürecinin teknik 
özelliklerine bağlamaktadır. 

Marshall, ekonomi literatürüne soktuğu "içsel ve dışsal ekono-
miler" ve "uzun dönem maliyet fonksiyonu" kavramlarıyla, daha 
sonra ölçek büyüklüğü üzerinde yapılan çalışmaları büyük çapta 
etkilemiştir.11 İçsel ekonomiler tamamen teşebbüsün etki alanı için-
de olup, gerçekleştirilen üretim hacmine bağlıdır.12 Marshall'ın lite-
ratüre kazandırdığı "uzun dönem maliyet fonksiyonu" kavramı da, 

7 Mills, J, S.: Grundzüge der politischen Okonomie, C. 1, tercüme eden: W. Geh-
rig, Jena 1913, S. 197-234. Ayrıca bkz.: Robinson, E.A.G.: a.g.e., S. 38 v.d. 

s Mili, işbölümünün hem işletme ve hem de ulusal ekonomi seviyesinde verimli-
liği artırdığını belirtmektedir: İşbölümü sonucunda kaynak tasarrufu sağlan-
makta ve bu kaynakların diğer alanlarda kullanılması ile ulusal gelir artırıl-
maktadır. Ibid, S. 202. 

9 Mili, sadece daha sermaye yoğun üretim metodlanna geçmek suretiyle değil, 
işletmenin büyüklüğünü artırmak suretiyle kısmi kapasiteler arasında daha iyi 
bir kapasite uyumunun sağlanması sonucunda da maliyetin azalacağını ve do-
layısıyla işletme kârının artacağını ifade etmektedir. Bunun nedeni olarak da, 
bazı üretim faktörlerinin bölünmezlik özelliği gösterilmektedir. Ayrıca işlet-
melerin belirli fonksiyonlarında kooperasyona gitmeleri suretiyle de ölçeğe gö-
re artan getirinin daha üst derecelerde gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. 
Ibid, S. 143. Görüldüğü gibi Mili, konuyu işletmeye ilişkin sonuçları açısından 
da incelemektedir. 

ıo Marx, K.: Das Kapital, 3. C„ Stuttgart 1957, S. 232 vd. 
ıı Marshall, A.: Handbuch der VoIkswirtschaftslehre, tercüme eden: H. Ephraim, 

Stuttgart 1905. Ayrıca bkz.: Hirsch, H.: Alfred MarshalI's Beitrâge zur mo-
dernen Theorie der Unternehmung, Berlin 1965. 

i2 Marshall, içsel ekonomilerin sadece teşebbüsün üretim bölümünde değil, tedarik, 
pazarlama, finansman ve yönetim bölümlerinde de etkili olduğunu belirtmek-
tedir. Bu konuya ilişkin geniş bilgi için bkz.: Hirsch, H.: a.g.e. 
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ileriki yıllarda, optimum işletme ve teşebbüs büyüklüğünün belirlen-
mesinde en önemli araç durumuna gelmiştir. 

2. UZUN DÖNEM MALİYET FONKSİYONU VE ÖLÇEK 
BÜYÜKLÜĞÜ 

İşletme ekonomisi literatüründe, işletmenin üretim hacmine bağ-
lı olarak üretim maliyetinin değişmesi (maliyet fonksiyonu) ile ma-
liyetlerin sabit ve değişken maliyetler şeklindeki ayırımı, bu disip-
linin başlangıç dönemlerine kadar geri götürülebilir.13 Genel eko-
nomide de, içsel ekonomilerle işletme büyüklüğü arasmdaki ilişkile-
rin uzun dönem maliyet fonksiyonu vasıtasıyla belirlenmeye çalışıl-
dığım izliyoruz.14 Uzun dönem maliyet fonksiyonu, belirli işletme bü-
yüklükleri için ifade edilen kısa dönem maliyet fonksiyonlarının 
zarf eğrisi olarak tanımlanmaktadır. 

Burada, uzun dönem maliyet fonksiyonu (M ve m) için de —ken-
disini meydana getiren kısa dönem maliyet fonksiyonları (Mı, M2, 
M3 ve m,, m2, m3, m0) gibi— azalan verimler kanununa tabi olduğu 
kabul edilmektedir. Bu varsayıma göre, işletme büyütüldükçe uzun 
dönem birim maliyet (m) önce azalmakta ve belirli bir işletme bü-
yüklüğünde (X0) minimum seviyeye ulaştıktan sonra, •—işletmenin 
büyütülmesine devam edildiği takdirde— artmaya başlamaktadır. 
Uzun dönem birim maliyet fonksiyonunun minimum (veya uzun dö-
nem maliyet fonksiyonunun dönüm noktası) olduğu işletme büyük-
lüğü, (1X0), optimum işletme (veya teşebbüs) büyüklüğü olarak ta-
nımlanmaktadır.15 

13 Schmalenbach, E.: Buchführung und Kalkulatioıı im Fabrikgeschaft, 1899 yılın-
da Metallindustriezeitung'da (Metal sanayii gazetesinde) çıkan yazımn aynı 
basımı, Leipzig 1928. Ayrıca, Barone 1908 yılında, toplam maliyet ile sabit ve 
değişken maliyetler ayırımını yapmış, toplam maliyet ile birim maliyeti üretim 
seviyesinin bir fonksiyonu olarak ifade etmiştir. (Alındığı kaynak: Stavenha-
gen, G.: Geschichte der Wirtschaftstheorie, 4. B„ Göttingen 1969, S. 327) 

1* Stackelberg, H.V.: Grundlagen der reinen Kostentheorie, Wien 1932. 
Stackelberg, H.V.: Grundlagen der theoretischen Volkswirtschaftslehre, 2. B., 
Bern - Tübingen 1951, S. 61, 
Schneider, E.: Theorie der Produktion, Wien 1934, S. 36. 
Schneider, E.: Einführung in die Wirtschaftstheorie, 2. C„ 8. B„ Tübingen 1963, 
S. 95. 

15 Uzun dönem maliyet fonksiyonu üzerinden optimum işletme büyüklüğünün be-
lirlenmesi, fiyat teorisi çerçevesi içinde minimum maliyetin (veya modele talep 
fonksiyonunun da ilave edilmesiyle kâr maksimizasyonunun) saptanmasından 
başka birşey değildir. "Bu haliyle optimum kuruluş yeri teorisi tam enformas-
yon varsayımı altında geliştirilmiş basit bir denge yaklaşımıdır." Haberlandt, 
K.: Das Wachstum der industriellen Unternehmung, Neuvvind und Berlin 1970, 
S. 27. 
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ŞEKİL ı 1 

Uzun dönem toplam maliyet fonksiyonu (a) ve birim maliyet fonksiyonu (b> 
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Uzun dönem birim maliyetin optimum işletme büyüklüğünden 
itibaren artmaya başlamasının nedeni, —azalan verimler kanunu-
nun varsayımlarına uygun olarak— bazı üretim faktörlerinin sabit 
olmasında, daha fazla artırılamamasmda görülmektedir. Stackelberg, 
uzun dönem birim maliyetin artmasına neden olan bu sabit faktö-
rün yönetim faktörü olduğunu kabul etmektedir. "İnsan faktörü 
aynı zamanda tabii bir sabit unsur olup, sonuçta azalan verimler 
kanununu üretimin vazgeçilmez bir şartı haline getirmektedir."1,3 

3. OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ OLARAK ÖLÇEK SORUNU 

İşletme ekonomisinde ölçek sorunu genellikle optimum işletme 
(veya teşebbüs) büyüklüğünün belirlenmesi şeklinde ele alınmak-
tadır. Bu itibarla aşağıda açıklanan işletme (veya teşebbüs) büyük-
lüğüne ilişkin görüşler, ölçek sorununun işletme ekonomisinde in-
celenmesi olarak kabul edilebilir. 

Bücher, 1910 yılında yayınlanan "Das Gesetz der Massen-Produk-
tion" (kitle üretimi kanunu) başlıklı makalesinde, optimum işletme 
büyüklüğü kavramını açıkça kullanmamaktadır.17 Fakat bu maka-
lede ortaya konan "kitle üretimi kanununun" optimum işletme bü-
yüklüğü ile yakın ilişkisinden dolayı, konunun işletme ekonomisi di-
siplini çerçevesinde bilimsel olarak incelendiği ilk çalışma olarak 
kabul edilmektedir. Bücher burada —Marx'm temerküz teorisine uy-
gun olarak— işletmelerin sürekli büyümelerini sabit ve değişken ma-
liyetler arasındaki ilişkiye bağlamaktadır, k = (c/m) + v formülü ile 
ifade edilen "kitle üretimi kanununa" göre, işletmenin üretim sevi-
yesi arttıkça birim maliyet azalmaktadır.18 Bücher bu formülde c ve 
m unsurlarının sabitliğinden hareket ettiği için, formülün,' belirli 
bir işletme büyüklüğünde geçerli olması, başka bir deyimle kısa dö-
nem ortalama birim maliyet fonksiyonunu ifade etmesi gerekir. Fa-
kat yazar, aynı makalede işletme büyüklüğü ile maliyetler arasın-
daki ilişkilere de (uzun dönem maliyet fonksiyonu) tasviri olarak 
değinmektedir. Bu görüşe göre, işletmenin büyütülmesi yoluyla üre-
tim hacmi artırıldıkça daha mükemmel (sermaye yoğun) üretim me^ 

1° Stackelberg, H.V.: Grundlagen der theoretischen Volksvvirtschaftslehre, 2. B., 
Bern und Tübingen 1951, S. 40. 

17 Bücher, K.: "Das Gesetz der Massenproduktion", Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaften, 1910, S. 1. 

1 8 Yukarıda Bücher'in adı geçen makalesinde kullanılan orijinal sembollerle ifade 
edilen bu formülde, k ortalama birim maliyeti, c sabit maliyeti, v birim değişken 
maliyeti ve m üretim hacmini göstermektedir, v ve c unsurları sabit olduğun-
dan, üretim seviyesi (m) artıkça birim maliyet (k) azalmaktadır. 
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todlarına geçilerek ortalama birim maliyetin düşürülmesi mümkün 
olmaktadır.19 Fakat sermaye yoğunluğu (ve dolayısıyla sabit mali-
yeti) daha yüksek olan mükemmel üretim metodları, — sabit mali-
yetlerin etkisinin bir sonucu olarak ancak belirli bir üretim seviye-
sinden itibaren ekonomik olabilmektedir.20 

Gott - Ottlilienfeld de, Bücher'in kitle üretimi kanununa uygun 
olarak, işletmelerin büyütülmesini daha mükemmel (sermaye yo-
ğun) üretim metodlarma geçmek, genel olarak da el üretiminden ma-
kina üretimine geçmek zorunluluğuna bağlamaktadır.21 Daha mü-
kemmel üretim metodlarmm daha ileri üretim seviyelerinde ekono-
mik olmalarının bir sonucu olarak, "işletmenin rasyonelliği üretim 
hacmine de bağlıdır... Optimum işletme büyüklüğü, ancak üretim 
hacminin, üretim şeklinin (metodunun) ve üretim temposunun (hı-
zının) uyum içinde olmasıyla gerçekleştirilebilir.22 

Schmalenbach, optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde, 
büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları (ölçek ekonomileri) ya-
nında, neden olduğu menfi tasarrufların da (ölçek disekonomileri) 
dikkate alınması gereğinden hareket etmektedir.23 İşletmenin üre-
tim bölümünde, Bücher'in kitle üretimi kanununa uygun olarak, da-
ha mükemmel üretim metodlarmda sabit maliyetlerin artması bü-
yüme yönünde etkili olmaktadır. Başka bir deyimle büyüme sonu-

19 Buna göre Bücher'in "kitle üretimi kanunu" iki farklı maliyet tasarrufunu ifade 
etmektedir: 1) Belirli bir işletme büyüklüğünde kapasite kullanım derecesinin 
artırılması yoluyla gerçekleştirilen maliyet tasarrufları kısaca "kapasite kulla-
nım derecesine ilişkin maliyet tasarrufları", 2) Daha mükemmel üretim metod-
larma geçmek suretiyle gerçekleştirilen maliyet tasarrufları, kısaca "büyüklü-
ğün sağladığı maliyet tasarrufları". Burada ölçek ekonomileri sadece ikinci tür 
maliyet tasarruflarıyla ifade edilmektedir. Kitle üretimi kanununun geniş bir 
değerlendirmesi için bkz.: 
Lücke, W.: "Das Gesetz der Massenproduktion in betriebswirtschaftlicher Sicht", 
Zur Theorie der Unternehmung, Festschrift zur 65. Geburstag von Erich Gu-
tenberg, der.: H. Koch, Wiesbaden 1962, S. 339. 

20 Belirli bir üretim metodunun ekonomik olmaya başladığı üretim seviyesi, lite-
ratürde genellikle "kritik üretim miktarı" kavramıyla ifade edilmektedir.ı Büc-
her, makalesinde bu üretim seviyesi için "fayda eşiği" (Nutzschwelle) kavra-
mını kullanmaktadır. 

21 Gott-Ottlilienfeld, F.V.: Wirtschaft und Technik, Grundriss der Sozialökonomik, 
2. B„ Tübingen 1923, S. 90 v.d. 

22 Ibid., S. 106. 
23 Schmalenbach, E.: Kostenrechnung und Preispolitik, z. B., Köln ve Opladen 

1956, S. 100-113, 
Schmalenbach, E.: Grundlagen der Selbstkostenrechnung und Preispolitik, 4. 
B„ Leipzig 1927, S. 35-40. 
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cunda birim üretim maliyeti azalmaktadır24 Diğer işletme bölümle-
rinde (tedarik, pazarlama, finansman, yönetim) ise belirli bir bü-
yüklükten itibaren maliyetler artma eğilimi gösterebilir, yani bü-
yüklüğün neden olduğu menfi tasarruflar ortaya çıkabilir. Dolayısıy-
la işletmenin büyütülmesinde bu olumsuz etkiler de dikkate alınma-
lıdır. Schmaienbach, optimum işletme büyüklüğünü, işletme büyük-
lüğünün sağladığı maliyet tasarrufları ile neden olduğu menfi tasar-
rufların toplam etkisi ile belirlenen, uzun dönem ortalama birim ma-
liyetin minimum olduğu işletme büyüklüğü olarak tanımlamaktadır.25 

Burada ortalama birim maliyet, işletmenin üretim bölümü yanında 
diğer bölümlerde ortaya çıkan maliyetleri de kapsamaktadır.23 

Schmalenbach'a göre, ortalama birim maliyetin artmasına neden 
olan en önemli faktör yönetim faktörüdür. Büyük işletmelerde or-
taya çıkan yönetim güçlüklerinden ve yönetim fonksiyonundaki ak-
samalardan dolayı belirli bir büyüklükten itibaren ortalama birim 
maliyet artmaya başlamaktadır.27 

Sombart, optimum işletme büyüklüğünü belirleyen faktörleri, 
i) işletme amacı, ii) üretim teknolojisi, iii) organizasyon prensipleri 
olmak üzere üç grupta toplamaktadır.28 Tanımda işletme amacının 
da dikkate alınmasıyla, optimum işletme büyüklüğü nisbi bir kav-
ram olmaktadır. Sombart bu nedenle, işletme amacından bağımsız 
olarak tanımlanan "mutlak optimum işletme büyüklüğünü", işletme 
amacına göre tanımlanan "nisbi optimum işletme büyüklüğünden" 
ayırdetmektedir. "Mutlak optimum işletme büyüklüğü, maksimum 
verimliliğin sağlandığı işletme büyüklüğü olup, aşağıdaki şartların 
sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir :29 

24 Schmaienbach, bu durumu, "artan sabit maliyetler kanunu" kavramıyla ifade 
etmektedir. Sermaye yoğun üretim tekniklerine geçmenin bir sonucu olarak 
artan sabit maliyetlerin etkisiyle işletmelerin büyütülmesi, üretimin teknik 
şartlarının bir sonucudur. 
Schmaienbach, E.: "Die Betriebswirtschaftslehre an der Schwelle der neuen 
Wirtschaftsverfassung", Zeitschrift der handelswissenschaftliche Forschung, 
1928, S. 241. 

25 Schmaienbach, E.: Grundlagen der Selbstkostenrschnung und Preispolitik, S. 39. 
23 Schmalenbach'da da, büyüklüğün sağladığı maliyet tasarruflarının ve neden 

olduğu menfi tasarrufları toplam etkisi ile belirlenen uzun dönem toplam ma-
liyet fonksiyonu (S), ortalama birim maliyet fonksiyonu da (U) şeklindedir. 
Fakat, burada fonksiyonun bu şeklinin azalan verimler kanunu ile herhangi bir 
ilişkisi yoktur. 

27 Schmaienbach, E.: Kostenrechnung und Preispolitik, S. 100 v.d. 
28 Sombart, W.: Das V/'irtschaftsleben im Zeitalterdes Hochkapitalismus,München-

Leipzig 1927, S. 393 V.d. 
29 Ibid., S. 533-534. 
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— En etkin (mükemmel) üretim teknolojisi kullanılmalı, 
— Her üretim faktörünün kapasitesi tam olarak değerlendiril-

meli, 
— Üretim faktörlerinin optimum bileşimi sağlanmış olup, arala-

rında tam uyum olmalı.30 

"Nisbi optimum işletme büyüklüğü" ise, mutlak optimum işletme 
büyüklüğünün 

— Mevcut ve temin edilebilir finansman fonu, 

— Üst, orta ve alt işletme yöneticileriyle işçilerin yetenekleri, 

— Satış potansiyeli ve pazarlama imkanları tarafından sınırlan-
dırılmasıyla belirlenmektedir.31 

Lorentz, optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde daha 
önce ihmal edilen pazar büyüklüğü, pazarın yapısı ve işletmenin pa-
zarlama imkanları gibi faktörlerin önemini vurgulamaktadır.32 Ya-
zar, bu faktörlerin —özellikle işletmenin kuruluş aşamasında— seçi-
lecek işletme büyüklüğünün belirlenmesinde, gereğince değrelendi-
rilmesinin önemine işaret etmektedir. 

1930'lu yılların başlarında, İngiltere'de Robinson ve Almanya'da 
Beste tarafından, sadece sanayi ilşetmelerinde işletme büyüklüğü 
konusunu inceleyen eserler yayınlanmıştır.33 

Robinson, optimum işletme büyüklüğünü, Schmalenbach'a uy-
gun olarak ele almaktadır. Beste ise, optimum işletme büyüklüğünü 
ilk planda bir maliyet sorunu olarak görmekte ve optimum işletme 

30 Albrecht, bazı üretim faktörlerinin bölünmezlik özelliğinden dolayı, özellikle 
ikinci ve üçüncü şartların birarada gerçekleştirilmesinin imkansızlığına işaret 
etmektedir. 
Albrecht, Betriebsgrösse und Betriebsoptimum, Diss. Basel 1945, S. 26. 

31 Ibid., S. 544. 
32 Lorentz, St.: "Die Anpassung der Betriebskapazitât an der Grad der voraus-

sichtlichen Beanspruchung", Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1930, S. 134 v.d. 
Vogelstein daha önce optimum işletme büyüklüğünün sınırlandırılmasında yö-
netim ve finansman yanında pazar faktörüne de değinmekte, fakat asıl ağırlı-
ğın yönetim faktöründe olduğunu belirtmektedir. Vogelstein, T.: Die finanzielle 
Organisation der kapitalistischen Industrie und die Monopolbildungen, Tübin-
gen 1923, S. 398. 

33 Robinson, E.A.G.: Betriebsgrösse und Produktionskosien, 2. baskıdan tercüme 
eden: J. Steindl, Wien 1936 (eserin orijinalinin birinci baskısı, London 1931) 
Beste, Th.: Die optimale Betriebsgrösse als betriebswirtschaftliches Problem, 
Leipzig 1933. 
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büyüklüğünün belirlenmesinde sabit maliyetlerin etkisini birincil se-
viyede ele almaktadır. Fakat burada, optimum işletme büyüklüğü 
işletme kârını maksimum kılan büyüklük olarak tanımlanmakta-
dır.34 Böylece, problemin maliyet boyutu yanında satış hasılatının 
önemi de dikkate alınmakta, satış hasılatı üzerinden pazara ilişkin 
tüm özellikler ve optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde 
etkili olmaktadır.35 

Mellerrowicz, optimum işletme büyüklüğünü, hem işletme içi 
ve hem de işletme dışı faktörlerin dikkate alınması suretiyle belir-
lenmesi gereken, özel bir kapasite problemi olarak kabul etmekte-
dir. Burada, optimum işletme büyüklüğü i) "teknik optimum işlet-
me büyüklüğü" ve "ekonomik optimum işletme büyüklüğü" olmak 
üzere iki farklı şekilde mütalaa edilmektedir. "Teknik optimum iş-
letme büyüklüğü", tamamen Schmalenbach'm tanımına uygun ola-
rak, "mevcut teknik ve organizasyon şartları altında ortalama bi-
rim maliyetin minimum kılındığı" işletme büyüklüğü olarak tanım-
lanmaktadır.33 Mellerowicz, genellikle ekonamik faktörlerin "teknik 
optimum işletme büyüklüğünün" gerçekleştirilmesine imkan verme-
yeceğinden hareketle, uygulamada, mevcut ekonomik şartlara uygun 
işletme büyüklüklerinin önemine işaret etmektedir. Mevcut ekono-
mik şartlara uygun olarak belirli bir amacı en üst seviyede gerçek-
leştiren işletme büyüklüğü de "ekonomik optimum işletme büyük-
lüğü" olarak tanımlanmaktadır.37 Böylece ekonomik optimum işlet-
me büyüklüğünün belirlenmesinde işletme vasıtasıyla —teşebbüs se-

34 Beste, Th.: a.g.e„ S, 42. 
35 Optimum işletme büyüklüğünün kâr maksimizasyonuna göre belirlenmesi, iş-

letme ekonomisi açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilirken, ulusal 
ekonomi açısından bu yaklaşımın sakıncalarına da işaret edilmektedir. Beckenbach, 

optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesine kâr maksimizasyonunun esas 
alınmasıyla, optimum büyüklüğün farklı pazar şartlarına göre sürekli olarak 
değişeceğine ve belirli bir büyüklük olarak belirlenmesinin imkansız olcağına 
işaret etmektedir. Beckenbach, II.: Die optimale Betriebsgrösse als Volkswirt-
schaftliches Problem, Ludwigshafen 1938, S. 6. Daha sonra yapılan, "teknik op-
timum işletme büyüklüğü" ve "ekonomik optimum işletme büyüklüğü" ayırımı 
bu sakıncayı ortadan kaldırmaktadır. 
Bazı yazarlar ise Beste'yi. satış hasılatını optimum işletme büyüklüğünün be-
lirlenmesinde yeterince dikkate almadığı için eleştirmektedirler. Gruber, K.: 
Zusammenhânge zwischen Grösse, Kösten und Rentabilitât industrieller Betriebe, 
Wien 1948, S. 23 ve Vosshof, W.: Die wirtschaftliche Betriebsgrösse, Diss, Frank-
furt 1949, S. 15. 

33 Mellerowicz, K.: Kösten und Kostenrechnung, C. 1. Theorie der Kösten, 3. B., 
Berlinl957, S. 417. 

37 Mellerowicz, K.: Idib, S. 417 ve Mollerowicz, K.: Allgemeine Betriebswirtsc-
haftslehre, 3. C., 8. B„ Berlin 1957, S. 99 v.d. 
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viyesinde— güdülen amaç da etküi olmaktadır. Bu amaç kapitalist 
bir ekonomide rantabilite maksimizasyonu olarak kabul edilmekte-
dir. Dolayısıyla ekonomik optimum işletme büyüklüğü, maliyetler ve 
satış hasılatı yanında, sermaye1 ihtiyacı tarafından da belirlenen ve 
teşebbüs seviyesinde tanımlanan bir büyüklüktür. 

Mellerowicz, esas itibariyle bir kapasite problemi olarak kabul 
ettiği optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde, işletme ve 
teşebbüs seviyelerinin aşılarak, sonunda, sektör kapasitelerinin op-
timum şekilde düzenlenmesi problemine ulaşılacağı görüşündedir. 
İster bir merkezi planlama vasıtasıyla, ister özel sektörün kendi için-
de bütünleşmesi veya anlaşılmasıyla olsun, kapasite planlamasının 
sektörel seviyelerde gerçekleştirilmesi ekonomikliğin kaçınılmaz bir 
zorunluluğu olarak kabul edilmektedir.38 Problemin sektör seviyesin-
de ele alınmasının bir sonucu olarak, optimum sektör kapasitesinin 
belirlenmesi yanında, her sektörde kaç adet —optimum büyüklükler-
de— işletmenin faaliyet göstermesi gerektiği de belirlenmelidir.39 Bu 
son durumun belirlenmesinde teknik optimum işletme büyüklüğü 
oldukça önemlidir. 

Lohmann, optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde, iş-
letmenin üretim hacmi (kapasitesi) yanında, üretim genişliği ve de-
rinliği boyutlarının da dikkate alınması gereğine işaret etmektedir.40 

Ayrıca, optimalite kıstası olarak, işletme büyüklüğünün sosyal çevre 
ekonomisi açısından taşıdığı önem üzerinde durmaktadır. Schâfer 
ise, optimum işletme büyüklüğü yanında, maksimum ve özellikle mi-
nimum işletme büyüklüklerinin de günümüzde taşıdıkları öneme 
işaret etmektedir.41 

38 Schmalenbach da, işletmelerin sermaye yoğun üretim metodlanna geçmesiyle 
artan sabit maliyetlerin bir sonucu olarak, aynı zorunluluğun üzerinde dur-
maktadır. Schmalenbach, E.: Der freien Wirtschaft zum Gedâchtnis, Köln ve 
Opladen 1949. 

39 "Optimum işletme büyüklüğü dağılımı" son yıllarda önemli bir araştırma ko-
nusu olmuştur. Albach, H„: "Betriebsgrösse", Ibid., sütun 120 v.d. 

«o Lohmann, M.: Sinführung in die Betriebswirtschaftlehre, 2. B„ Tübingen 1955. 
S. 249 v.d. 

4i Schâfer, E.: Die Unternehmung, 6. B., Köln ve Opladen 1966, S. 123. 
Minimum işletme büyüklüğü kavramı, son yıllarda işletme büyüklüğü teorisinin 
en önemli konularından biri durumuna gelmiştir. Albach, H.: a.g.e.. Sütun 113 
v.d. Bu konuda, minimum ekonomik ölçek büyüklüğüne ilişkin olarak bkz. t 
Infra, S. C. 1. Die Produktion, 18. B„ Berlin -Heidelberg- New York 1971 Guten-
berg, E.: "Der Einfluss der Betriebsgrösse auf die Kostengestaltung in Ferti-
gungsbetrieben", Schweizerische Zeitschrift für kaufmânnische Bildung, Basel 
1956, S. 26. 
Gutenberg, E.: "Betriebsgrösse", Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, C. 1., 
3. B., Stuttgard 1956, Sütun 800. 
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İşletme büyüklüğü teorisinde önemli bir aşâma olarak kabul edi-
len Gutenberg yaklaşımında, konu başat maliyet belirleyicileri kap-
samı içinde mütalaa edilmektedir. Başat maliyet belirleyicileri 
(Hauptkosteneinflussgrössen) olarak işletme büyüklüğü yanında ele 
alman diğer faktörler, girdi fiyatları, üretim metodu, kapasite kul-
lanım derecesi ve üretim programıdır. Bu faktörler arasındaki kar-
şılıklı üişkilerin öneminin belirtilmesine rağmen, her maliyet belir-
leyicisi ceteris paribus metoduna göre ayrı ayrı incelenmektedir. 

Gutenberg, işletme büyüklüğüne ilişkin açıklamalarında, Mars-
hall'm, işletmelerin pazar gelişmelerine karşı kısa ve uzun dönemde 
uyum sağlanmasına ilişkin görüşünden hareket etmektedir. İşlet-
menin kısa dönemde uyum sağladığı kapasite kullanım derecesin-
deki değişikliklerin aksine, işletmenin büyütülmesi uzun dönemde 
uyum sağlama sorunudur. Fakat bazı üretim faktörlerinin (potansi-
yel faktörler) bölünmezlik özelliğinden dolayı, genellikle işletmenin 
tüm üretim aşamaları (bölümleri) arasmda tam bir kapasite uyumu 
sağlanamamaktadır. Bunun sonucu olarak, bazı üretim aşamaları 
darboğaz durumuna geçerken, diğerlerinde atıl kapasiteler ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle Gutenberg, Marshall ve von Stackelberg'in 
aksine, uzun dönemde uyum sağlamanın tüm üretim faktörlerinin 
artırılmasıyla değil, yalnız darboğaz durumunda bulunan üretim aşa-
masında genişleme yatırımlarına gitmek suretiyle de sağlanabile-
ceğini, araştırmasına esas almaktadır. 

Gutenberg, işletmenin büyütülmesinin iki farklı şekilde gerçek-
leştirilebileceğinden hareket etmektedir: i) "işletmenin homojen tek-
noloji ile büyütülmesi" (multiple Betriebsvergrösserung) ,42 ii) "İşlet-
menin heterojen teknoloji ile büyütülmesi" (mutative Betriebsverg-
rösserung) . Ayrıca her iki tür büyüme de yine iki farklı şekilde ger-
çekleştirilebilir : i) sadece darboğaz durumunda bulunan üretim aşa-
masında (veya aşamalarında) kapasitenin büyütülmesi yoluyla ger-
çekleştirilen "kısmi homojen büyüme" ve "kısmi heterojen büyüme", 
ii) yeni bir işletme kurmak suretiyle gerçekleştirilen "bütüncül ho-
mojen büyüme" ve "bütüncül heterojen büyüme". İşletmenin homojen 
teknoloji ile büyütülmesi, aynı teknik özellikle sahip daah çok sayı-
da üretken birimlerin üretim sürecine alınmasıyla (kısmi homojen 
büyüme) veya aynı teknik özelliklere sahip yeni bir işletmenin ku-
rulmasıyla (bütüncül homojen büyüme) gerçekleştirilmektedir. Do-

>2 İşletmenin homojen ve heterojen teknoloji ile büyütülmesine ilişkin olarak bkz.: 
Müftüoğlu, M. T.: Sanayi İşletmelerinde Üretim Kapasitesi, S.B.F. Yayını, An-
kara 1978, S. 128 v.d. ve S. 132 v.d. 
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layısıyla homojen büyüme aynı üretim fonksiyonu üzerinde ifade 
edilebilir, başka bir deyimle homojen büyümede üretim fonksiyonu-
nun şekli değişmemektedir. Üretim foksiyonlannm doğrusallığının 
bir sonucu olarak, homojen teknoloji ile büyüme ölçeğe göre sabit 
getiri durumu ile karakterize edilmektedir.43 İşletmenin heterojen 
teknoloji ile büyütülmesinde ise, ölçeğe göre artan getiri durumu 
geçerli olup, burada büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları (öl-
çek ekonomileri) ortaya çıkmaktadır. Zira işletmenin heterojen tek-
noloji ile büyütülmesinde, —Bücher'in kitle üretimi kanununa uy-
gun olarak— büyüme daha mükemmel üretim metodlarma geçmek 
suretiyle gerçekleştirilmektedir. Heterojen teknoloji ile büyüme, 
—herbirinin belirli bir üretim metodunu ifade ettiği— bir üretim 
fonksiyonundan başka bir üretim fonksiyonuna geçiş şeklinde, aza-
larak artan bir dizi üretim fonksiyonunda matematiksel ifadesini 
bulmaktadır. 

Buna göre, işletmenin homojen teknoloji ile büyütülmesinde 
uzun dönem ortalama birim üretim maliyeti sabit kalırken, hetero-
jen teknoloji ile büyümede sürekli olarak azalmaktadır. 

Dolayısıyla üretim maliyeti açısından optimum işletme büyük-
lüğü (daha doğrusu işletmenin optimum üretim kapasitesi büyük-
lüğü) belirsizdir. Burada, işletmenin üretim bölümüne ilişkin olarak 
belirlenen bu özelliklere karşın, diğer bölümlerinde, özellikle pazar-
lama bölümünde, maliyet artışlarının ortaya çıkabileceği, bu maliyet 
artışlarının üretim bölümünde gerçekleştirilen maliyet tasarrufla-
rını aşmasıyla da, uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin artmaya 
başlayacağı belirtilmektedir. 

Konunun, eksik enformasyon durumu esas alınarak incelenmesi 
ise, 1960 yılında yayınlanan eserinde Leibenstein tarafından yapıl-
mıştır. (Economic Theory and Organization Analysis, New York 
1960, S. 265 v.d.)44 Leinbenstein'e göre, işletmenin büyütülmesinin, 
uzun dönem maliyet eğrisi üzerindeki kritik üretim miktarlarına gö-
re1, bir üretim metodundan diğerine geçmek suretiyle gerçekleştiril-
mesi, ancak tam enformasyon durumunda mümkündür. Zira üretim 
metodundan üretim metoduna geçmek şeklindeki böylesi bir büyü-
me süreci, en azından, işletmenin büyütülmesi oranında bir talep 
artışının da otomatikman gerçekleşmesini gerektirir. 

4 3 "Gutenberg üretim ve maliyet fonksiyonuna" ilişkin olarak bkz.: Müftüoğlu, 
M. T.: a.g.e., S. 208-223. 
Haberlandt, K.: a.g.e., S. 28. 
Albach, H.: a.g.e., sütun 116. 
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Ekonomik hayatın belirsizliğinden dolayı, işletmenin bir üretim 
sürecinden diğerine geçmek suretiyle büyütülmesi, ancak gecikmeli 
olarak, gerekli talep artışı garanti edildikten sonra gerçekleştirile-
bilir. Önce mevcut üretim metodunda kısa dönem maliyet fonksiyo-
nu üzerinde talep artışına uyum sağlanmaktadır. Ancak talep artı-
şının yeterli ve sürekli olduğu tamamen belirlendikten sonra, yeni 
bir üretim metoduna geçmek suretiyle uzun dönem uyumu sağlana-
bilir. 

İşletme ekonomisinde optimum işletme ve teşebbüs büyüklüğü 
konusu, genel olarak, yukarıda açıklandığı şekilde üretim ve mali-
yet teorisine dayandırılarak incelenmektedir. Bu konudaki diğer 
yaklaşımlarda ise, incelemeye organizasyon, yönetim ve yatırım teori-
leri esas alınmaktadır. Konunun organizasyon teorisine göre ince-
lenmesinde, optimum organizasyon büyüklüğü bir denge sorunu ola-
rak ele alınmaktadır. Denge durumunda organizasyonun üyelerine 
sağladığı isteklendirmeler (Anreize, Inducements) toplamı ile, üye-
lerin organizasyona katkıları (Beitrâge, contributions) toplamı bir-
birlerine eşittir.45 

Penrose'un 1960 yılında yayınlanan eseri (Theory of  the Growth 
of  the Firm, Oxford 1960) ile, işletme ve teşebbüs büyüklüğü konusu-
na ilginin tekrar arttığı görülmektedir. Penrose, teşebbüsün büyü-
tülmesinde —Gutenberg'in aksine— piyasa tarafından bir sınırlan-
dırma getirilmeyeceği görüşündedir. Zira teşebbüs, ürün farklılaştır-
masına (Diversifikation) gitmek suretiyle, piyasanın belirli bir ürün 
çeşidine karşı gösterdiği direnci aşabilmektedir. Teşebbüsün büyü-
mesi, esas itibariyle, ancak yönetim faktörü üzerinden açıklanabilir. 
Kuruluş ve genişleme aşamalarında istihdam edilen yöneticilerin 
kapasitesi daha sonra atıl kalmakta ve bu atıl kapasite teşebbüsün 
büyütülmesi yönünde etkili olmaktadır.46 Penrose, yaklaşımı, daha 

4 5 Haberland, K.: a.g.e., S. 30 v.d. 
Baumberger, H.U.: Die Entwicklung der Organisationsstruktur in vvachsenden 
Unternehmungen, Bern 1961, 
Wardenberg, J . : Probleme des Unternehmenswachstums unter organisatorischen 
Aspekten, Diss. Saarbrücken 1963, bilhassa S. 60 v.d. 
Max Weber de büyümeyi organizasyon faktörü üzerinden açıklamaktadır. Bü-
rokratik organizasyona (veya akılcı yönetime) gitmek ancak büyük teşebbüs-
lerde mümkün olmaktadır. Max, W.: Wirtschaft und Gesellschaft, 4. B. Tübin-
gen 1956, S. 570 v.d. 
Becker, K.: Die Wahl der optimalen Grösse eines Mehrproduktbetriebes, Diss. 
Berlin 1968, S. 13 v.d. 
Lücke, W.: Betriebs-und Unternehmungsgrösse, Stuttgard 1967, s. 87 v.d. 
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sonra Baumol, Fraser, Packer, Morris v.d. tarafından geliştirilmiştir.47 

Almanya'da ise bu yaklaşım Albach ve Kieser tarafından ele alın-
mıştır.48 

Yatırım teorisi çerçevesinde optimum işletme büyüklüğü, önce 
amortismanların kapasiteyi genişletme etkisi olarak, salt finansman 
açısından ele alınmıştır.49 1970'den itibaren ise konu, yatırım teorisi 
çerçevesinde1 dinamik işletme ve teşebbüs büyüklüğü olarak, statik 
bir işletme büyüklüğünün değil, optimum büyüme oranının belirlen-
mesi şeklinde ele alınmaktadır.50 Konuyu dinamik açıdan ele alan 
ilk çalışmalar Arrow, Bensoussan, Nâslund, Lesourne gibi bilim 
adamlarıdır.51 

4. SOSYALİST LİTARATÜRDE İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ SORUNU 

Sosyalist literatürde, sanayi işletmelerinde üretim kapasitesi ko-
nusuna ilişkin araştırmalarda, sosyalist bir işletmenin üretim kapa-
sitesinin kapitalist bir işletmeye göre tamamiyle farklı bir içeriğe 
sahip olduğu hususu bilhassa vurgulanmaktadır.52 

Bu konuda, SSCB'de kuruluş yıllarından 1950 yıllarına kadar 
güdülen yol, optimum byüklükteki işletmelerin kurulmasından zi-
yade, mevcut olanaklar içinde maksimum büyüklükteki işletmelerin 
kurulması doğrultusundadır. 1950 yıllarından itibaren ise sosyalist 
literatürde de "optimum kapasite büyüklüğü" ve "optimum işletme 
büyüklüğü" kavramlarının ortaya çıkmaya başladığı ve geniş bir 
kullanım alanı bulduğu görülmektedir. Söz konusu yıllardan itiba-
ren bu konu sosyalist literatürde "sosyalist ekonomilerde optimum 
işletme büyüklüğü teorisi" başlığı altında önemli bir araştırma ko-
nusu olarak ele alınmaktadır. 
« Haberlandt, K.: a.g.e., S. 36-52. 
4 8 Albach, H.: "Zur Theorie des wachsenden Unternehmens", Theorieıı des einzel-

wirtschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Wachstums, der.: W. Krelle, Berlin 
1965, S. 9-97. 
Kieser, A.,: Die Einflussfaktoren der Organisationsstruktur, Doçentlik tezi, Köln 

1973, Teksir. 
49 Bu konudaki literatür için bkz.: Müftüoğlu, M.T.: a.g.e., S. 176, dipnot 60. 
50 Ludwig, T.: Optimalo Expansionspfade der Unternehmung, Wiesbaden 1978. 
51 Albach, H.: "Betriebsgrösse", Ibid., sütun 117 v.d. 
52 Bu konuya ilişkin olarak bakınız: Arnold, H., Borchert, H.„ Lange, A. ve Schmidt, 

J . : Ökonomie der sozialistischen Industrie in der DDR, 7. B., Berlin 1961 ve yi-
ne aynı yazarlara ait: Grundmittel, Investitionen, produktionskapazitaet in der 
Industrie der DDR, Berlin 1967. Scholl, G.: Die Ermittlung der Produktionska-
pazitaet und der Kapazitaetsausnutzung in den volkseigenen Industriebetrieben 
der Deutschen Demokratischen Republik, 2. B„ Berlin 1957. Müftüoğlu, M. T.: 
a.g.e., s. 25-27 ve s. 181-187. 
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Bilindiği üzere sosyalist teoride üretimin büyük işletmelerde 
merkezileşmesi özel mülkiyet esasına dayanan kapitalist ekonomi-
nin son aşaması olarak kabul edilmektedir. Üretimin bu şekilde bü-
yük işletmelerde toplanması, sermayenin organik yapısının değişme-
sinin ve tekelleşmenin bir sonucudur. Sosyalist ekonomilerde de bü-
yük işletmelerin üstünlüğünün "aksi isbatlanamıyacak gerçeklere 
dayandığı" belirtilmektedir.53 Fakat büyük işletmelerin bu üstünlü-
ğünden dolayı, belirli bir ürün çeşidinin üretiminin tek bir işletme-
de merkezileştirilmesi gerektiği sonucuna varılmamaktadır. Üreti-
min büyük işletmelerde merkezileştirilmesi, "rasyonel bir kuruluş 
yeri dağıtımına göre az sayıda büyük işletmeler vasıtasıyla gerçek-
leştirilmelidir." denilmekte ve "her ne pahasına olursa olsun gerçek-
leştirilmesi gerekli büyük sanayi yanında 140 milyonluk bir nüfusun 
çok değişik zevklerini de dikkate1 alan bölgesel tipte sanayilerin de 
kurulması" gereğine işaret-edilmektedir.54 

Daha ziyade 1950 yılma kadar geçerli olan bu maksimum işlet-
me büyüklüğü yaklaşımında, mevcut olanaklar içinde maksimum ka-
pasiteli işletmelerin kurulması gereği tartışmasız kabul edilmekte-
dir. Bu dönemde optimum kapasite büyüklüğünden ziyade, —belirli 
sınırlayıcı şartlar altında (rasyonel bir kuruluş yeri dağılımı ve top-
lumun çok değişik zevklerinin dikkate alınması gereği gibi) olmak 
üzere— maksimum kapasite büyüklüğünde işletmelerin kurulması 
hedef olarak alınmaktadır. 1950'li yıllardan itibaren ise, sosyalist bir 
ekonomik sistemde optimum işletme büyüklüğünün ekonomik şart-
ları incelenmeye başlanmakta ve —yukarıda da belirtildiği gibi— 
"sosyalist ekonomilerde optimum işletme büyüklüğü teorisi" adı al-
tında maksimum işletme büyüklüğünden farklı bir optimum işlet-
me büyüklüğü üzerinde durulmaktadır.55 Aşağıda bu konuya ilişkin 
gelişmeler kısaca özetlenmeye çalışılacaktır. 

Burada, sosyalist işletmelerin özel mülkiyete- dayanan ve piyasa 
mekanizmasına göre kurulan büyük ölçekli işletmelerden nitel fark-
ları üzerinde durulmaktadır.53 Kapitalist işletmelerin aksine, sosya-
list ekonomilerde büyük ölçeklerde üretim yapan işletmelerin kurul-

53 VVeber, A.: Marktwirtschaft und und Sowjetwirtschaft, Müncehen 1949, s. 276. 
54 Ibid., Weber, SSCB'de büyük kapisiteli işletmelerin kurulmasına ilişkin çaba-

ların politik nedenlerden kaynaklandığı görüşündedir ve "bolşeviklerin büyük 
işletmelere karşı gösterdikleri coşkunluğun" dünya görüşlerinin bir parçası 
olduğunu belirtmektedir. 

55 Höhmann, H.H.: "Zur Entwicklung der Sowjetischen VVirtschaftslehre", Ost-
Europe Wirtschaft, 9. yıl, Nr. 5, 1964, s. 4. 

53 Autorenkollektif: Politische Ökonomie, 5. B., Berlin 1964, s. 372. 
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masının —piyasa kurallarının bir sonucu olarak değil— sistematik 
bir şekilde planlanarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmek-
tedir.57 Bu şekilde büyük ölçekli işletmelerin kurulmasıyla kitle üre-
tim tarzına geçmenin bir sonucu olarak gerçekleştirilebilecek yarar-
ların başlıcaları altı grupta toplanmaktadır :58 

— Yatırım sermayesi ve tamir fonu ihtiyacı üretim kapasitesin-
den daha az artacaktır. 

— Büyük işletmelerde iş bölümü genişletilerek uzmanlaşmaya 
gidilecektir. 

— Büyük işletmelerde bilimsel ve teknik gelişmeler daha etkin 
olarak uygulanabilecektir. 

— Büyük kapasiteli işletmelerde işgücü verimliliği artmakta, bi-
rim maliyet azalmaktadır. 

— Büyük işletmelerde işçi sınıfının ve partisinin mücadele gücü 
artmakta ve bunun sonucu olarak da 

— Büyük işletmelerin kurulduğu bölgelerin politik, ekonomik ve 
kültürel gelişmesi etkilenmektedir. 

Bu yararlarınndan dolayı sosyalist ekonomilerde üretimin bü-
yük işletmelerde merkezileştirilmesi ve bu merkezileştirmenin planlı 
bir süreç içinde olması gerektiği kabul edilmektedir. 

Sosyalist işletmelerde verilen amaca (plan hedeflerinin gerçek-
leştirilmesi, işgücü verimliliğinin sürekli olarak artırılması ve birim 
maliyetin düşürülmesi) uygun olarak işletmenin büyütülmesinde or-
taya çıkabilecek sakıncalar genel olarak maliyet artışlarında aran-
maktadır. Bu hususta iki ayrı görüş ortaya atılmaktadır. Birinci gö-
rüş sonuçta maksimum işletme büyüklüğü yaklaşımını benimsemek-
te ve işletmenin büyütülmesinde birtakım sakıncaların ortaya çıka-
bileceğini kabul etmekle birlikte, büyümenin ekonomik yararlarının 
sakıncalarından daima daha fazla olacağı inancındadır. Dolayısıyla 
optimum işletme büyüklüğü daima maksimum işletme büyüklüğü 
olarak tanımlanmalıdır.59 İkinci görüşe göre ise, işletmenin büyütül-
mesinde belirli bir büyüklükten itibaren ekonomik sakıncalar eko-

57 Schönherr, H. ve Mayer, R.: Die Stellung der Industrie und die Formen der 
gaselschaftlichen Produktion in der Industrie, 2. B„ Berlin 1961, S. 28. 

58 Arnold, H. ve diğerleri: a.g., s. 348 ve Schönherr, H. ve Mayer, R.: a.g.e„ s. 28 
ve s, 36. 

59 Schönherr, H. ve Mayer, R.: a.g.e„ s. 36. 
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ııomik yararlan aşacağından, maksimum işletme büyüklüğünden 
farklı bir optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesi gerekir.60 

Livschiz, adı geçen makalesinde,60 optimum işletme büyüklüğünün 
maksimum işletme büyüklüğünden farklı olmasını aşağıdaki üç fak-
töre dayandırmaktadır: 

1) İşletmenin kısmi kapasiteleri arasındaki uyum büyük işletmeler-
de bozulmaktadır. 

ii) Büyük işletmelerde yönetim masrafları artmaktadır. 

iii) Teknolojik gelişme bazı büyük işletmelerde yanlış tahmin edil-
mekte ve yanlış değerlendirilmektedir. Bunun sonucu olarak da 
optimum makina parkı gerçekleştirilememekte, yeni ürünlerin 
gerçekleştirilmesi aksamaktadır. 

iv) İşletme büyüklüğü artırıldıkça, gerek girdilere ilişkin ve gerekse 
ürünlere ilişkin taşıma maliyeti —girdilerin daha uzak tedarik 
merkezlerinden tedarik edilebilmesi ve ürünlerin de daha uzak 
satış merkezlerinde pazarlanabilmesinin bir sonucu olarak— art-
maktadır. 

Bu unsurlardan dördüncüsü, optimum işletme büyüklüğünün op-
timum kuruluş yeri seçimi ile eş anlı olarak (simültane) belirlenme-
sini gerekli kılmaktadır. Bu sorun "Kapasitenin mekansal dağılımı" 
ve "Kuruluş yeri dağılımı" konusu olarak ele alınmakta ve yöneylem 
araştırması metodları çerçevesinde birçok optimizasyon modelleri 
geliştirilmiş bulunmaktadır.61 Özellikle sorunun açık transportasyon 
modeli olarak ortaya konması sonucu, uygulamada da oldukça ba-
şanlı sonuçlar elde edildiği belirtilmektedir. 

60 Livschiz, R.: "Methodologische Fragen der Bestimmung der optimalen Grösse 
industrieller Unternehmen", Waprosi Ekonomiki, Nr. 10, 1965, s. 78., ve Livschiz, 
R.: "Zum Problem der optimalen Grösse eines Betriebes in derUdSSR", Waprosi 
Ekonomiki, Nr. 11, 1964, s. 48., Bu makalenin genişletilmiş şekli için bakınız: 
Wirtschaftswissenschaft, 1965, Nr. 6, 13. yıl, s. 969., Ayrıca bakınız: Brockhoff, 
K.: "Zum Problem der optimalen Betriebsgrösse in einer sozialistischen Wirtsc-
haft", Zeitschrift für Betriebsvvirtschaft, 38. yıl, 1968, s. 24. 

« Bu konuda geniş bilgi ve uygulamalı çalışmalara ilişkin olarak aşağıdaki 
eserlere başvurulabilinir: Aganbegjan, A.G. ve Granberg, A.G.: Optimale Zweig-
und Standortplanung, Modelle und Methoden, Berlin 1969, Birman, I. J . : "Mat-
hematische Methoden und Standortverteilung", Sowjetwiss<3nschaft, Geselesc-
haftswissenschaftliche Beitraege, Berlin 1984, s. 172., Bode, I.: "Zur Konzentra-
tion, Spezialisierung und Standortwahl bei der Produktion von Betonfertigteilen", 
Wirtschaftswissenschaft, 1966, s. 1683., ve farklı modeller için bilhassa bakınız. 
Grundmann, W., Holdhaus, R., Kind, G., Krause, H., Ritzschke, G., Stempell, D. 
ve Weise, G.: Mathematische Methoden zur Standortbestimmung, Berlin 1968. 
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Büyük işletmelerin sakıncaları olarak ve dolayısıyla maksimum 
işletme büyüklüğünden farklı bir optimum işletme büyüklüğünün 
tanımlanmasını gerekli kılan diğer faktörlerin başlıcaları da, 

— büyük işletmelerin kuruluş ve üretime geçiş süresinin nisbe-
ten fazla olması,62 

— tabii kanyakların sınırlılığı,63 

— büyük işletmelerde iş disiplininin bozulması, işletmeler arası 
rekabetin aksaması, kalitenin bozulması, malzeme kaybımn 
artması ve malzeme sıkıntısı gibi olumsuz durumlar34 ve 

— üretimin birkaç büyük işletmede merkezileşmesi halinde ya-
tırımların bölgesel dağılımında ortaya çıkabilecek olumsuz 
durumlar35 

olarak ortaya konmaktadır. 

I 

6 2 Arnoldt, H. v.d.: a.g.e., s. 350. 
6 3 Krömke, K. ve Ronczik, L.: Konzentration, Spezializierung, Kooperation und 

Kombination in der Industrie der DDR, 2. b., Berlin, s. 99. 
M Ibid., b. 99. 
6 5 Schönherr, H. ve Mayer, R,: a.g.e., s. 35. 





BESTAND UND BEDEUTUNG DER GRUNDRECHTE IM 
BILDUNGSBEREICH IN DER TURKEI 

Fazıl SAĞLAM* 

Yıllarını yüksek öğretim hizmetine vermiş ve kritik bir dönemde Milli Eğitim 
Bakanlığı yapmış büyük Hoca için çıkarılacak ARMAĞAN'da, "eğitim ve öğretim" 
konusunu işleyen bir incelemenin yer almasını anlamlı gördüm. 26-28 Ekim 1981 
tarihlerinde LOZAN'da yapılan Avrupa Anayasa Mahkemeleri V. Konferansı da 
"Eğitim ve öğretim alanında temel hakların varlığı ve önemi" konusuna ayrıl-
mıştı. Bu konferansa sunulacak tebliğlerin ağırlığı, Anayasa Mahkemesi içdihat-
larında toplanacaktı. Anayasa Mahkememiz, almanca sunulmsı istenen Türk teb-
liğini hazırlama onurunu bana verdi. Burada bana düşen göre, Anayasa Mahke-
memizin "öğretimve eğitim" alanında herbiri hukuk kültürümüze birer katkı ni-
teliği taşıyan kararlarını, tebliğin içeriği olarak yöneltilen sorular çerçevesinde 
toplamak, sistematize etmek ve değerlendirmekten ibaretti. Bu görevi sevinçle 
yerine getirdim. Bu çalışma, bilimsel bir katkı niteliğinde sayılabilecek yönlerini 
Anayasa Mahkemesi içdihatlarına borçludur. Çalışmada Taşlanabilecek hataların 
sorumluluğu ile tamamıyla bana aittir. 

Daha sonra, diğer ulusal tebliğlerle birlikte "Europaeische Grundrechtezeit-
schrift, 8. Jg. Heft 20-24, 31 Dezember 1981" dergisinde basılan bu tebliğ, Yüksek 
Öğretim Kanunu ile birlikte gelen yeni üniversite düzenini ve 1932 Anayasası ile 
gelen değişiklikleri kapsamamaktadır. Tebliğin bütünlüğünü korumak için bun-
lara ilişkin eklemeler yapmadım. Sanırım buna yetkim de yoktu. Bu alanda yapı-
lacak bir başka çalışma, şimdiki ve ileriki kuşaklara, her iki dönemi karşılaştırma 
ve değerlendirme olanağı verecektir. 

I. EINFÜHRUNG 

1. "Bildungsbereich" betrifft im türkischen Sprachgebrauch 
zwei Begriffe, die miteinander eng verbunden sind: "eğitim ve öğ-
retim". Wörtlich übersetz heiiBt das auf deutsch" Erziehung und 
Unterricht". Wâhrend die Erziehung im Grundschulbereich im 
Vordergrund steht, gewinnt der Unterricht und die Wissenschaft im 
Mittel-und Hochschulbereich an Bedeutung. Diese beiden Seiten des 
Bildungswesens lassen sich nicht ieicht voneinander trennsn. 
* Dr. Fazıl Sağlam, Berichterstatter des türkischen Verfassungsgerichts, Ankara. 
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Unser Bericht umfa0t aile grundrechtsrelevanten Fragen, die die 
Erziehung und den Unterricht im Grund-, Mittel-und Hochschulbe-
reich betreffen. Der Vorschulbereich und die Erziehung auperhalb 
der Schule sowie Fragen der Erwachsenenbildung werden im Rahmen 
dieses Berichtes nicht behandelt. 

2. Um die Entwicklung und den heutigen Stand des Bildungs-
wesens in der Türkei besser zu verstehen, mu(3 das Verfassungsp-
rinzip "Laizismus", eine der wichtigsten Grundlagen ter türkischen 
Republik, nâher untersucht werden. Laizismus (Sâkularismus) be-
deutet zunâchst die Trennung von Staat und Kirche. Diese ursprüng-
liche Bedeutung, die in westlichen Lândern im allgemeinen als etwas 
selbstverstândliches gilt, hat sich in der Türkei im Laufe der Zeit 
gewandelt, und zwar zugunsten der staatlichen Macht. Laizismus 
bedeutet in der Türkei nicht nur eine Trennung von Staat und 
Kirche, sondern zugleich die staatliche Kontrolle der Religion zur 
Verhinderung ihrer Einmischung in die staatlichen Angelegenheiten. 

Das Prinzip "Lazismus" hat grope Auswirkungen auf die gesamte 
Rechtsordnung, was zuletzt durch zahlreiche Bestimmungen der 
Verfassung von 1961 gefestigt und vervollstândigt wurde. Die Frei-
heit der Religion bleibt dabei insoweit unberührt, als man von ihr 
als einer persönlichen Gewissensfreiheit Gebrauch macht. In Verbin-
dung mit Laizismus wird die Gewissens-und Religionsfreiheit als eine 
individuelle Gewissens-und Glaubensfrage betrachtet. Je mehr sich 
der Sozialbezug der Religionsfreiheit entfaltet, desto mehr rückt das 
Prinzip des Laizismus in den Vordergrund1. Diese Auffassung vom 
Laizismus, die über seine ursprüngliche Bedeutung hinausgeht. 
begründet das Verfassungsgericht mit der Verschiedenheit der isla-
mischen und christlichen Religion. 

"Der Verfassungsgeber hat das Prinzip des Laizismus nicht als 
Freiheit oder Autonomie der Kirche betrachtet Es mag sein, da(3 in 
westlichen Lândern infolge der Besonderheiten der christlichen 
Religion die gegenseitige Nichteinmischung von Staat und Religion 
sich im Sinne der Unabhângigkeit der Kirche ausgewirkt hat. Für 
die islamische Religion kommt es jedoch nicht nur auf den religiösen 
Glauben, der lediglich das Gewissen des Individuums betrifft, an, 
sondern zugleich darauf, daj3 die gesamten gesellschaftlichen Ver-
hâltnisse, die Staatstâtigkeit und die Rechtsordnung nach den isla-
mischen Regeln und Grundsâtzen ausgestaltet sind. Die geschichtlic-
hen Erfahrungen haben gezeigt, da|3 eine unkontrollierte religiâse 
ı So das Verfassungsgericht: AYMKD X, S. 64. 
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Freiheit sowie eine unabhângige religiöse Organisation grope Ge-
fahren für den Staat mit sich bringen".2 

3. Das Prinzip "Laizismus" ist auch entscheidend für die 
Entwickiung des Bildungswesens. 

Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts trug das gesamte Erzie-
hungswesen des Osmanischen Reichs einen theokratischen Charakter. 
In den Elementarschulen wurden den Kindern Religion, Moral und 
der Koran, aufierdem noch ein biftehen Schreiben und Aritmetik 
gelehrt. In den Medresen (höhere Schulen) wurden Grammatik und 
Syntax der arabischen Sprache, Logik, Redekunst, die Lehre vom 
Scheri'a-Recht (fıqh) und Theologie unterrichtet. Geschichte, Geog-
raphie und die Naturwissenschaften wurden vollkommen vernach-
lâssigt3. Die Sâkularisierung begann erst mit den "Tanzimat-Reför-
men" (1839) und machte sich auch im Bildungsbereich bemerkbar. 
"Der Staat entschlop sich, für seine eigenen Bedürfnisse au,3er-
halb der Medresen ein Unterrichtssystem zu bilden, worauf Schulen 
nach europâischer Art eröffnet wurden. "Neben den Medresen und 
der staatlichen Erziehung gab es auch" Schulen der Minderheiten, 
die den Unterricht in ihrer eigenen Sprache und nach dem von ihnen 
gewünschten Programm erteilten. Au Ser dem eröffneten einige west-
liche Nationen und Missionsgesellschaften Schulen mit dem 
Wunsche, durch ihre Sprache, Religion und Kultur Einflu[3 auszu-
üben".4 

Dieses Nebeneincünderbestehen alter und neuer Institutionen, die 
aile ein anderes Ziel verfolgen, scheint ein typisches Merkmal aller 
Reformbewegungen der vorrepublikanischen Zeit zu sein, wovon sich 
die kemalistischen Reformen unterscheiden. In bezug auf Bildungs-
wesen hat sich die grundverschiedene Einstellung des Kemalismus 
schon sehr früh bemerkbar gemacht. Kurz nach der Gründung der 
Republik (29.10.1923) und an demselben Tag, an dem das Kalifat 
aufgehoben wurde (3.3.1924), trat das "Gesetz über die Vereinheit-
lichung des Unterrichts" in Kraft, wodurch das Nebeneinanderbeste-
hen theokratischer und laizistischer Erziehungssysteme beseitigt und 
das gesamte Bildungswesen unter Aufsicht und Kontrolle des Ministe-
riums für nationale Erziehung gestellt wurde. Konsequenterweise 
wurde auch das "Scheri'a und Evkaf Ministerium" und die ihm 

2 AYMKD X, S. 65 (siııngemâss zusammenfassende Übersetzung). 
3 Atatürk, (verfasst von einem Autorenkollektiv und hsg. von der türkischen na-

tionalen Kommission für UNESCO), istanbul 1963, S. 207. 
* aaO (Anm. 3), S. 207 f. 
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untergeordneten Medresen aufgelöst. Kurz darauf schlo,3 man die 
neu eröffneten Schulen für imame und Freitagsprediger und gliederte 
die Religionsstunden aus dem Lehrplan der Schulen aus. Auch der 
religiöse Charakter der Schulen der Minderheiten und der Auslânder 
wurde beseitigt. Aul3erdem muj3ten in diesen Schulen unbedingt und 
ausnahmslos die Fâcher Türkisch, Geschichte, Geographie und 
Heimatkunde (spâter auch Soziologie) in den Lehrplan aufgenommen 
und von türkischen Lehrern in türkischer Sprache unterrichtet 
werden5. 

Diese Vereinheitlichung und Sâkularisierung des Bildungsvvesens 
war für die weitere Entwicklung ausschlaggebend. 1928 wurde das 
Prinzip "Laizismus" durch weitere verfassungsrechtliche Ânderungen 
ergânzt. Die religiöse Eidesformel für die Abgeordneten und den 
Staatsprasidenten wurde abgeschafft (Art. 16 und 38 der Verf. von 
1924).3 Die Bezeichnung des islam als Staatsreligion (Art. 2) und 
der Passus über die Inkraftsetzung von Scheriatsbestimmungen als 
erste der Funktionen der Gro,3en Nationalversammlung (Art. 26) 
wurden gestrichen7. Schlie|3lich wurde "Laizismus" 1937 als Ver-
fassungsprinzip in Art. 2 aufgenommen. 

Die Übernahme des lateinischen Alphabets, dessen Anpassung 
an das Türkische lediglich 6 Wochen in Anspruch genommen hat, 
bildet den Höhepunkt der Reformen im Bildungsbereich. 

Diese radikale Beseitigung des traditionell-theokratischen Bil-
dungs-und Erziehungswesens konnte jedoch die jahrhundertelange, 
bis in das tagtâgliche Leben verwurzelte Tradition nicht völlig aus 
der Welt schaffen. Was gesetzlich verboten wurde, wurde illegal und 
infolgedessen unkontrolliert durchgeführt. Mit der Einführung des 
Mehrparteiensystems (1945) begann eine Lockerung der Verbote in 
bezug auf religiöse Erziehung. 

Es wurden Schulen für imame und Freitagsprediger eröffnet, 
eine Art Berufsschule, die als Ausbildungsstâtte der Bediensteten 
der religiösen Angelegenheiten funktionieren. Diese Bediensteten un-
terstehen dem Prâsidium der religiösen Angelegenheiten, das wiede-
rum in die allgemeine Verwaltung eingegliedert ist. Auch der Reli-
gionsunterricht wurde im Grund - und Mittelschulbereich zugelassen. 
nach einem MinisterratsbeschluP von 1950 mu £ ten aber die El-

5 aaO (Anm. 3), S. 218. 
e Für die deutsehen Texte: HIRSCH, E. E., Staatsverfassungeıı der Welt, Bd. 7 : 

Türkei, Berlin 1966, S. 210, 212. 
7 HIRSCH, aaO (Anm. 6), S. 209, 211. 
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Der Religionsunterricht wurde zwar nicht als Pflichtfach vorgesehen? 
tern, die ihre Kinder am Religionsunterricht nicht teilnehmen lassen 
wollen, dies der Schulvervvaltung am Beginn des Schuljahres mittei-
len. Die durch den Grundsatz "Laizismus" garantierte Regel der 
Freiheit vom Religionsunterricht war damit zur Ausnahme gemacht 
und dadurch ein moraliseher Zwang auf die Eltern ausgeübt worden, 
ihre Kinder am Religionsunterricht teilnehmen zu lassen8. 

Diese Entwicklungen wurden von vielen Anhângern der kerna-
listischen Reformen als Abkehr vom Laizismus aufgefa^t. Es muB 
jedoch darauf hingewiesen werden, da|3 bei ali diesen Vorkehrungen 
an der staatlichen Kontrolle1 und an der Zustândigkeit des Ministe-
riums für nationale Erziehung streng festgehalten wurde. In dieser 
Richtung hat man auch versucht, diese MaPnahmen als mit dem 
Laizismus vereinbar zu erklâren. 

4. Die Verfassung von 1961 ist von den Entwicklungen und 
Erfahrungen republikanischer Bildungspolitik ausgegangen und hat 
die verfassungsrechtlichen Grundlagen des heutigen Bildungswesens 
gesehaffen. Unser Bericht wird sich hauptsâchlich mit diesem ver-
fassungsrechtlichen Gebilde befassen. 

II. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

1. Verfassung 

Grundrechte im teehnisehen Sinne ergeben sich im türkisehen 
Recht allein aus der Verfassung. Dies gilt auch für Rechte und 
Pflichten im Bildungsbereich. Die türkisehe Verfassung hat in ihrem 
Grundrechtskatalog das Recht auf Bildung in versehiedenen Grund-
rechtsartikeln ziemlich ausfühlich geregelt. 

Art. 21 Abs. 1 und 2 gewâhrt allgemein das Recht, Wissenschaft 
und Kunst frei zu erlernen und zu lehren sowie die Freiheit der 
Erziehung und des Unterrichts. Abs. 3 regelt die Grundsâtze der 
Privatschulen. In Art. 50 sind soziale Grundrechte im Bildungsbe-
reich gewâhrleistet. Auperdem garantiert Art. 19 Abs. 4 die Freiheit 
des Fernbleibens vom Religionsunterricht und Art. 21 Abs. 4 bringt 
das Verbot der Erziehungs - und Unterrichtsstâtten, welche den zeit-
genössisehen Grundsâtzen der VVissenschaft und Erziehung widers-
preehen. Im Hochschulbereich wird die Autonomie der Universitâten 
in Art. 120 extra garantiert. 
8 HIRSCH, aaO (Anm. 6), S., 98. 
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Angesichts dieser ausführlichen Bestimmungen besteht im 
türkischen Verfassungsrecht kein Anla|3, auf ungeschriebenes Ver-
fassungsrecht oder auf Verfassungsgewohnheitsrecht zurückzug-
reifen. 

2. Gesetze 

Auch aus den Gesetzen können sich Rechte oder konkre-
te Ansprüche im Bildungsbereich ergeben. Diese stehen aber nicht 
auf Verfassungsebene und werden deshaib nicht als Grundrecht 
bezeichnet. Sie sind aber grundrechtsrelevant, insoweit sie eine 
Konkretisierung der verfassungsrechtlich gewâhrieisteten Grund-
rechte darstellen. Insbesondere für die als soziale Grundrechte aus-
gestalteten Grundrechte sind die einfachgesetzlichen Ausführungsbe-
stimmungen von gro,3er Bedeutung. So z.B. die gesetzliche Regelung 
des Stipendienwesens zur Ausführung des Art. 50 Abs. 3 TVerf. 
(Gesetz über die Anstalt für Darlehen und Studentenheime im 
Hochschulunterricht, Gesetz Nr. 351: RG: 22.8.1961/10887). 

3. Internationale Abkommen 

Das oben Gesagte gilt auch für die vom Staat ratifizierten in-
ternationalen Abkommen, die nach unserer Verfassung Gesetzeskraft 
haben (Art. 65 Abs. 5 TVerf). 

a. In Frage kommt vor allem die Europâische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie das I. Zusatz-
protokoll (Art. 2). Beide sind von der Türkei ratifiziert und haben 
Gesetzeskraft. Die Zustândigkeit der Kommission für die Individual-
beschwerde hat die Türkei jedoch noch nicht anerkannt. Eine Erklâ-
rung nach Art. 46 EMRK liegt auch nicht vor. 

b. Von gro,3er Bedeutung für die nicht-islamischen Staatsbürger 
sind die im Friedensvertrag von Lausanne (24.7.1923) vereinbarten 
Minderheitenrechte in bezug auf den Bildungsbereich. Zwar genie^en 
die Minderheiten nach dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 12 TVerf) 
dieselben Grundrechte. Aber das Recht in eigener Muttersprache 
erzogen und unterrichtet zu werden, ist nicht verfassungsrechtlich 
gewâhrleistet, sondern fmdet seine Grundlage im Friedensvertrag 
von Lausanne (Art. 40, 41). 
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III. AUSGESTALTUNG DER GRUNDRECHTE IM 
BILDUNGSBEREICH 

Der Bildungsbereich umfajSt einen komplexen Sachbereich. Das 
Recht auf Bildung ist in der türkischen Verfassung je nach den 
Besonderheiten dieses Sachbereichs gesondert gewâhrleistet. Diesö 
Sondergarantien ergânzen sich gegenseitig und schützen verschie-
dene Komponenten des Bildungsbereichs in verschiedenen Richtun-
gen. Angesichts der komplexen Sachbereiche des Bildungswesens 
erscheint diese differenzierte Grundrechtsverbürgung einleuchtend. 
Auch die Form ihrer Ausgestaltung entspricht der komplexen Natur 
des Bildungsbereichs. Die Sondergarantien sind nâmlich einerseits 
als Abwehrrechte und andererseits als soziale Grundrechte ausge-
staltet. Dadurch entsteht kein Widerspruch, sondern wird die grund-
rechtliche Schutzwirkung erheblich verstarkt. 

1. Lehr-und Lernfreiheit 

Die Formulierung des Art. 21 Abs. 1 deutet auf ein allgemeines 
Grundrecht auf Bildung hin: 

"Jedermann besitzt das Recht, Wissenschaft und Kunst frei zu 
erlernen, zu lehren, öffentlich mitzuteilen, zu verbreiten und auf 
diesen Gebieten Forschungen jeglichör Art anzustellen." 

Wie aus der Formulierung ersichtlich, steht dieses Grundı"echt 
unter keinem Gesetzesvorbehalt. Sein Anwendungsbereich geht aber 
nicht so weit, wie seine Allgemeinheit vermuten lâ[3t. Art. 21 Abs. 1 
kommt nâmlich insoweit zur Anwendung, als der Sachverhalt von 
einer spezielleren Grundrechtsbestimmung nicht erfaPt wird. In Frage 
kommt vor allem die Privatsphâre des Individuums. Der hâusliche 
Unterricht eines Wissenschaftlers oder eines Künstlers ist frei von 
staatlicher Einmischung. Dasselb© gilt für die hâusliche Lern-und 
Forsclıungstâtigkeit9. 

2. Freiheit der Erziehung und des Unterrichts 

Von der allgemeinen Lern-und Lehrfreiheit zu unterscheiden ist 
das Begriffspaar "Erziehung und Unterricht", das als öffentliche, 
systematisierte und organisierte Form der Lehr-und Lerntâtigkeit10 

in Art. 21 Abs. 2 geregelt ist: 
9 Vgl. SOYSAL, M., "Eğitim Hakkı ve öğretim özgürlüğü" in: Türkiye'de İnsan 

Hakları, Ankara 1970, S, 249 und 250. 
ıo SOYSAL, aaO CAnm. 9), S. 249 f. 
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"Erziehung und Unterricht sind unter der Aufsicht und Kon-
trolle des Staates frei." 

Das Grundrecht auf Freiheit der Erziehung und des Unterrichts 
hat zwei Schutzrichtungen. 

. a. Einerseits gewâhrt es für die von "Erziehung und Unterricht" 
Betroffenen ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Das hei|3t: ein 
Erziehungs-und Unterrichtszwang ist nicht zulâssig. In diesem Sinne 
hat das Verfassungsgericht gesetzliche Bestimmungen, welche die 
Leibeserziehung und sportliche Betâtigung der Jugend in ihrer Frei-
zeit obligatorisch machten, wegen VerstojSes gegen Art. 21 Abs. 2 für 
nichtig erklârt11. 

Eine Ausnahme von dieser Freiheit bildet die in Art. 50 Abs. 
2 vorgesehene Grundschulpflicht. (Vgl. dazu unten S. 716). 

b. Die Freiheit der Erziehung und des Unterrichts bedeutet 
andererseits die Möglichkeit, Privatschulen zu errichten. 

3. Privatschulen 

Nach Art. 21 Abs. 3 werden die Grundsâtze, an welche die 
Privatschulen gebunden sind, nach Maj3gabe des für die staatlichen 
Schulen geforderten Niveaus durch Gesetz bestimmt. 

Dies wurde durch das Gesetz über die privaten Unterrichtsan-
stalten (Gesetz No. 625 in:RG, 18.6.1965-12026) konkretisiert. Private 
Unterrichtsanstalten sind nach Art. 1 dieses Gesetzes "Schulen aller 
Art, Einrichtungen für den Fernunterricht, Kurse jeder Art, Schul-
sâle, Schneiderei-und Nâhstuben und âhnliche Einrichtungen, soweit 
sie von türkischen natürlichen oder juristischen Personen des Pri-
vatrechts oder von juristischen Personen, die nach den Bestimmun-
gen des Privatrechts geleitet werden, eröffnet worden sind, sowie 
die von Auslândern eröffneten Unterrichtsanstalten".12 Aile diese 
Anstalten stehen unter der Aufsicht und Kontrolle des Ministeriums 
für nationale Erziehung (Art. 2). Diese Aufsicht und Kontrolle ist im 
Gesetz sehr umfangreich gestaltet13. Eröffnung der privaten Lehr-
anstalten, ihre Satzungen und Lehrprogramme, Einstellung der 
Lehrkrâfte, die Wahl der Bücher und Lehrgerâte bedürfen der Erlaub-

11~AYMKD II, S. 246-255. 
1 2 Die auslândischen Privatschulen werden unten (S. 348 f.) behandelt. 
1 3 HIRSCH spricht sogar von einem "Polizeigeist", was im Lichte der geschichtli-

chen Erfahrungen und angesichts der tatsaclichen Verhâltnisse als etwas über-
trieben zu bewerten ist, a.a.O., [Anm. 6), S. 100. 
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nis oder der Zustimmung des Ministeriums (Art. 3, 26, 23, 29). 
Anspruch auf Subventionierung haben nach Art. 42 des ervvahnten 
Gesetzes nur Stiftungen und die durch einen Ministerratsbechlu.8 
als gemeinnützig anerkannten Vereine, die, ohne Profitzwecke zu 
verfolgen, Privatschulen errichten. Für solche Schulen sieht das Ge-
setz einen besonderen Abschnitt im Haushalt des Ministeriums für 
nationale Erziehung vor. Die Voraussetzungen der Subventionierung 
sind in einer Rechtsverordnung nâher zu bestimmen. 

Das Gesetz über die privaten Unterrichtsanstalten lie|3 auch 
private Hochschulen zu. Das Verfassungsgericht hat jedoch aile die 
privaten Hochschulen betreffenden Vorschriften des Gesetzes für 
verfassungswidrig erklârt.14 Das Gericht begründet seine Entschei-
dung mü Art. 120 TVerf, wonach "die Universitâten nur vom Staat 
und durch Gesetz errichtet werden". Nach der Auffassung des Verfas-
sungsgerichts hat Art. 120 in seiner Eigenschaft als lex specialis 
gegenüber Art. 21 Abs. 2 und 3 den Vorrang. D.h. Art. 21 Abs. 2 und 
3 wird durch Art. 120 beschrankt15 Dabei kommt es nicht auf den 
Namen an, ob die private Unterrichtsanstalt "Universitât" "Hoch-
schule" oder "Akademie" genannt wird. Es kommt vielmehr auf ihre 
Funktion innerhalb der Gesellschaft und auf die durch AbschlufB des 
Studiums an diesen Hochschulen erworbenBn Rechte an, welche 
denselben Charakter wie an den staatlichen Universitâten aufvvei-
sen13. 

4. Laizistischer Charakter der Freiheit der Erziehung und des 
Unterrichts 

Die Freiheit der Erziehung und des Unterrichts wird in Richtung 
Laizismus zusâtzlich gestârkt. 

Nach Art. 19 Abs. 4 sind religiöse Erziehung und Religionsun-
terricht allein an den eigenen Wunsch und bei Minderjâhrigen an 
den Wunsch ihrer gesetzlichen Vertreter gebunden. Wie oben 
erwâhnt, war vor dem Inkrafttreten der Verfassung von 1961 die 
Nichtteilnahme am Religionsunterricht von einer dahin gerichteten 
Erklârung der Eltern abhângig. Die Bestimmung des Art. 19 Abs. 4 
TVerf bezweckt, die Eltern von diesem moralischen Zwang zu be-N 

freien. 

» AYMKD IX. S. 131-192, 
15 AYMKD IX, S. 146-148. 
ıs AYMKD IX, S. 147. 
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Eine andere zusâtzliche Sicherung der laizistischen Erziehung 
erfoigt durch die Bestimmung des Art. 21 Abs. 4 TVerf: 

"Erziehungs-und Unterrichtsstâtten, weiche den zeitgenössischen 
Grundsâtzen der Wissenschaft und Erziehung widersprechen, dürfen 
nicht eröffnet werden." 

"Diese Bestimmung verfoigt den Zweck zu verhindern, da,3 die 
seit einiger Zeit auf das Zurückdrehen des Rades der Geschichte 
hinarbeitenden Vertreter der reaktionâren Strömungen durch mittel-
aiteriiche Methoden (wie Klipp-und Kinderschulen) mit der Jugend 
des Landes Unfug treiben."17 

Ob diese Bestimmung ihren Zweck tatsâchiich erreicht hat, ist 
jedoch fraglich. Nicht selten sind solche Schulen illegal tâtig. Insbe-
sondere sind sie im Ausland, wo sich die Türken als Gastarbeiter in 
gröjSeren Zahlen aufhalten, weit verbreitet. (Die sogenannten Ko-
ranschulen.) 

5. Soziale Grundrechte im Bildungsbereich 

Von groj3er Bedeutung für den Bildungsbereich ist Art. 50 TVerf. 
a. Abs. 1 dieses Artikels stellt eine allgemeine Verpflichtung 

für den Staat auf. 

"Die Sorge für die Unterrichts-und Erziehungsbedürfnisse des 
Volkes ist eine der Hauptaufgaben  des Staates." (Hervorhebung des 
Verf.) 

Diese Bestimmung erweckt zunâchst den Eindruck eines Prog-
rammartikels, dessen Realisierung unter Einschrânkung von Art. 53 
steht. Nach Art. 53 hat der Staat die Aufgaben zur Erreichung der 
wirtschaftlichen und sozialen Ziele nur im Rahmen der wirtschaft-
lichen Entwicklung und der zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel zu erfüllen. 

Das Verfassungsgericht hat jedoch Art. 50 Abs. 1 so interpretiert, 
da(3 daraus mehr oder weniger konkretisierbare Ansprüche entstehen 
können. Das Gericht geht dabei von der Betonung der in diesem 
Absatz vorgesehenen Aufgabe als eine der Hauptaufgaben  des Staa-
tes aus. Wörtlich übersetzt hie.Se das sogar, "eine der im Vordergrund 
stehenden Aufgaben des Staates." Eine solche Qualifizierung la.pt 
sich in der Tat bei anderen Verfassungsauftrâgen nicht feststellen. 
Hinsichtlich des Art. 53 bedeutet diese Betonung, da|3 der Staat die 
1 7 So die Begriindung zu Art. 21 des Entvvurfs, HIRSCH, aaO (Anm. 6), S. 100. 
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zur Verfügung stehenden fmanziellen Mittel nicht nach freiem Er-
messen verwenden darf, sondern an die Prioritât "der Sorge für die 
Erziehungs-und Unterrichtsbedürfnisse" gebunden ist. 

Daraus folgert das Verfassungsgericht, da? die Privatschulen 
eine dem Staat zustehende Haupptaufgabe subsidiâr zu erfüiien ha-
ben und dap sie in dieser Eigenschaft über ihre Existenzsicherung 
hinaus keine Profitzwecke verfolgen dürfen. "Wird eine Hauptauf-
gabe des Staates durch gewinnerstrebende Privatanstaiten erfüilt, 
so führt das zur Entartung der Ziele in bezug auf Erziehung und 
Unterricht."18 

Eine zweite Folgerung aus der Qualifızierung "Hauptaufgabe" 
betrifft die Frage, ob das Studium an der Hochschule entgeltlich sein 
darf oder nicht. Die Meinung des Verfassungsgerichts in bezug auf 
diese Frage ist nicht einheitlich. 

In einer Entscheidung vom 26.3.1974 folgerte das Gericht aus 
einer Bestimmung des Art. 50 Abs. 2 (unentgeltlicher Grundschul-
besuch in staatlichen Schulen) argumentum a contrario, da3 es im 
freien Ermessen des Gesetzgebers liege, das Hochschulstudium ent-
geltlich oder unentgeltlich zu gestalten19. 

Dagegen führte das Gericht in seiner Entscheidung vom 25.2.1975 
folgendes aus20 : 

"Es besteht kein Zweifel daran, da,3 die Verfassung durch die 
Hervorhebung der Sorge für die Erziehungs-und Unterrichtsbedürf-
nisse des Volkes als Hauptaufgabe des Staates diesen Bedürfnissen 
eine besondere und gewichtige Bedeutung beigemessen hat. Es ist 
daher notwendig, dem öffentiichen Dienst im Bildungsbereich ge-
genüber den anderen Diensten eine vorrangige Stellung einzurau-
men. Das entgeltliche Studium an den Hochschulen ist mit diesem 
verfassungsrechtlichen Ziel unvereinbar.... 

Das entgeltliche Studium kann auch nicht aus dem Umkehr-
echlu3 des verfassungsrechtlich garantierten Anspruchs auf unent-
geltlichen Grundschulbesuch an den staatlichen Schulen gefolgert 
werden. Denn die Betonung des unentgeltlichen Grundschulunter-
richts bezieht sich auf staatliche Schulen und will lediğlich auf die 
Möglichkeit der entgeltlichen Privatschulen himveisen." 

18 AYMKD IX, S. 152. 
19 AYMKD XII, S. 121. 
20 Sinngemâss zusammenfasseııde Übersetzung, AYMKD XIII, S. 259. 
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Von dieser Begründung ausgehend hat das Verfassungsgericht 
eine Bestimmung des Universitâtsgesetzes in Art. 72 C für nichtig 
erklârt, wonach die Studenten verpflichtet werden könnten, Studien-
beitrâge zu zahlen. Dagegen hat das Gericht die Steuerform (Steuern, 
Abgaben, Gebühren) nach den Grundsâtzen des Art. 61 TVerf als 
Einkommensquelle der Universitât für verfassungsmâ,3ig gehalten. 

b. Art. 50 Abs. 3 TVerf  enthâlt folgende Bestimmung: 
"Um begabten, aber mittellosen Schülern und Studenten das 

Aufsteigen bis zu den obersten Unterrichtsstufen zu gewâhrleisten, 
hat der Staat Stipendien und auch andersartige zweckentsprechende 
Hilfen zu gewâhren." 

Die Bestimmung findet ihre nâhere Konkretisierung in ver-
schiedenen Gesetzen21, so da|3 der Einzelne in ziemlich wirksamer 
Weise, die im Abs. 3 vorgesehenen staatlichen Leistungen bean-
spruchen kann. 

Für den Schulbereich und das Auslandsstudium sind das Leis-
tungen, die die Finanzierung auf eine bestimmte Zeit (meist das 
Doppelte der finanzierten Zeit) von einem Pflichtdienst abhângig 
machen, wobei die Zurückzahlung unter günstigen Bedingungen auch 
möglich ist. Für das Inlandsstudium werden Studienkredite gewâhrt, 
deren Zurückzahlung an sehr günstige Bedingungen gebunden ist. 

Interessant ist dabei, da(3 auch ohne gesetzliche Regelung bes-
timmte durchsetzbare Ansprüche aus Art. 50 Abs. 3 entstehen kön-
nen. Ein Beispiel dafür bildet die Entscheidung des Verfassungsge-
richt s vom 13.10.1977. Sie 'betrifft eine Bestimmung des Gesetzes 
über die. Pensionskasse (Gesetz Nr. 5434, RG: 17.6.1949-7235). Art. 75 
dieses Gesetzes sah vor, da|3 den Waisengeldempfângern, die vor 
dem Abschlufj des Lyzeums das 20. Lebensjahr vollendet haben, das 
VVaisengeld entzogen wird. Es ist jedoch weiterzuzahlen, wenn der 
Anspruchsberechtigte ohne Unterbrechung das Studium an einer 
Hochschule aufnimmt. Das Verfassungsgericht hat diese Voraus-
setzung (Studienaufnahme ohne Unterbrechung) wegen Versto,3es 
gegen Art. 50 Abs. 3 für nichtig erklârt. Des Gericht führt zur Begrün-
dung aus22: 

21 z. B. Gesetz über die Anstalt für Darlehen und Stundentenheimeim Hochschul-
unterricht, Gesetz Nr, 351, KG: 22.8.1961-10887 oder Gesetz über die kostenlosen 
Internatsschulen, Nr. 919, RG: 29.6.1926-402; Gesetz Nr. 1967, RG: 24.5.1932-2106. 

22 Sinngemâss zusammenfassende Übesetzung, AYMKD XV, S. 524 f. 
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"Das Gesetz über die Pensionskasse ist um 1950 in Kraft getre-
ten. Damais war das Hochschulstudium noch nicht von einer Auf-
nahmeprüfung abhângig. So konnte man vom freien Willen des 
Betreffenden sprechen, der es ermögiicht, nach Abschlup des Gymna-
siums (Lyzeums) ohne Unterbrechung mit dem Hochschulstudium 
anzufangen. Heute haben sich jedoch die Umstânde geândert. Die 
Aufnahme des Studiums ist nun vom Erfolg einer strengen Aufnah-
meprüfung abhângig. Die Untersuchungen haben gezeigt, daj3 in 
bezug auf die Erfolgsquote zwischen vershiedenen Regionen des 
Landes eine Ungleichheit besteht. Hinzu kommt, da|3 der Erfolg bei 
der Aufnahmeprüfung angesichts der Überzahi der Kandidaten den 
Besuch von Sonderkursen erforderlich macht. Deswegen liegt die 
Unterbrechung der Studiumaufnahme in den meisten Fâllen aujBer-
halb des Willens des Bewerbers. Da Art. 50 Abs. 3 dem Staat die 
Pflicht auferlegt, den begabten, aber mittellösen Studenten (Schü-
lern) durch Stipendien und andersartigen zweckentsprechenden 
Hilfen das Aufsteigen bis zu den obersten Unterrichtsstufen zu 
gewâhrleisten, so muj3 a fortiori angenommen werden, da[i der Staat 
auch verpflichtet ist, solchen Schülern, die nach einer Unterbrechung 
durch das Bestehen der Aufnahmeprüfung ihre Begabung bewiesen 
haben, keine Hindernisse zu stellen. Die oben erwâhnte gesetzliche 
Voraussetzung stellt aber ein solches Hindernis dar und ist deshalb 
wegen Verstû|3es gegen Art. 50 Abs. 3 nichtig." 

Es ist darauf hinzuweisen, da|3 diese Klage aufgrund eines Be-
schlusses des Verwaltungsgerichts dem Verfassungsgericht vorgelegt 
wurde. D.h., dap der Klâger seinen Anspruch auf Waisengeld trotz 
des gesetzlichen Hindernisses und der darauf beruhenden Vervveige-
rung der Pensionskasse aufgrund des Art. 50 Abs. 3 durchsetzen 
konnte. 

c. Art. 50 Abs. 4 enthâlt eine andere Verpflichtung des Staates, 
die sich vor allem auf die Sondererziehung der körperlich oder geistig 
Behinderten bezieht: 

"Der Staat hat für diejenigen, die wegen ihres Zustandes einer 
besonderen Erziehung bedürfen, MaPnahmen zu treffen, die sie zu 
nützlichen Mitgliedern der Gesamtheit machen." 

d. Ein echtes soziales Grundrecht im Bildungsbereich gewâhrt 
Art. 50 Abs. 2 TVerf: 

"Der Grundschulunterricht ist für aile weiblichen und mânnli-
chen Staatsangehörigen obligatorisch und in den staatlichen Schulen 
unentgeltlich." 



348 FAZIL SAĞLAM 

„ Bereits Art. 114 der Verf. von 1876 enthielt den Grundschulzvvang 
für aile "Osmanen". Art. 87 Satz 1 Verf. von 1924 wiederholte diese 
Bestimmung für aile Türken, Art. 50 Abs. 2 TVerf spricht zur Klar-
stellung von "weiblichen und mânnlichen Staatsangehörigen"23. 

Die Grundschule entspricht hier dem Primarbereich des deu-
tschen Schulsystems und dauert herkömmlicherweise fünf Jahre. Das 
Rahmengesetz über die nationale Erziehung (Gesetz Nr. 1739, RG: 
24.6.1973 -14574) hat jedoch diesen Bereich erweitert. Nach Art. dieses 
Gesetzes "hat jeder Staatsbürger das Recht auf Grunderziehung." 
Grunderziehung umfa^t nach Art. 22 die Erziehung der 7-14 jâhri-
gen. Sie besteht aus Stufe I (5 Jahre) und Stufe II (3 Jahre) (Art. 24). 
Die Schulpflicht besteht zwar zur Zeit lediglich für die Stufe I, jeder 
Staatsbürger hat aber Anspruch auf beide Stufen der Grunderzie-
hung. 

Wenn auch in abgeschvvâchter Form, haben die Staatsbürger 
auch Anspruch auf Mittel-und Hochschulunterricht. Nach Art. 7 
Abs. 3 des genannten Gesetzes können die Staatsbürger nach Been-
digung der Grunderziehung die weiteren Unterrichtsstufen (Mittel-
und Hochschulunterricht) nach Mapgabe ihrer Interessen und ihrer 
Fâhigkeiten in Anspruch nehmen. 

Der Anspruch auf unentgeltliche Schule ist in der Verfassung 
ausdrücklich nur für staatliche Schulen des Primarbereichs vorge-
sehen. Nach der oben erwâhnten Interpretation des Art. 50 Abs. 1 
TVerf durch das Verfassungsgericht (vgl. oben S.345 f.) müssen je-
doch aile Unterrichtsstufen der staatlichen Schulen unentgeltlich 
sein. Dies entspricht auch den tatsâchlichen Verhâltnissen. Zur Zeit 
sind aile statlichen Schularten (Grundschule —Mittelschule— Ly-
zeum — Berufsschule •— Hochschule) unentgeltlich. Dies gilt sogar 
auch für staatliche Gymnasien, die ihren Unterricht nach dem Vor-
bild der auslândischen Schulen in der Fremdsprache (Englisch, 
Französisch, Deutsch) gestalten. 

6. Schulen für  Minderheiten und auslândische Schulen 

a. Schulen für  Minderheiten 

Das Recht der Minderheiten auf Erziehung und Unterricht in 
eigener Sprache ist im Friedensvertrag von Lausanne (24.7.1923) 

23 HIRSCH, aaO (Anm. 6). S. 120. 
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geregelt. Die den Bildungsbereich betreffenden Art. 40 und 41 dieses 
Vertrages lauten: 

Art. 40 

"Türkische Staatsangehörige, die den nicht-islamischen Minder-
heiten angehören, geniei3en dieselbe Behandiung und dieselben Ga-
rantien, rechtiich und faktisch, wie die anderen türkischen Staatsan-
gehörigen; insbesondere haben sie dasselbe Recht, auf ihre eigenen 
Kösten Wohltâtigkeits-, religiöse oder soziale Einrichtungen, Schulen 
und andere Erziehungsanstalten zu errichten, zu verwalten und zu 
beaufsichtigen mit der Berechtigung, in denselben ihre eigene Spra-
che nach Belieben zu gebrauchen und ihre Religion frei auszuüben." 

Art. 41 

"Was das öffentliche Unterrichtswesen anlangt, wird die türki-
sche Regierung in den Stâdten und Bezirken, wo eine verhâltnis-
mâ;3ig betrâchtliche Zahl nicht-islamischer Staatsangehöriger wohnt, 
angemessene Erleichterungen gewâhren, um sicherzustellen, da;3 in 
den Grundschulen den Kindern dieser nicht-islamischen Staatsan-
gehörigen der Unterricht in der eigenen Sprache erteilt werde. Diese 
Bestimmung wird die türkische Regierung nicht hindern, den Unter-
richt der türkischen Sprache zu einem Pflichtgegenstand zu machen. 

In Stâdten und Bezirken, wo eine verhâltnisma^ig betrâchtliche 
Anzahl von türkischen Staatsangehörigen wohnt, die einer nicht-
islamischen Minderheit angehören, wird diesen Minderheiten von 
ailen Beitrâgen, die etwa für Erziehung, Religions-oder VVohltâtig-
keitszwecke aus öffentlichen Mitteln in Stats-, Gemeinde-oder ande-
ren Budgets ausgeworferı werden, ein angemessener Teil zu Nutzen 
und Verwendung gesichert. 

Diese Beitrâge sind den zustândigen Reprâsentanten der betref-
fenden Anstalt zu übergeben." 

Als nicht-islamische Minderheiten kommen vor allem armeni-
sche und griechische Minderheiten in Frage. Das Gesetz über pri-
vate Unterrichtsanstalten hat in Art. 25 Abs. 1 und 2 die Schulen der 
Minderheiten in sein System einbezogen. Für die Berücksichtigung 
ihrer Besonderheiten nach den Grundsâtzen der Gegenseitigkeit sieht 
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das Gesetz eine Rechtsverordnung vor, die aber bis jetzt noch nicht 
ergangen ist. Nach Art. 25 Abs. 2 dürfen diese Schulen nur von tür-
kischen Staatsangehörigen besucht werden. 

b. Auslandische Schulen 

Die auslândischen Schulen in der Türkei stammen aus der vor-
republikanischen Zeit. Sie wurden von westlichen Nationen und 
Missionsgesellschaften eröffnet. Die rechtliche Lage dieser Schulen 
nach dem Befreiungskrieg hatte bei den Verhandlungen der Lau-
sarme-Konferenz heftige Diskussionen ausgelöst. Die türkische Regie-
rung hat in der 2. Etappe der Konferenz durch einen Brief gegenüber 
Frankreich, Italien und England die vorhandenen Schulen und ihr 
Statut nach der Verordnung von 1916 anerkannt. 

Eine gesetzliche Regelung für die auslândischen Schulen hat 
lange Zeit gefehlt. Auf sie wurde eine Verordnung angewendet, 
wonach der Bestand dieser Schulen geschützt aber ihre Erweiterung 
und Neuerrichtung unterbunden wurde. Mit dem ErlaP des Gesetzes 
über private Unterrichtsanstalten haben auch diese Schulen eine 
gesetzliche Grundlage. Nach diesern Gesetz "dürfen auslandische 
natürliche oder juristische Personen weder im eigenen Namen noch 
unter einem Decknamen in der Türkei neue Unterrichtsanstalten 
eröffnen. Die bei Inkrafttreten des Gesetzes bestehenden auslândi-
schen Privatschulen dürfen ihre Gebâude nicht erweitern und ver-
mehren und auch keine Zweigstellen errichten. Sie dürfen ihre 
vorhandenen Gebâude nicht durch neue ersetzen, keine Grundstücke 
ervverben oder anmieten. Erforderliche Reperaturen dürfen sie nur 
mit Genehmigung des Ministeriums machen lassen24. "Wie oben 
erwâhnt müssenin diesen Schulen die Fâcher Türkisch, Geschichte, 
Geographie, Heimatkunde und Soziologie in türkischer Sprache und 
von türkischen Lehrern unterrichtet werden. Der stellvertretende 
Schuldirektor ist unter den türkischen Lehrern auszuwâhlen (Art. 
24). 

Diese Bestimmungen sind als eine Forfrvvirkung der Reaktion ge-
gen die Einmischungstendenzen der Westmâchte wâhrend der vor-
republikanischen Zeit zu bewerten. Die faktische Situation ist jedoch 
nicht so unfreundlich, wie diese Bestimmungen vermuten lassen. Diese 
Schulen sind wegen ihres fremdsprachigen Unterrichts und ihrer 
ummittelbaren Beziehung zur westlichen Kultur sehr geschâtzt, so 
da(3 der Staat selbst âhnliche Schulen eröffnen musste. Infolge der 
2 4 HIRSCH, aaO (Anm. 6), S. 100. 
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groj3en Anzahl der JBewerber ist der Zugang zu diesen Schulen vom 
Erfolg bei der einheitlichen Aufnahmeprüfung abhângig, die von 
einer Zentrale durchgeführt und bewertet wird. 

7. Die Hochschulautonomie 

Die Autonomie der Universitâten bildet in der Türkei den wich-
tigsten und lebendigsten Problemkreis des Bildungswesens. Diese 
Probleme sind in zahlreichen Fâllen Gegenstand verfassungsgericht-
licher Enstscheidungen geworden. Das Verfassungsgericht hat sich 
bis jetzt in 17 Entscheidungen mit der Hochschulfrage befa,6t. Die 
Vielzahl der behandelten Fragen beim Verfassungsgericht beruht 
auch auf dem Umstand, da[3 die Universitâten nach Art. 149 zustân-
dig sind, auf den Gebieten, die ihre Existenz und ihre Aufgaben be-
rühren, vor dem Verfassungsgericht eine Nichtigkeitsklage zu er-
heben, was für ihre Autonomie als eine zusâtzliche Garantie anzu-
sehen ist. Die Universitâten waren in bezug auf ihre Autonomie so 
empfindlich, da,3 sie fast bei jeglichem Anlap von ihrem Klagerecht 
Gebrauch gemacht haben. 

Anders als in den vvestlichen Lândern verdanken die Universi-
tâten ihre autonome Stellung nicht einer liberalen Tradition, sondern 
den ausführlichen Bestimmungen der Verf. von 1961. 

Die Auseinandersetzung des Menderes-Regimes mit den opposi-
tionellen Lehrkrâften der Universitâten von istanbul und Ankara 
brachte verschiedene Unterdrückungsma(3nahmen mit sich, was 
schliefilich mit Polizeieinsatz kurz vor dem Militârputsch von 1960 
endete. Dies brachte wiederum die Frage der Autonomie der Uni-
versitâten auf die Tagesordnung, eine Frage, die in den fünfziger 
Jahren einen der wichtigsten Programmpunkte der Oppositionspar-
teien bildete. Die aktive Mitarbeit prominenter Akademiker beim 
"Nationalen Einheitskomitee" nach dem Miltârputsch, ihr EinflufS 
und ihre bestimmende Rolle bei der Vorbereitung und Durchsetzung 
der Verfassung von 1961 brachte den Universitâten eine feste 
verfassungsrechtliche Garantie ihrer Autonomie. 

Die vielfâltigen Probleme der Hochschulautonomie können im 
Rahmen dieses Berichtes nicht in ihrer Gesamtheit behandelt wer-
den. Es können hier nur die verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
erlâutert und dabei auf die wichtigsten dieser Fragen eingegangen 
vverden. 
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a. Art. 120 Abs. 1 und 2 TVerf: 

"Univ'ersitâten werden nur durch den Staat und durch Gesetz 
gegründet. Universitâten sind autonome juristische Personen des 
öffentlichen Rechts. 

Die Universitâtsautonomie wird im Rahmen der in diesem Arti-
kel gegebenen Vorschriften durchgeführt; diese Autonomie steht 
einer Verfolgung strafbarer Handiungen und ihrer Tâter innerhalb 
der Universitâtsgebâude und ihrer Nebengebâude nicht im Wege'." 

aa. Wie oben erwâhnt, schlie^t Art. 120 Abs. 1 Satz 1 die Grün-
dung privater Hochschulen aus. Da(3 es dabei nicht auf die Bezeich-
nung der gegründeten Hochschule ankommt, wurde auch erwâhnt 
(oben S. 343). Dies gilt auch für die staatlich gegründeten Hoch-
schulen. Auch wenn sie den Namen "Akademie" oder "Hochschule" 
tragen, dürfen sie nicht von der Garantie des Art. 120 ausgenommen 
werden, solange sie dieselbe gesellschaftliche Funktion erfüllen, in 
ihren Grundlinien ein âhnliches Studium wie an den Universitâten 
anbieten und solange das von diesen Hochschulen ausgestellte Diplom 
gleichvvertige Rechte erzeugt, wie das Universitâtsdiplom. Davon 
ausgehend hat das Verfassungsgericht aile gegen Art. 120 verstoj3en-
den Vorschriften des Gesetzes über staatliche Hochschulen für Inge-
nieure und Architekten für nichtig erklârt25. 

bb. Der als etwas Selbstverstândliches anmutende letzte Satz 
des Art. 120 Abs. 2 ist bei der Verfassungsânderung von 1971 hin-
zugefügt worden. Er ist eine Reaktion gegen die teils theoretische 
und teils politisch motivierte Diskussion der sechziger Jahre, ob der 
Polizeieinsatz innerhalb der Universitâtsgebâude ohne Aufforderung 
oder Genehmigung des Rektors (oder bzw. des Dekans) gegen die 
Autonomie verstöpt oder nicht. Das Verfassungsgericht hat dieser 
Bestimmung einen deklarativen Sinn beigemessen23. 

Dagegen hat das Gericht einen Teil der Ausführungsbestimmun-
gen dieser Vorschrift (Art. 20 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die 
Aufgaben und Zustândigkeiten der Polizei, Gesetz Nr. 2559) für 
nichtig erklârt, wonach die Polizei berechtigt war, von ihrem Unter-

25 AYMKD X, S. 330-374. 
'Auch ohne diese Bestimmung konnte die Autonomie der Universitâten nicht 
verhindern, dass strafbare Handiungen und ihre Tâter innerhalb der Universi-
tâtsgebâude verfolgt werden. Sie ist nur zur Klarstellung der Autonomie in Art. 
120 aufgenommen.", AYMKD XII, S. 157. 
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nehmen die Universitâtsverwaltung nicht zu benachrichtigen. Das 
Gericht hat also eine Benachrichtigungspflicht des Polizeieinsatzes 
als Folge der Autonomie aufgefafit27. 

b. Art. 120 Abs. 3 TVerf 

"Die Universitâten vverden unter der Aufsicht und Kontrolle des 
Staates von Organen verwaltet, welche von ihnen selbst gewâhlt 
werden. Die Vorschriften hinsichtlich der durch Sondergesetz geg-
ründeten Staatsuniversitaten bleiben vorbehalten." 

aa. Die Formulierung dieses Absatzes erweckt den Eindruck, 
dap die bis zur Verfassungsânderung von 1971 ausdrücklich für 
Wissenschaftspflege und Verwaltung gewâhrte volle Autonomie 
hinsichtlich der Verwaltung eingeschrânkt worden ist28. Das Ver-
fassungsgericht hat sich jedoch dieser Meinung nicht angeschlossen. 
In Verbindung mit dem Autonomieprinzip versteht das Gericht unter 
"Aufsicht und Kontrolle" die Sorge des Staates, da,8 die Universitâten 
im Rahmen der in Art. 120 vorgesehenen Regeln und Grundsâtze 
funktioniert29: 

"Die Aufsicht und Kontrolle kann nicht so weit gehen, da,3 die 
Verwaltung der Universitât dem Willen der für die Aufsicht und 
Kontrolle zustândigen Stelle untergeordnet ist. Die verânderte Fas-
sung des Art. 120 sieht einerseits die Autonomie und andererseits die 
Durchführung der Lern-und Lehrfreiheit und ihre Garantie gemajS 
den Erfordernissen der zeitgenössischen VVissenschaft und Techno-
logie vor30. 

Deswegen kann die Aufsicht oder Kontrolle nur den Zweck ver-
folgen, Überschreitungen der Autonomie zu verhindern. Die Ein-
flupnahme der Regierung oder eines Ministeriums auf die Verwal-
tung der Universitât verhindert ihre Lehrfreiheit gemâjj den ob-
jektiven, wissenschaftlichen Erfordernissen." 
27 AYMKD XII, S. 158. 
28 So HIRSCH, E.E., Staatsverfassuııgeıı der Welt-Verfassungsânderung in der 

Türkei 1971, Hamburg 1973 (im folgenden zitiert als: HIRSCH, Ergânzungs-
band), S. 37. 

23 Sinngemâss zusammenfassende Übersetzung, AYMKD IX, S. 587 f. 
•30 Gemeint ist hier Art. 120 Abs. 6, wonach unter anderem "die Grundsâtze der 

Universitâtsevervvaltung im Rahmen der Lern-und Lehrfreiheit und ihre Garantie 
entsprechend den Erfordernissen der zeitgenössischen Wissenschaft und Tech-
nologie und den Grundlinien des Entwicklungsplans" durch Gesetz zu regeln 
sind. 
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In diesem Sinne hat das Verfassungsgericht die Verfassungs-
mâpigkeit des im Universitâtsgesetz als Kontroll-und Aufsichtsorgan 
vorgesehenen "Hochschulrats" grundsâtzlich bejaht. Da aber die 
im Gesetz vorgesehenen Zustândigkeiten des Hochschulrats über die 
Kontroll-und Aufsichtsfunktion hinausreichten und die Mehrzahl 
seiner Mitglieder durch Behörden auperhalb der Universitât gewahlt 
wurden, hat das Gericht die diesbezüglichen Vorschriften für ııichtig 
erklârt31. 

bb. Der Vorbehalt im Abs. 3 Satz 2 betrifft diejenigen Univer-
sitâten, die vor dem Inkrafttreten der Verfassung durch ein Sonder-
gesetz eine abweichende Verwaltungsreform im Vergleich zu den 
herkömmlichen Universitâten erhalten haben. Nach der Auffassung 
des Verfassungsgerichts mu3 aber das Sondergesetz die abweichen-
de Verwaltungsform als einen endgültigen Status der betreffenden 
Universitât vorgesehen haben32. Das ist lediglich für das Gesetz über 
die Technische Mittel-Ost Universitât der Fail, welche nach dem Vor-
büd des amerikanischen Systems durch einen vom Ministerrat ge-
wâhlten "Betreuungsrat" (Board of Trustees) verwaltet wird. Dage-
gen werden die sondergesetzlichen Regelungen, die die abweichende 
Verwaltungsform nur als eine vorübergehende Übergangsbestim-
mung im Aufbaustadium der betreffenden Universitât vorgesehen 
haben, von dem erwâhnten Vorbehalt nicht erfa[3t. 

Davon ausgehend hat das Verfassungsgericht den vorüberge-
henden Art. 1 des Gesetzes über die Technische Schvvarzmeeruniver-
sitât für nichtig erklârt, wonach die Lehrkrâfte der Universitât bis 
zum Ervverb der juristischen Persönlichkeit durch das Ministerium 
für die nationale Erziehung ernannt wurden33. 

In seiner einschrânkenden Interpretation der Vorbehaltsbes-
timmung des Art. 120 Abs. 3 Satz 2 ist das Verfassungsgericht noch 
einen Schritt weitergegangen. Nach der Auffassung des Gerichts 
hat diese Vorbehaltsbestimmung nur den Zweck, das "Board of 
Trustees-System" der Technischen Mittel-Ost Universitât aufrecht-
zuerhalten. Es sei aber damit keineswegs die Möglichkeit eröffnet, 
den Lehrkrâften der Technischen Mittel-Ost Universitât in ihrer For-
schung und Unterrichtstâtigkeit eine schwâchere Garantie zu ge-
wâhren als ihren Kollegen an anderen Universitâten34. Dieser Gedanke 

31 AYMKD XIII, S. 121-123. 
32 AYMKD IX, S. 589-591. 
33 AYMKD IX, S. 588 f. 
34 AYMKD XIII, S. 155. 
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wurde in einer anderen Entscheidung, die sich unmittelbar mit dem 
Gesetz über die Technische Mittel-Ost Universitat befa^te, zu Ende 
geführt. Dort heisst es nâmlich35: 

"In bezug auf die Technische Mittel-Ost Universitat hat die 
Verfassung lediglich die Vervvaltungsorgane vorbehalten. Mit an-
deren Worten hat die Verfassung es akzeptiert, da£ die erwâhnte 
Universitat mit Organen verwaltet werden kann, die ohne Mitwir-
kung ihrer Lehrkrâfte von anderen Behörden gewâhlt und beauf-
tragt worden sind. Infolgedessen mup angenommen werden, dass 
abgesehen von Art. 120 Abs. 3 die anderen Bestimmungen des Atr. 
120 auch für diese Universitat gültig sind." 

Das Verfassungsgericht hat daher Art. 17 des Gesetzes über die 
Technische Mittel-Ost Universitat für nichtig erklârt, wonach das 
Arbeitsverhâltnis der Lehrkrâfte dem Privatrecht untersteht, weil 
dadurch die für eine freie Forschungs-und Lehrtâtigkeit erforderiiche 
Berufsgarantie verletzt würde. In derselben Entscheidung hat das 
Gericht Art. 6 (F) des ervvâhnten Gesetzes auch für verfassungswid-
rig erklârt, wonach der Betreuungsrat (Board of Trustees) zustândig 
war, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit sowie die Gehâlter der 
Lehrkrâfte unabhânging von bestehenden gesetzlichen Bestimmun-
gen festzustellen. Diese Bereiche müssen nach Ansicht des Verfas-
sungsgericht durch Gesetze geregelt werden. Es sei durch den Vor-
behalt des Art. 120 Abs. 2 Satz 2 keinesfalls gerechtfertig, Zustân-
digkeiten, die an sich Gegenstand der gesetzlichen Regelung sind, 
im Ermesseıı des "Betreuungsrats" zu belassen33. 

C. Art. 120 Abs. 4 und 5 

"Die Universitâtsorgane, die Mitglieder des Lehrkörpers und ihre 
Hilfskrâfte können durch Behörden auperhalb der Universitat unter 
keinen Umstânden von ihren Posten entfernt werden. Die Vorschrif-
ten des letzten Absatzes bleiben vorbehalten. 

Die Mitglieder des Lehrkörpers und die Hilfskrâfte der Univer-
sitat können frei forschen und publizieren." 

Diese Bestimmungen vervollstândigen die Universitâtsautonomie 
sowohl für die Verwaltung als auch für die Wissenschaftspfiege. 
Eine Ausnahme ist jedoch im letzten Absatz vorgesehen, die als 
Notstandsverwaltung der Universitât bezeichnet werden kann. Diese 
3 5 Sinngeraâss zusammenîasseııde Übersetzung, AYMKD XIV, S. 186 f. 
« AYMKD XIV, S. 191-194. 
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bei der Verfassungsânderung von 1971 eingefügte Bestimmung ist 
eine Reaktion auf die Studentenbewegungen, die in den Jahren 1967-
1971 in steigendem Maj3e die Lern-und Lehrfreiheit gefâhrdet haben. 

Dieser letzte Absatz der Art. 120 TVerf lautet: 
"Falls die Lern-und Lehrfreiheit in den Universitâten und den 

ihnen angeschlossenen Fakultâten, Körperschaften und Anstalten 
gefâhrdet wird und diese Gefahr nicht seitens der Universitâtsorga-
ne beseitigt werden karnı, übernimmt der Ministerrat die Vervvaltung 
der betreffenden Universitâten oder der ihnen angeschlossenen Fa-
kultâten, Körperschaften und Anstalten und unterbreitet die dies-
bezügliche Anordnung unverzüglich zur Bestâtigung der Türkischen 
Groj3en Nationalversammlung in gemeinsamer Tagung. Durch Ge-
setz werden bestimmt: die Faile, in denen die Verwaltungsübernah-
me erforderlich ist, die Art und Weise der Bekanntmachung und 
Anwendung des Übernahmebeschlusses und seine Dauer sowie die 
Merkmale und das Ausma.3 der Befugnisse des Ministerrats wâhrend 
der Verwaltungsübernahme." 

Interessant ist dabei, da0 das Verfassungsgericht die Ausfüh-
rungsbestimmung im Universitâtsgesetz (Art. 69 Abs. 1), welche die 
in Art. 120 Abs. 8 vorgesehenen Voraussetzungen des 1. Halbsatzes 
als Fâlle der Verwaltungsübernahme wiederholt hatte, als verfas-
sungswidrig bewertet hat. Das Gericht betont hierbei die Wichtigkeit 
des 2. Satzes im Abs. 8, wonach "die Fâlle in denen die Verwaltungs-
übernahme erforderlich ist, durch Gesetz zu bestimmen sind." Die 
blofi© Wiederholung der in der Verfassung vorgesehenen Vorausset-
zungen entspricht nach dem Verfassungsgericht nicht den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen. Das Gesetz mu [3 konkret und 
ausführlich regeln, in welchen Fâllen eine Vervvaltungsübernahme 
erforderlich ist37. 

d. Art. 120 Abs. 6 betrifft die durch das Gesetz zu regelnden 
Sachbereiche des Hochschuhvesens. Auf diese Einzelheiten wird hier 
nicht eingegangen. 

Nach Art. 120 Abs. 7 werden die Haushalte der Universitâten 
entsprechend den für den allgemeinen Haushalt und die Sonder-
haushalte mapgeblichen Grundsâtzen in Kraft gesetzt und geprüft. 

f. "Als Reaktion auf den wirklichen oder angeblichen Mi0-
brauch der Lehr-und Publikationsfreiheit zu politischen Zwecken ist 
das bisherige Privileg der Universitâtslehrer und ihrer Mitarbeiter, 
einer politischen Partei angehören zu dürfen, beseitigt worden. Fer-

AYMKD XIII, S. 255. 
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ner ist das den Universitâten bisher verfassungsrechtlich garan-
tierte Prâsentationsrecht für die Wahl zweier Kandidaten zum Ver-
fassungsgericht gestrichen worden."38. 

IV. DRITTWIRKUNG DER GRUNDRECHTE IM 
BILDUNGSBEREICH •* 

Nach Art. 8 TVerf. sind die Bestimmungen der Verfassung 
"rechtliche Grundnormen mit bindender Kraft für  die- Organe der 
Gesetzgebung, Exekutive und Rechtsprechung, die Verwaltungsbe-
hörden und die einzelnen". Es steht fest, da|3 auch die Grundrechts-
normen als Bestimmungen der Verfassung von dieser allgemeinen 
Drittwirkungsnorm erfa|3t werden. Wie weit aber diese allgemeine 
Drittwirkungsnorm reicht, ist in der türkischen Rechtslehre und 
-praxis noch nicht abschiieftend geklârt. 

Was den Bildungsbereich betrifft, gewinnt die Dritwirkung hin-
sichtlich der Privatschulen an Bedeutung. Da die Privatschulen ge-
mâ(3 der verfassungsrechtlichen Vorschrift des Art. 21 Abs. 3 an die 
Grundsâtze gebunden sind, welche nach Ma.Sgabe des für die staat-
lichen Schulen geforderten Niveaus zu bestimmen sind, ist eine 
Drittwirkung von vornherein gegeben. Entsprechend dieser Vor-
schrift hat das Gesetz über private Unterrichtsanstalten aile Privat-
schulen unter eine strenge Ausfsicht und Kontrolle des Ministeriums 
für nationale Erziehung gestellt. Das Rahmengesetz über die natio-
nale Erziehung gilt auch für die Privatschulen. Die in bezug auf 
Drittwirkung wichtigste Bestimmung dieses Gesetzes ist die Chan-
cengleichheit (Art. 8). Dieses Prinzip hat seme Auswirkung vor allem 
auf die Aufnahmebedingungen der Privatschulen. Die Privatschulen, 
insbesondere die auslândischen Schulen, dei meist eine qualifizierte 
Erziehung und einen qualifizierten Unterricht darbieten, sind zur 
Zeit in die einheitliche Aufnahmeprüfung einbezogen. Diese umfa.St 
sowohl die staatlichen als auch die auslândischen Schulen, die ihren 
Unterricht in einer Fremdsprache erteilen. 

V. RECHTSCHUTZ DER GRUNDRECHTE IM 
BILDUNGSBEREICH 

Da|3 die Grundrechte im Bildungsbereich bezüglich der gesetz-
lichen Regelung unter dem Schutz der Verfassungsgerichtsbarkeit 
stehen, lâ|3t sich aus dem bisherigen Bericht erkennen. 

38 HIRSCH, Ergânzungsband, S. 38. 
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Die Verfassungsgerichtsbarkeit umfal3t sowohl die abstrakte als 
auch die konkrete Normenkontrolle der Gesetze, auf deren Einzelhei-
ten hier nicht einzugehen ist. Eine Verfassungsbeschwerde nach 
dem Vorbild des deutschen Verfassungsrechts kennt das türkische 
Recht nicht. 

Was die rechtliche Kontrolle der Verwaltungsakte anlangt, ist 
auf die Vorschrift des Art. 114 Abs. 1 der Verfassung hinzuweisen. 
Danach "steht gegen aile Handlungen und Akte der Verwaltung der 
Rechtsvveg offen". Dies gilt ausnahmslos und zwar selbst unter dem 
Ausnahmezustand. Zustândig für die Kontrolle der grundrechtswid-
rigen Verwaltungsakte ist das Verwaltungsgericht. 

Auffallend im Bildungsbereich sind die Überzahl der erhobenen 
Klagen gegen ungerechte Bewertung der schriftlichen Prüfungen. In 
den Schulen ist die Nichtigkeitsklage gegen das Ministerium für na-
tionale Erziehung zu erheben. Dies gilt auch für die Prüfungen an 
Privatschulen. Bei den Hochschulen wird die Klage gegen die Fakul-
tât oder manchmal auch gegen die Universitât erhoben. Eine Klage 
gegen die Bewertung der mündlichen Prüfungen hat praktisch keine 
Erfolgschance. 

Der Rechtschutz im Prüfungswesen ist in der Türkei von groper 
Bedeutung, weil insbesondere in den siebziger Jahren die Lehrkrâfte 
ideologisch in verschiedene Fronten eingeteilt waren. Es war nicht 
selten, da.S insbesondere bei den dem Ministerium für die nationale 
Erziehung unterstehenden Schulen nach ideologischen Gesichts-
punkten bewertet wurde. 

VI. NEUERE ENTWICKLUNGEN 

1. Der bisherige Bericht erfa,3t die verfassungsrechtliche Lage 
bis zu der Machtübernahme der türkischen Steitkrâfte ara 12. Sep-
tember 1980. Die Türkei befindet sich zur Zeit in einer Übergang-
phase, Zwar haben die neuen Machthaber die Verfassung von 1961 
nicht aujüer Kraft gesetzt, sie haben jedoch durch "das Gesetz über 
die Verfassungsordnung" (Gesetz Nr. 2324, RG : 28.10.1980-17145) eine 
neue rechtliche Grundlage geschaffen. 

Nach Art. 1 dieses Gesetzes bleibt die Verfassung von 1961, abge-
sehen von Ânderungen der nachfolgenden Vorschriften, bis zur 
Annahme und bis zum Inkrafttreten einer neuen Verfassung in Kraft. 

Nach Art. 2 wird der Nationale Sicherheitsrat, welcher sich unter 
Vorsitz des Generalstabschefs aus den Oberbefehlshabern der vier 
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Streitkrâfte zusammensetzt, vorübergehend aile Rechte und Kompe-
tenzen ausüben, welche nach der Verfassung den beiden Kammern 
des gesetzgebenden Organs zustehen. 

Die der Verfassung vvidersprechenden Bestimmungen der vom 
Nationalen Sicherheitsrat ergangenen Erklârungen, Beschlüsse oder 
Gesetze gelten als Verfassungsânderung (Art. 6). Gegen sie kann 
die Verfassungswidrigkeit nicht behauptet werden (Art. 3). 

Art. 4 und 5 sehen erhebliche Beschrankungen der richterlichen 
Kontrolle der Verwaltungsakte nach dem 12.9.1980 vor. Danach darf 
gegen die Erklârungen und Beschlüsse des nationalen Sicherheits-
rates, gegen die Verordnungen des Ministerrates sowie gegen die vom 
Staatsprâsidenten, Ministerprâsidenten und vom zustândigen Minis-
ter geme-insam unterzeichneten Verfügungen keine einstweillige Ver-
fügung beantragt und keine Nichtigkeitsklage erhoben werden (Art. 
4) Gegen die von einem Minister oder von seinem Vertreter erlas-
senen Verwaltungsakte in bezug auf Beamtenfragen darf keine einst-
weilige Verfügung beantragt werden (Art. 5). 

Bis jetzt wurden eine erhebliche Zahl von Gesetzen erlassen, 
darunter auch viele mit Wirkung einer Verfassungsânderung. 

Est ist jedoch darauf hinzuweisen, dajB bis jetzt im Bildungsbe-
reich verfassungsrechtlich keine grundlegenden Ânderungen vor-
genommen worden sind. Die bisher geschilderte Rechtslage im Bil-
dungsbereich ist grundsâtzlich erhalten geblieben39. 

Auf drei Tendenzen, die sich bis jetzt positivrechtlich noch nicht 
durchgesetzt haben, ist hier hinzuweisen: 

a. Durch einen Beschlu|3 des Ministeriums für nationale Erzie-
hung wird von der 4. Klasse der Grundschule an in ailen Grund-und 
Mittelschulen (einschlie|31ich Lyzeum) der Religionsunterricht obli-
gatorisch sein. Es steht offen, dass dieser Bechluss dem Art. 19 Abs. 
4 widerspricht, ohne durch die Vorbehalte des Gesetzes übes die 
Verfassungsordnung gedeckt zu sein. Das Ministerium für die na-
tionale Erziehung hat jedoch die Durchführung seines Beschlusses 
auf das Schuljahr 1982/83 verschoben. Man wartet anscheinend auf 
die neue Verfassung. 

bb. Eine andere Tendenz lâfit sich im Regierungsentwurf des 
Gesetzes über den Hochschulunterricht bemerken. Dieser Entwurf ist 
3 9 Eine Ausnahme bildet wohl die dem Kommandanten des Ausnahmezustandes 

durch Ânderung des Gesetzes über Ausnahmezustand erteilte Befugnis, nöti-
genfalls Beamteıı zu entlassen, was auch für Hochschullehrer gilt. 
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charakterisiert durch eine gewisse Abkehr von der Hochschulauto-
nomie, die von den Universitâten heftig kritisiert wurde. 

cc. Eine dritte Tendenz betrifft die Abkehr von einem jahrelang 
durchgesetzten Grundprinzip des türkischen Bildungswesens, nâm-
lich vom unentgeltlichen Schulunterricht auf ailen staatlichen Unter-
richtsstufen. Der Regierungsentwurf des Gesetzes über Hochschulun-
terricht sieht nâmlich ein entgeltliches Hochschulstudium vor. 

Dieses Gesetz is noch nicht verabschiedet und es kann nicht 
vorausgesagt werden, ob sich die beiden letztgenannten Tendenzen 
in endgültiger Fassung durchsetzen werden. 

b. Diese Übergangsphase dauert bis zur Errichtung einer Ver-
fassungsgebenden Versammlung, die sich aus einem 160-köpfigen 
Berat,ungsrat und aus dem Nationalen Sicherheitsrat zusammensetzt. 
120 Mitglieder des Beratungsrates werden unter den dreifachen Kan-
didaten, die von den Provinzgoüverneuren vorgeschlagen vrerden, 
vom Nationalen Sicherheitsrat gewâhlt. Der Nationale Sicher-
heitsrat bestimmen die weiteren 40 Mitglieder selbst. 

Die Mitglieder des Beratungsrats dürfen am 11.9.1980 nicht Mit-
glied in irgendeiner Partei gevvesen sein. 

Die Verfassungsgebende Versammlung wird am 23.10.1981 zu-
sammentreten. Sie hat neben einer neuen Verfassung zugleich ein 
neues Parteien-und Wahlgesetz zu verabschieden und bis zur 
Neuerrichtung der Gro|3en Türkischen Nationalversammlung die Ge-
setzgebungsfunktion auszuüben. Bei der Arbeit der Verfassungsge-
benden Versammlung hat der Nationale Sicherheitsrat das letzte 
Wort. Es scheint, da? die neuen Machthaber die Verantwortung für 
die Wiedererrichtung der Demokratie selbst tragen wollen. 

Wir möchten hier zum Schlu|3 unserer Hoffnung Ausdruck ge-
ben, da|3 die liberale Verfassung von 1961, die einen sehr wirksamen 
Rechtschutz für die Grundrechte der Bürger gewâhrt hat, der 19 
Jahre lang effektiv funktionierte, in ihren Grundprinizipien und 
Grundzügen erhalten bleibt und nicht den grausamen Terrorakten 
der siebziger Jahre zum Opfer fâllt. 

Die neue Verfassung soll die Errungenschaften der Verfassung 
von 1961 nicht beiseiteschieben und neue unbekannte Wege suchen, 
sondern vielmehr auf den Erfahrungen dieser Verfassung aufbauen. 



TANZİMAT BÜROKRATLARI VE METTERNİCH 

Doç. Dr. İlber ORTAYLI 

Osmanlı imparatorluğunda sivil reformlar devrini açan bürokrat-
larla, Avusturyanın tutucu başvekili ve Napolyon sonrası Avrupada 
Restorasyonun mimarı olan Metternich arasmdaki ilişkiler üzerinde 
çok durulmuş ve farklı yorumlar getirilmiştir. Ancak bu yorumların 
farklı nitelikteki kaynaklara eleştirel olarak bakmamaktan ileri geldiği 
de açıktır. Metternich'in Tanzimatçılarla yakın ilgisi olduğu, fakat 
Tanzimat reformlarına karşı çıktığı söylenmiştir. Reformları destekle-
diğini söyleyenler de vardır ve doğrudur. Tanzimatçılarla Metternich 
arasmdaki ideolojik birlik veya fark üzerinde ise hiç durulmamıştır. 
Oysa ulusalcılık akımları yüzünden parçalanmağa yüz tutan Osmanlı 
imparatorluğunda; Metternich'in ulusalcılık düşmanı politikasının bi-
linmemesi, izlenmemesi veya değişik ölçülerde bu politikadan etkile-
nilmemesi düşünülemez. 

Metternich tarihçilikte en çok eleştirilen ve olumsuz portrelere ko-
nu olan tarihi figürlerdendir. Bir tarihçi için zor olan onu eleştirerek 
veya olumlu yönlerini belirleyerek betimlemek değildir; Metternich'in 
yaşadığı dünyayı ve o dünyanm dengesini sağlayan öğeleri belirlemek-
tir. Osmanlı imparatorluğunun 1830'lardan sonraki tarihi, Bab-ı ali 
bürokratlarının yaptığı ıslahat ve bu ıslahatın ideolojisi, siyasi ve idari 
tutum ve hareket tarzları Metternich dönemini de anlamaya ve so-
ğukkanlı olarak değerlendirmeye yardımcı olur. Metternichçilik bir 
devlet adamlığı sistemidir. Gelişen ulusçuluk karşısında eski Avrupa-
nm veya eski dünyanın dengesini korumaya çalışan bu siyaset oku-
luyla, Tanzimatçı devlet adamlarının ne derece ilgisi olduğu da diğer 
bir sorudur. 

19. yüzyılın ortalarında başlıca üç devlet vardı ki bunlar eski Av-
rupanın yapısını sürdürmekte ısrar ediyordu; Avusturya, Rusya ve 
Osmanlı imparatorlukları... Bu ülkeler denizaşırı kolonilerde yaşayan 
rengârenk ve birbirleriyle ilişkisi olmayan uyruklara değil, birbirleriy-
le tarihî-ırkî bağı olan halk gruplarına (Avusturyada Slavlar, Osman-
lı imparatorluğunda Slavlar ve Araplar, Rusyada müslüman Türkik 
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gruplar gibi) hükmediyorlardı. Üstelik bu hükmedilen grupların ço-
ğunun tarihlerinde özgün bir kültürel gelişme ve devlet hayatı vardı, 
dolayısıyle her üç devletin de gelişen ulusalcılık akımları karşısında 
yakın bir tehlikeyle karşı karşıya oldukları açıktı. Fakat bu üç devle-
tin içinde ulusalcılıkla burun buruna gelen ve bu tehlikeye karşı en 
inatlı, kararlı ve acımasız bir politika izleyeni Avusturya idi, daha 
doğrusu Metternich Avusturyası... 

Metternich Avusturyası Fransız ihtilâlinin getirdiği özgürlüklere, 
anayasal kurumlara, vatandaşlık düzeni ve bilincine, kitlenin siyasal 
katılmasına karşı olan düzen demekti. Metternich Avusturyası bu ko-
nuda reaksiyoner Avrupanm da öncüsü ve yönlendiricisi olmuştur. 
Restorasyonun mimarı Avusturyanm aksî-inkılâbçı başbakanı Met-
ternichdi. Ancak aynı Metternich yeni dünyanın; yani sanayi, tarım, 
ticaret, bankacılık, ulaşım alanmdaki yeniliklerin de sürükleyicisidir. 
Metternich Avusturyası, mülkiyet ve kazanç güvenliğinin bulunmadı-
ğı, vergi adaletsizliğinin ve müsaderenin görüldüğü eski Avrupanın 
tam tersidir ve böyle bir rejimin de sessizce ve kararlıca karşısmda-
dır. Adil ve kanunî bir idare, kazanç ve yatırım güvenliği içinde, sa-
nayi ve bankacılıkta servetler toplanıp artmaktaydı. İmparatorluk bü-
rokrasisi modernleşme yolunda asıl büyük değişimi Metternich döne-
minde geçirmiştir. 

Dış politikada hegemonyacı emellerini gerçekleştirmek için savaş-
larla birbirinin toprağını zapteden Avrupa devletlerinin dönemi Met-
ternich'le bitmiştir. "Avrupa uyum içinde olmalı, birinin toprak bü-
tünlüğünü ulusalcı ihtilâller tehdit ediyorsa, diğerleri bunu önlemeli-
dir" düsturu Metternich'indi. Uyumcu ve barışçı bir Avrupa ile Resto-
rasyon mümkün olabilir ve ulusalcı ve cumhuriyetçi ayaklanmalar ön-
lenebilirdi. Bu bakımdan bütüncü bir Avrupa ve Avrupalılık olgusunun 
mimarı Metternich'tir denebilir. O sahneden çekildikten sonra Prusya 
ile Avusturya Königgraetz'de, İtalya-Fransa ile Avusturya Solferino, 
Lisa ve Magentada kapıştılar, bunlar daha çok ulusal birliğin tamam-
lanmasına yönelik savaşlardı. Avrupa uyumu fiilen hemen gerçekleş-
mese de, tohumları Metternich devrinde ve onun politikasıyla atılan 
bir olgudur. Metternich'in dış politikaya getirdiği bu sistem 1830'larda 
reformlarını gerçekleştirmeye çalışan Osmanlı imparatorluğunu da ya-
kından ilgilendirmekteydi. Bu politikalardır ki Metternich'le Tanzi-
mat devrinin yöneticilerini yakmlaştırmıştır. Kuşkusuz Tanzimatçılar 
kör bir Metternich izleyicisi değildiler. Osmanlı ülkelerinin bünyesi 
böyle bir yakınlaşmanın nedenidir. 

1820'ler ve 1830'larda Metternich ve Tanzimatçıların en çok uyuş-
tukları konu Osmanlı ülkelerindeki ayaklanmalardı. Bab-alinin büyük-
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leri Yunan ayaklanmasında ve Mehmed Alî sorununda kendilerine yö-
nelik hareket eden Metternich'i tutmuş, onun prensiplerini alkışlar gö-
rünmüşlerdir. Sadece görünmüşlerdir, aksi takdirde aynı yöneticiler 
1849'da Macar-Polonya mültecilerini iade etmemek konusunda ısrarlı 
bir politika gütmezlerdi. Avrupa ulusalcılığına karşı Osmanlıların Rus-
ya, Avusturya ve Prusya'dan oluşan Mukaddes Liga ile birlikte hare-
ket etmeleri kesinlikle söz konusu olmamıştır ve hattâ Osmanlüann 
orta ve doğu Avrupadaki ulusalcı hareketlere belli-belirsiz sempati 
duydukları bilinir. 

Metternich'in izlediği Avrupa politikası, Osmanlı devletinin bü-
tünlüğü açısından Osmanlı devlet adamlarına çekici gelmiştir. Tan-
zimatçıların hariciyeci kanadıyla Metternich arasmda dostluğa kadar 
uzanan ilişkinin nedeni budur. Sadık Rıfat Bey (Paşa) Viyana elçili-
ğindeyken Metternich'in fikir ve telkinlerini bu nedenle benimsemiş-
tir. Metternich'in, "İmparatorluk dış politikada güçlü olmak istiyorsa 
içte de düzenini sağlamalıdır" sözü Tanzimatçıların düsturu olmuş-
tur. Adeta Metternich Sadık Rıfat Bey'e Fermanın arifesinde Tanzi-
matm planmı çizmişti. Tanzimatm günümüzdeki yorumlarından biri-
nin nasıl bir muammaya dayandığını da böylece görürüz. Hatırlanaca-
ğı üzere Mustafa Reşit (Paşa) Bey'in Londra elçiliği sırasmda pek de-
lil olmadan, İngiliz telkinleri ile Tanzimatı ilân ettiği ileri sürülmek-
tedir. Şimdi soru burda başlıyor: Tanzimat Metternich gibi bir tutu-
cunun ve hatta reaksiyonerin telkinlerinin mi; yoksa 1822'den beri 
Canning'le İngiliz politikasına hükmeden liberallerin mi eseridir? Hem 
hepsinin, hem hiçbirisinin diye cevap vermek gerekir. Tanzimatçı dev-
let adamı imparatorluğun gerçekleriyle, dış devlet adamlarının yo-
rumlarını ve kendi görüşlerini tartarak hareket etmekteydi. 

İmparatorluğun modernleşme çabaları 19. yüzyılın ilk yansında 
dış dünyada genellikle sempatiyle karşılandı. İngiliz hariciye nazırı 
Canning ve elçi Ponsonby kadar, Metternich ve Eduard von Klezl'de 
Tanzimat ve Tanzimat öncesi reformları olumlu karşılamaktaydılar. 
Hattâ Metternich Tanzimatı daha gerçekçi bir gözle değerlendirmekte 
ve desteklemektedir. Osmanlı reformlarıyla çok yakından ilgilenmesi-
nin nedeni, İngiltere gibi liberal bir ticaret-sanayi politikası, tarım düze-
ni, mezheb ve din hürriyeti gibi İngiliz nüfuzunun yerleşmesine yar-
dım edecek veya Anglosakson tipi bir toplum yaratacak kurumların 
yerleşmesi açısmdan değildir. O ulusalcı parçalanma hareketlerine kar-
şı koyacak güçlü bir imparatorluğun doğup doğamıyacağıyla ilgilen-
mektedir. Bu yönüyledir ki Metternich Bab-ı alî reformatörlerine da-
ha yakındır. 

Tanzimatm ilanı sırasmda Sultan Abdülmecid, İstanbuldaki Avus-



364 İLBER ORTAYLI 

turya elçisinin aracılığıyla Metternich'e reformlar hakkındaki görüş-
lerini sordurmuş, başbakanın cevabı Ekim sonunda gelmiştir1. Bu 
mektubun kısa tercümesini C. Bilsel, arşivde bulmuştur. Mektubun 
uzun metni de zaten Metternich'in sekiz ciltlik uzun hatıratında yer 
almaktadır. Metternich, Tanzimat hareketine olan takdirini bu mek-
tubta belirtmekte ve hareketin tasvibe şayan bir gelişme olduğunu 
yazmaktadır. Çünkü Tanzimat hareketi tam onun ideolojisine uyan 
bir niteliktedir, yani yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen bir ıs-
lahat hareketidir. Bununla beraber Fransanm İstanbuidaki elçiliği 
müsteşarı olan Engelhardt eserinde; Metternich'in bir telgrafını özet-
lemekte ve bu telgrafta Tanzimata hücum ettiğini vurgulamaktadır. 
Engelhardt'ın sözünü ettiği telgraf (?)m tarihi belli değildir, bu bel-
genin gönderildiğini söylediği Apony de bu tarihte İstanbulda değil 
Pariste görevli idi2. Engelhardt, reformcuların daha çok Fransız mode-
lini izlemesinden dolayı Metternich'in Fransaya ve Tanzimata düşman 
olacağı fikrindedir. Oysa Metternich'in merkeziyetçi nitelikli ve de-
mokratik gelişmeye pek imkân vermeyen Fransız idari modeline kar-
şı çıkması için bir neden yoktur. Engelhardt'ın verdiği bu şüpheli bil-
gi dışında prens'in hatıralarında Reşid Paşadan övgüyle sözettiği gö-
rülür3. 

Metternich, Mısır meselesinin çözümünde baştan sona Bab-ı alî'ye 
eğilimli bir politika izlemiştir. 1833'de Mısıra yolladığı özel gözlemcisi 
Prokesch'e verdiği talimatta, Mehmed Ali Paşa'mn bir asi olduğunun 
gözden uzak tutulmaması gerektiğini, belirtmiştir. Anlaşıldığı üzere, 
imparatorlukları parçalayacak her türlü yerel veya ulusal ayaklanma-
ya karşı Mukaddes Liganm mimarı, tutarlı ve devamlı bir biçimde 
karşı çıkmaktadır. Metternich'in İstanbuidaki maslahatgüzarı Eduard 
von Klezl, Mısır sorununun çözümü için başvurulan tedbirler arasm-
da Baltalimanı Ticaret Sözleşmesinin de bulunduğunu ve bunun isa-
betli olduğunu yazar. 27 Ağustos 1838 tarihli raporunda Klezl; Lord 
Ponsonby ve Reşid Paşa'mn Ticaret sözleşmesini imzaladıklarını bil-
dirmekte ve Bab-ı alî temsilcilerinden Nuri Efendinin; "bütün diğer 
devletlerle de aynı prensipler dahilinde anlaşma imzalanabileceğim" 
bildirdiğini ilâve etmektedir. Klezl; "Mısır konusunda Osmanlı devle-
tinin bu anlaşma ile güçlendiği" fikrindedir4. Gerçi Metternich ilk an-

1 Cemil Bilsel, "Tanzimatın Harici Siyaseti" Tanzimat I, İstanbul, 1940, sh. 667-
68; Metternich Hatıratının C. VI, (sh. 378-86). 

2 Bilsel, a.gjn., sh. 672, Engelhardt, Türkiye ve Tanzimat Müt. Ah Reşad, İstan-
bul, 1328, sh. 49-50. 

3 Hatıratın nakledildiği yer Bilsel, sh. 668. 
* Öst, Haus Hof und Staatsarchiv "Türkei VI - 68, Fogl. 169-175, 27.8.1838 tarihli 

Klezl'in raporu." 
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da bu anlaşma için Klezl'e kızmıştır, fakat zamanla Avrupa ülkeleri 
ve Avusturya benzer statüde (yani the most favorite nation) anlaşma-
lar elde edince sorun çözülmüştür. Klezl'in raporlarmdan anlaşıldığı 
kadarıyla, II. Mahmud döneminden beri Metternich, Osmanlı impara-
torluğundaki temsilcilerinden reformlar hakkında günü gününe rapor 
istemekte ve Osmanlı modernleşmesini hayırhah bir biçimde izlemek-
teydi. 

Metternich kuşkusuz Tanzimat adamlarının her davranışını onayla-
mış değildir. Politikasının çizgilerine ve prensiplerine ters düşen her 
elaya ve alman her karşıt tedbire karışmak Metternich'in Restorasyon 
düzenini kurmak yolundaki başlıca göreviydi. Nitekim Rus uyruklu 
bir Polonyalı subaym Osmanlı hizmetine girmesi, önce İstanbuldaki 
Mukaddes Liga devletlerinin temsilcilerini ayaklandırdı, sonra Met-
ternich bizzat müdahale etti, sözü geçen Polonyalı subaym adı 
Skrzanowski (veya doğru yazılışıyla Chrzanowski) idi. Rus ordusunda 
albay rütbesine çıkmış, 1830 Polonya ihtilâlinde îngiltereye kaçarak 
İngiliz uyruğuna girmişti. 1838 yılında yamnda Zablovsky ve Kovalsky 
adlı diğer iki Polonyalı subayla Osmanlı hizmetine girdi. Osmanlı hiz-
metinde general rütbesini aldı ve Hafız Paşa'ya müsteşar oldu.5 Bunun 
üzerine Rusya maslahatgüzarı Boutinev ve Avusturya maslahatgüzarı 
E. von Klezl derhal olayı protesto ettiler, ayrıca Prusya elçisi Königs-
mark'ı da yanlarma çektiler ve generalin hizmetten çıkarılması konu-
sunda ısrar ettiler. İngiliz elçisi Ponsonby ise Bab-ı âlî'yi destekledi ve 
Chrzanowsky'nin asi Polonyalı olmayıp, İngiliz uyruklu olduğunu ileri 
sürdü Metternich kendi uyruğu olmayan Chrzanowsky olayına derhal 
müdahale etti ve 15 Eylül 1838'de ülkesindeki İngiliz elçisine bu ko-
nuda bir nota verdi; "Un general anglais veritable voudrait mieux pour 
cet emploi qu'un polonais anglise - böyle bir hizmette istihdam edilmek 
için bir İngiliz generali, İngilizleşmiş bir Polonyalı'ya tercih edilir"6. 
Prusya elçisi Königsmarkda o sırada Osmanlı hizmetinde bulunan 
H. Moltke'yi kastederek, bundan böyle Prusya ordusundan Osmanlı 
ordusuna hiçbir müşavir subay gönderilmeyeceği tehdidini savurdu. 
Kendisini tamamen Osmanlı ülkesine adayan Polonyalı mülteci subay-
ların bir öncüsü ve ilk örneği sayüabilecek Chrzanowski'yi Bab-ı âlî 
hizmette tuttu. 

s General Wojcieh Chrzanowski (1793-1861)nin hayatı hakkındaki etraflı bilgi 
Polski Slovmik Biograficzny, Cilt III (1937 sh. 463-467) de mevcuttur. Chrzanowski 
Adam Czartoryski'nin adamı olup üç kere Türkiye'ye gelmiş, Ömrünün sonla-
rında Rus Çalığına karşı bir politika güdülmesi için İngiliz dışişlerindeki da-
nışmanlık görevinde aktif olarak faaliyet göstermiş ve Paris'de ölmüştür. 

6 öst. H. Hof. St. arehiv, "Türkei VI - Bd. 68-Fogl. 180." 
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Bu olayla da görüleceği üzere ulusçu kıpırdanışlara veya ulusçula-
ra gösterilen en ufak sempatiye karşı Mukaddes Liga devletleri anmda 
tepki gösteriyorlardı. Bab-ı âlî ise bu konuda aksi-inkılâbçı devletlerle 
pek uyum içinde değildi, nitekim aynı olaylar 1849'da ülkemize sığınan 
Macar-Polonya mültecileri yüzünden daha büyük boyutta tekrarlana-
caktır. Osmanlı devlet adamları, ulusalcılığın düşmanı olan Metternich 
ve benzerleriyle kendi toprak bütünlükleri ve diplomatik manevraları 
gereği uyum içindeydiler. Fakat ulusalcılığın düşmanı Avrupa devlet-
leriyle bir beraberlik veya bağlaşmadan şiddetle kaçmıyorlardı. Osman-
lı devleti bu nedenle Viyana Kongresine ve bu kongreyi tamamlayan 
Leibach (Ljubljana) ve Verona kongrelerine katılmadı. Bununla bera-
ber Tanzimat bürokratları Metternich'in dış politikasını benimsemiş-
lerdi. Cevdet Paşa'nm deyimiyle7 "Hasıl-ı Kelâm Prens Metternich Yu-
nanistan meselesinde Devlet-i âliyye'ye pek güzel avukatlık edip, Rusya 
politikasına galebe çaldı ve imparator Aleksandr'a işten el çektirdi. 
Devlet-i âliyye de Avrupada bir avukat buldu. Ne faide ki dava kaybe-
dildi ve mahkeme masarifine bedelen Yunanistanı terke mecbur oldu" 
Leibach'da İspanya'ya Fransız; İtalya'ya Avusturya askeri gönderildi. 
İtalyan Carbonari'leri gibi bakılan Yunanlılara ise birşey yapılmadı. 
Çünkü Devlet-i Âliyye kongreye katılıp böyle bir istekte bulunmamış-
tı. Gerçekten de Leibach'da Yunan asilerine sempati gösterilmemesi 
karar altına alınmış, fakat Avrupaya katılmayan Osmanlı devletinin 
işlerine karışılmayacağı da belirtilmişti. 1822 Eylülünde İngiliz Harici-
ye Nazırı olan G. Canning, Yunan ihtilâline sempati duyan bir politika 
izlemeye başlayınca, muhafazakâr politikanın şampiyonu Metternich 
Canning'i, "deli, kaçık" diye nitelemiştir. Metternich'in Yunan ayak-
lanmasmdaki rolü, Tanzimatçıların, gözünde itibarını yükseltti ve ken-
disi "akîl devlet adamı" diye anılır oldu. Metternich Yunanistan soru-
nunda etkisini kaybedip "Navarin" olayı patlak verince, Cumhuriyet-
çiler'in iktidarından çekinenler Metternich sistemine yanaştılar. Çar 
Aleksandr ve diğerleri cumhuriyetçi Kapodistriya elendikten sonra, 
onun politikasını izlediler ve Yunanistan'ın başına Avrupalı bir prens 
geçirildi. Bu politika bundan böyle Balkanlara uygulanan standart bir 
müdahale biçimi olarak kaldı. 

Bütün bunlara rağmen, Tanzimat büyükleri ile Metternich ekolü 
arasmda ideolojik bir birlik olduğunu ileri sürmek çok yanlıştır. Metter-
nich billûrlaşmış katı bir ideolojinin; 19. yüzyılın ulusalcı, özgürlükçü 
Avrupasına karşı tepkinin temsilcisidir. Yeni Avrupa'nm bütün temel 
müesseselerine karşıdır. Oysa Tanzimatçılar ideolojiden çok pragma-
tik bir yönetim ve görüşün mensuplarıdır. Ardlanndaki Osmanlı dev-

~7 Tarih-l Cevdet. Tertib-i Cedid, C, XII - sh. 214 vd. 
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let geleneğiyle, 19. yüzyılın gereğini birleştirmeğe çalışırlar. Avustur-
ya sosyal sınıflarının ve uluslarının temsilinin, yani parlamentonun ve 
halkın idareye katılmasının düşmanı olan Metternich'le, Osmanlı teba-
sının her sınıfının eşit olduğunu söylemekten kaçınmayan ve onların 
idareye katılmasını teşvik eden Tazminatçılar arasında fark büyüktür. 
Metternich, Avusturya imparatorluğunda yüzyıllardır varolan ve ge-
tik amaçlarla da olsa yaratmağa gayret ediyordu. Metternich 1848'de 
ayaklanmalar yüzünden ülkesini terkedene kadar Avusturya'da parla-
mento olmadı. Oysa Tanzimatçıların en otoriteri sayılan M.E. Âlî Paşa, 
lişen yerel yönetim geleneğini bile kösteklerken, berikiler ülkelerinde 
bunu pratik amaçlarla da olsa yaratmağa gayret ediyordu. Metternich 
1848'de ayaklanmalar yüzünden ülkesini terkedene kadar Avusturya'da 
parlamento olmadı. Oysa Tanzimatçıların en otoriteri sayılan M.E. Âlî 
Paşa, bir meclis kurulmasını tasarlıyordu. Kuşkusuz Âlî Paşa 1830 ve 
1848'de parlamento ve anayasa için ayaklanan kitlelerin ideolojisini 
benimsemiş değildi, ama birçok Tanzimat adamı gibi onun da yönetim 
biçimi ve dünya görüşünde bir esneklik vardı. 

Tanzimatçıların uygulamak istedikleri, yerel temsilcilerin idareye 
katılması gibi ilkelere bakarak onları Fransız devriminin yurttaşlık ve 
özgürlük gibi kurumlarına bağlanmış devlet adamları olarak düşüne-
meyiz. Fakat Tanzimatçılar başarılarıyla böyle bir gelişmeye yol aç-
mışlardır. Onlardan hemen sonraki kuşak Osmanlı imparatorluğunda 
anayasal düzenin, kanun ve özgürlüklerin kavgasmı vermiş ve büyük 
ölçüde başarılı olmuştur. Metternich ise 19. yüzyılın ortasında, yeni 
Avrupa'nın direnişine karşı koyamadı. Oysa Tanzimat adamları yeni-
liklere ılımlı bir uslûbla uyum sağlamayı bildiklerinden, ne yaşadıkla-
rı zamanda ne de tarihin önünde böyle bir yazgıdan ve yargıdan uzak 
kaldüar. Reformlarını desteklediği ölçüde Metternich'le iyi ilişki kur-
dular, ama bu sınırın ötesinde onu ustalıkla dışladılar. İçlerinde Prens 
Metternich'in sistemine ve düşüncesine yakm olan A. Cevdet Paşa gi-
bileri de vardı, ama diğerleri Metternich'i zaman zaman müttefik ola-
rak görme eğilimindeydiler. 





SON MECLİS-İ UMUMÎDE CEPHELEŞME OLAYI 

Doç. Dr. Sina AKŞİN 
Çarşamba Konferanslarındaki bera-
berliğimizin anısına ithaf edilmiştir. 

Herhangi bir toplumda birörneklik sağlamak zordur, sağlıksız 
ve sunîdir. Buna karşılık, bir toplumun dağılıp gitmemesi, topluluk 
kimliğini sürdürebilmesi için en azından bir takım düşüncelerde, 
değer yargılarında birlik bulunması gerekir. Ayrıca, çok kesin bir 
cepheleşmenin de bulunmaması gerekir, zira düşünce ve değer yar-
gılarının pek çoğu ortak olan insanların, bazan üçüncü kişilerce 
önemsiz gibi görünebilecek konular dolayısıyla 'boğaz boğaza' gel-
meleri mümkündür. İç savaşlar herhalde böyle olmaktadır. Birçok 
halkların tarihinde bu görülebileceği gibi, Türk halkının tarihinde 
de bu tür durumlar olabilmiştir. Bu yazıda, 12 Ocak 1920'de İstan-
bul'da çalışmalarına başlayan Meclis-i Umumiden örneklerle, bir yö-
nüyle bir iç savaş ve bir ihtilal olan Kurtuluş Savaşımızdaki cephe-
leşme anlatılmağa çalışılacaktır. Burada söz konusu cepheleşme, Sa-
ray ve demokratik-ulusçu hareket arasındaki cepheleşmedir. İlk cep-
hede Vahdettin ile birlikte Damat Ferit, Tevfik Paşa gibi kişiler, Hür-
riyet ve İtilaf gibi örgütler vardı. İkinci cephede M. Kemal, Rauf, Kara 
Vasıf gibi kişiler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
gibi örgütler vardı. 

Saray Cephesinin Meclisin Varlığına  Karşı Tavır Koyması: Saray 
cephesinin demokrasiye husumeti, Meclisin toplanmasını önlemek 
istemek derecelerine varmaktaydı. Mebusanm 22 Ocak 1920 birleşi-
minde, Şarkî Karahisar mebusu Ömer Feyzi Efendi, Dahiliye Nazırı 
D. Şerif Paşanın görüşünü benimseyerek, Meclisin "aded-i mürette-
bi" 256 dır, bu durumda toplanamayız diyordu. Buna karşılık Zeki 
Bey (Gümüşhane) heyet-i umumiyeyi, seçilen mebus sayısına göre, 
yani 16Ö-170 diye kabul ediyor, dolayısıyla nisabın 86 olduğunu, top-
lanılabileceğini söylüyordu. Celal Nuri (Gelibolu) "Ferit Paşa bura-
da hükmedemez" dedikten sonra, D. Ferit ve "yaranının" bu meseleyi 
çıkarmakla bindikleri dalı kestiklerini, barışı onaylamak için Mec-
lisin gerekli olduğunu belirtiyordu. Böyle bir Meclis bulunmazsa, 
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"başka bir Meclis" açmak gerekecekti ki, o da Müessisan Meclisi 
olurdu. "Şimdi Ferit Paşa Hazretleri acele acele oraya gidiyorlar." 
Böylece Saray cephesi Müessisan ile, yani siyasal düzende değişik-
lik, hem de kökten değişiklikle tehdid edilmiş oluyordu. Bu arada, 
Meclisin bu toplantısı için "içtima-ı fevkalâde" deyiminin kullanıl-
maması kararlaştırıldı. Göze çarpan bir husus da, Tevfik Paşanın 
21 Aralık 1918'de Meclisi dağıtmasından 12 Ocak 1920'ye kadarki 
süre için Celalettin Arif ve Şeref Bey tarafından "fasıla-i meşrutiyet" 
tâbirinin kullanılmasıydı (MMZC, s. 5-10). 

Öyle anlaşılıyor ki, Ömer Feyzi, Saray cephesinin Mebusandaki 
belki de 'tek adamı' idi. D. Ferit hakkında, Şeref Beyin (Edirne), 
mütarekeye aykırı olarak İzmir'in Yunanlılarca işgaline müsaade etti 
ve Kanun-u Esasiye aykırı divan-ı harb-i örfîler ve özel mahkemeler 
kurdu1 diye verdiği önerge görüşülürken (16 Şubat), Ömer Feyzi 
önergenin oylanmadığını iddia etmiş, ve önceki zabıt okunurken (17 
Şubat) bu iddiasını tekrarlamıştı (MMZC, s. 82-3, 103). Başka bir 
sefer (26 Ocak) Ömer Feyzi, İsmail Hakkı Paşa ile birlikte Ahmet 
Beyin (Ertuğrul: Bilecik) mazbatasına itiraz etti. Bu itirazın neden 
yapıldığı anlaşılmıyor. Bir de Ö. Feyzi Dahiliye Nazırına 4 maddelik 
bir soru yöneltti, fakat onun bütün ısrarlarına rağmen, Mecliste 
okutturamadı (11 Mart).la 

Tek istisna gibi görünen Ömer Feyzi dışında, Mebusan demok-
ratik-ulusçu hareket için neredeyse 'dikensiz gül bahçesi' gibiyken, 
Ayanda durum çok farklıydı. Orada, harekete az ya da çok bağlı üye-
ler yamnda, D. Ferit gibi Saray cephesinin aşırı yandaşı olan üyeler 
de vardı. Üstelik, bunların sayısı, aşağıda anlatılacağı üzere, D. Fe-
1 önceki (9.) inikatta (12/2) Sırrı Bey (İzmit) bu konuda, "suret-i mahsusada 

divan-ı harp" kurmanın Kanun-u Esasinin 23. ve 89. maddelerine aykırı olduğu 
hakkında bir soru sormuştu (MMZC, s. 78-9. Daha sonra Sait Halim ve Talat 
hükümetleri hakkındaki 5. şube tahkikat evrakının Meclisten "cebren" alın-
ması olayı da D. Ferit'in 'ayıplan' arasında mütalea edilmek üzere 4. şubeye 
havale edildi (23/2, MMZC, s. 148). Kâmil Ef. (İstanbul) aynı birleşimde Mebusan 
belgeliğindeki evrakın dışarıya verilmemesi için bir teklifte bulundu Ts. 153). 

la Alemdar'a göre 3 madde söz konusuydu: 1 Bayburtlu Eşref Efendinin evinin 
top ateşiyle yıkılıp iki çocuk ve eşiyle birlikte öldürülmesi, 2) İzmir Müdafaa-i 
Hukuk-u Osmaniye Cemiyetinin 7 Mart günlü tebliğine göre Gönen'de 4 köyün 
yıkılması, 3) eski Bursa mebusu Ömer Fevzi Efendi ve başkalarının tutuklan-
ması, jandarma zoru ile kanunsuz vergi alınması, gençlerin askere çağnlması 
gibi davranışlar. Bu işlerin hükümet emriyle mi olduğu, nasıl tepki gösterildiği 
soruluyordu. Alemdar, 12/3/1336, 451-2751. Şeyh Eşrefe gösterilen bu alâka, il-
ginçtir. Şeyhin Saray cephesiyle bir 'dirsek teması' bulunup bulunmadığı soru-
sunu akla getiriyor. Nutuk'ta ve Karabekir'in İstiklâl Harbimiz'de Şeyhle ilgili 
bir hayli bilgi vardır. 
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rit'in son Sadareti sırasmda hayli arttırıldı. Bu yüzden, zaman zaman 
Âyan hararetli tartışmalara sahne olmuştur. Saray cephesinin Ayan 
üyeleri de Mebusan Meclisinin toplanmasını engellemeğe çalışmış-
lardır — hem de açılıştan 1,5 ay sonra. 29 Şubat tarihli 14. birleşimde 
Vasfi Efendi, "...Meclis-i Mebusanm gerek kemiyet ve gerek keyfi-
yetinde Kanun-u Esasinin bazı mevadma muhalif olan ahvalin doğ-
rudan doğruya Heyet-i Ayanca hallini rica edeceğim. Keyfiyet ciheti 
Meclis-i Mebusanın umur-u dahiliyesine ait olmak itibariyle şimdi 
ondan sarf-ı nazar ediyorum." dedikten sonra,2 kemiyet, yani nisap 
sorununu ele alıyordu. Fesholunan Mebusan 250 üyeliydi ve işgal al-
tındaki yerler bir "muhade-i düveliye" ile terk olunmadığına göre, 
Mebusan, tam sayılarının 86 veya 87 olduğuna karar veremezdi. 
Kanun-u Esasinin "aded-i mürettep"ten söz eden 51. maddesi tefsir 
edilecekse, o da Ayana ait bir işti, Mebusana değil. Bu hususlar çö-
zülmeden bütçe müzakere edilemezdi. 

Vasfi'nin bu sözlerin© karşılık Seyyit Bey, itirazın ilk gün ya-
pılması gerektiğini, 1,5 aydır Meclislerin düzenli çalışmış oldukla-
rını hatırlattıktan sonra, şöyle konuştu: "Bir de şunu unutmayalım 
ki meşrutiyet Meclis-i Mebusansız olmaz. Meclis-i Mebusanm açıl-
mamasını meşru gösterecek hiç bir zaman hiç bir sebep olamaz. Mec-
lis-i Mebusan açılmamak demek meşrutiyet lağvolunmak demektir. 
Meşrutiyet Meclis-i Mebusanla kaimdir. Az olsun, çok olsun herhal-
de Meclis-i Mebusanın vücudu şarttır. Ve bu başka hiç bir tevil ka-
bul etmez. Kanun-u Esasi de sarihtir. Meşrutiyetin en mühim esası 
Meclis-i Mebusandır. Zaruretler de en büyük kanundur." Bir buçuk 
aydır itirazsız çalışıldığı görüşüne karşı Vasfi, o güne değin Mebu-
sanla aralarında "temas-ı kanunî" olmadığını söyledi. Hükümet üye-
lerinin de bildiği gibi, açılış için o yıl çoğunluk gerekmediği söylen-
mişti. Yani, Meclis-i Umumî açılırdı, fakat hangi Meclisin görüşme 
nisabı varsa, o görüşme yapardı. Demek ki Vasfi görüşlerinde ısrar 
ediyordu (MAZC, s. 108-10). 

Vasfi, nisap konusunu ikinci defa, hem de Mebusanm başına 
gelen 16 Mart felaketi üzerine 20 Mart günü Ayanda dile getirdi ve 
nisabın, Mebusamn iddia ettiği gibi 86, 87 değil, 129 olması gerekti-
ğini, yoksa "İçtima-ı resmî ve kanunî" yapılamayacağını yapılan top-
lantıların "gayrı meşru" olduğunu tekrarladı (MAZC, s. 164). 

Daha sonra, 25 Mart günkü 22. inikatta Vasfi'nin aynı düşünce-
leri ileri sürdüğünü görüyoruz. Konu, mebuslara verilen ödeneğe, 
2 Keyfiyet sorunu herhalde seçilen mebusların hemen hepsinin —tabiî Vasfi'nin 

görüşüne göre— "İttihatçı" oluşlarıydı. 
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bütün maaşlara ve bu arada Âyan maaşlarına yapılan 1,5 misli 
zammın uygulanmasıydı. Vasfi, Mustafa ve Mustafa Asım Efendiler-
den aldığı destekle, bu zammın mebuslara verilmemesi için pek çok 
dereden su getirirken nisap meselesini üçüncü kez ortaya attı. Bu 
sefer, tutuklanan ya da kaçmak zorunda kalan mebuslar sebebiyle 
kendi koydukları 86 nisabının dahi tutturulamayacağını belirtiyordu: 
"Eğer bu tahsisatı yine verirsek, Âyan Meclis-i Mebusanm bu gün-
lerde kesbettiği şeklin meşruiyetini kabul etmiş olacak ki bu, mem-
leketin vaziyet-i siyasiyesi için muzırdır. O sebeple bu layihayı şid-
detle reddediyorum." Fakat Rıfat Beyin kendilerinin zammı "kemal-i 
memnuniyetle dercep" ettiklerini söylemesi üzerine ve celse kapanır-
ken zam teklifi kabul edildi. O sırada Seyyit Abdülkadir Efendi son 
itirazı yapmaktaydı: "Üç kişinin kabulüyle olur mu?" (MAZC, s. 
167-70). Burada, cepheleşmenin öbür yüzünü de göstermek için, şu-
nu da belirtmeli ki, 23 Şubatta Âyan maaşlarına zam konusu Mebu-
sanm önüne geldiğinde, bir mebus, Celal Nuri Bey, bütün Âyanı 
kapsayan bir sataşmada bulunmuş ve "Ferit Paşa yaranı için mi?" 
diye seslenmişti (MMZC, s. 151). 

Saray cephesinin bir de Mebusanın toplanma süresini kısaltmak 
yönünde gibi yorumlanabilecek bir girişimi olmuştur. 1 Mart günlü 
15. birleşimde Hamdi Efendi, toplantı süresi Kanun-u Esasiye göre 
Kasımda başlayıp 4 ay sürdüğüne göre, sürenin bitmiş olabileceğini 
söyledi. İhtiyatlı bir biçimde, süre uzatmasına gidilmesini tavsiye edi-
yordu. Başkanlık yapan Ferik Rıza Paşa, önce gündemi bitirmek 
isteyince, Hamdi ısrar etti. Bunun üzerine Rıza, Meclisin 4 ayı dol-
durması gerektiğim söyledi. Hamdi, itiraz ederek, Kanun-u Esaside 
başlangıç tarihi olarak Kasım gösterildiğine göre, Şubat sonunda 
toplantı süresinin tamamlanmış olması gerektiğini belirtti. Fakat 
sonuç olarak, toplantının Nisan sonuna değin süreceği ittifakla ka-
rarlaştırıldı (MAZC, s. 117-8). 

Saray Cephesinin Zulmüne Uğrayanlar Haklarını Arıyorlar-. 26 
Ocakta, Âyanm 4. birleşiminde, Saray cephesinin zulmüne uğrayan-
ların bir takım şikâyetleri ele alındı. İT iktidarı zamanında Meşi-
hatta bulunmuş olan, eski ayanlardan, Malta'da tutuklu olan Hayrı 
Bey, 10 Mart 1919'da evinde tutuklandığını, 29 Martta hasta iken 
tutukevine kaldırıldığını, 70 gün kendisine hiçbir soru sorulmadı-
ğını yazıyordu 6 Kasım 1919 tarihli dilekçesinde. Ondan sonra da 
kendisine gülünç suçlamalar yöneltilmişti. Ardından ecnebi bir hü-
kümete teslim edilmiş ve 8 aydır Malta'da "bir hayat-ı kahr-ü se-
falet" yaşıyordu. Kalb hastalığı olduğunu gösteren raporu D. Ferit 
kabinesi dikkate almamıştı. Şimdi, "milletin gösterdiği azm-ü cela-
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det eseri" olan Meclisin açılmasiyle bir adalet devrinin geldiğini 
ümid etmek istiyordu. 

Çürüksulu Mahmut Paşa ise, nazırlığına ait konularda hakkın-
da kovuşturma açıldığını, oysa Divan-ı Âliye verilmesi gerektiğini 
söylüyordu. Hakkında verilen adem-i takip kararı, "hususî bazı es-
bap" etkisiyle tasdik edilmemişti. Eski Ayan Reisi Rıfat Bey, bu sı-
fatından ötürü tutuklandığını, 127 gün özgürlüğünden yoksun kaldı-
ğını anlatıyordu. Malta'da bulunanlardan İbrahim Hayrullah Beyin 
^e şikâyetnamesi vardı (1 Aralık 1919). Tevkif müzekkeresinde 

< l̂e suçlandığı yazılmamıştı. Sonra bir şeyler yazılmış, daha sonra 
.eğiştirilmişti. Demek ki D. Ferit kabinesi önce tutuklattırıyor, on-

dan sonra suç yakıştırılıyordu. Sonra da kendisini yabancı bir ha-
pishaneye teslim etmişlerdi. "İhtimal ki bu gün Meclis-i Millînin açı-
lacağını ve hesap aranmak gününün geleceğini Sadr-ı müşarünileyh 
hazretleri tahmin buyuramamışlardı. Ba inayet-i Teala, milletin ta-
lep ve arzusu neticesi olarak bugün Meclis-i Millî toplanmış olduğu 
için o yevm-i hesabın hulûl ettiğinde şüphe yoktur." (MAZC, s. 14-7). 
Görüldüğü üzere, İbrahim'in dilekçesinde intikamcı bir hava sezi-
liyordu. O da, Hayrı da, D. Ferit'in istifa ettirilmesiyle "fasıla-i meş-
rutiyetin" kesinlikle sona erdiğine inanmış görünüyorlardı. 

Konu, 1 Mart 1920 günü yeniden Ayan Genel Kurulunun önüne 
geldi.3 Malta'da tutuklu bulunan İbrahim ve Hayrı Beylere maaş 
verilip verilmemesi görüşülecekti. Vasfi, Kanun-u Esasinin 48. mad-
desi gereğince 2/3 çoğunlukla "böyle birinci sımf mücrimlerin" 
âyanlıktan ıskat edilmelerini istedi: "Heyet-i Ayan vereceği bu mü-
him kararla gerek dahile gerek bütün âlem-i haricîye ve insaniyete 
karşı —hatır ve gönüle bakmayarak— bila kaydüşart mücrimlerin 
tecziyesine taraftar olduğunu gösterecektir, ve temenni ederim ki, 
mehafil-i saire de bunu misal tutar." Mustafa ve Mustafa Asım 
Efendiler ailelerin ne suçu var diye işi yumaşttılar. Seyyit de bun-
lar sıradan ayan olmayıp nazırlık ettikleri için Divan-ı Âlinin yetkili 
olduğunu söyledi, maaş başka, suçluluk başka dedi. Sonuç olarak 
Malta'da bulunmanın mazeret olduğu kabul edildi. O sırada Rıza 
Tevfik, "O mazeretin altında azîm bir de kabahat vardır." diye ses-
lendi. Fakat o kabule rağmen, Zeynelâbidin, Âdil, Mustafa Âsim, 
İzzet Fuat, Vasfi imzalı ve maaşları hakkında karar verilmeden ön-
ce 48. madde ışığında yasal durumlarının Kanun-u Esasî encü-
meninde melenmesini ve oylamanın "tayin-i esamî" yöntemiyle ya-

3 Daha önce de 5 Şubat günü görüşüldü, fakat sonunda, çoğunluk kalmadığı için 
bir karara bağlanamadı (MAZC, s. 30-4). 
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pılmasını isteyen önerge oybirliğiyle kabul edildi (MAZC, s. 119-25). 
Fesih dolayısıyla da iş orada kaldı. 

Âyana Saray Cephesinin Adam Doldurması: Ayanın ilk birle-
şiminde (12 Ocak 1920), ilk iş olarak D. Ferit'in Sadareti zamanında 
Padişahın atadığı Âyan üyelerini bildiren iki irade-i seniye okuldu. 
16 Mart 1335 (1919) günlü ilkinde Şeyhülislam Mustafa Sabri, Maliye 
N. Tevfik, eski Ticaret ve Ziraat N. Kostaki Vayani, eski Maarif 
N. Rıza Tevfik, Hariciye Müsteşarı İzzet Fuat, Darülhikmet-i İsla-
miye Reisi Mustafa Âsim, eski Konya Mebusu Zeynelâbidin yer alı-
yordu. 15 Eylül 1335 günlü ikinci iradede Şûra-yı Devlet Reisi Rau" 
Dahiliye N. Âdil, Adliye N. Mustafa, Ticaret ve Ziraat N. Hadi, Evk^-
N. Hamdi, eski Adliye N. Vasfi, Maarif Nezareti Tedrisat-ı Âii,J~ 
Müdürü Naim vardı. İradelerin okunması üzerine Mahmut Pa\ 

ıp 
söz istedi: "Bendeniz bir şey arz edeceğim." D. Ferit'in buna "Zann ^ 
mem ki, efendim, zat-ı âliniz bir şey söyleyebilesiniz." diye cevaIS 
vermesiyle iki Paşanın arasında şu sözlerle süslenen şiddetli bir tar-
tışma başladı: "Sözümü kesmeğe ve bana tevcih-i hitaba hakkınız 
yoktur. Oturunuz yerinize!... Zat-ı âliniz bu dersi vermeğe salahi-
yettar değilsiniz." "...birisi şekk ve şüphe edecek olursa evvela ken-
disi kapıdan çıkıp gitmeli. Zira bunu emreden Padişah, kendisini de 
nasb etmiştir." "...Padişahın fermanına, irade-i seniyesine itaat et-
meyi kendilerinden daha iyi bilirim..." "Rica ederim, efendim, daire-i 
edebi tecavüz etmeyiniz." "Daire-i edebi siz tecavüz etmeyiniz." 

Görüşmeler başlar başlamaz cereyan eden bu atışma, kutuplaş-
manın bir işareti olduğu gibi, Meclisin geleceği bakımından da kö-
tü bir başlangıçtı. Mahmut, Padişahın gelen maruzatı kabul ettiğini, 
meselâ İTnin savaş içinde adamlarını Âyana doldurmağa kalktığını, 
kendisinin onları uyardığını, öte yandan Âyan sayısının Kanun-u 
Esasinin 61. maddesince belirlendiğini, barış olmadan Âyanı doldur-
manın yersiz olabileceğini söyledi ve konunun bir encümence ince-
lenmesini istedi. Buna karşı, D. Ferit, Padişahın, açılış söylevinde 
işgal edilmiş yerlerin hepsini Osmanlı memleketi saydığını, buna 
göre 256 mebus ve bunun 1/3'i, 85 âyan olması gerektiğini söyledi. 
14 yeni üye ile âyan sayısı 59 oluyordu ki, yine de 20 kadar noksan 
demekti. Öte yandan, işlemler "atebe-i ulyaya' nasıl arzedilirse, ira-
de-i seniye öyle çıkar sözüne karşılık, genellikle böyle olmakla bir-
likte, âyan atanmasının doğrudan doğruya "hukuk u padişahiden" 
olmakla istisna teşkil ettiğini öne sürdü. Sonuç olarak o gün 10 yeni 
âyan andiçti (MAZC, s. 2-5). 

A r iza-i Cevabiye Sorunu: Padişahın açış nutkuna her iki Mecli-
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in cevap hazırlaması usuldendi. Cevabı hazırlayacak olan komis-
•nun üyelerinin çoğu, her nasılsa, D. Ferit'in âyan yaptığı kimseler-

Rıza Tevfik, Hamdi, Mustafa Sabri, Âdil. Yusuf Ziya ve Abdülhak 
it azınlıkta kalmışlardı. 7 Şubatta hazırlanan metin, 16 Şubatta 

el Kurula geldi. Cevap metni, "bir hizb-i kalil" diye tanımlanan 
i, savaş sorumluluk ve yolsuzlukları dolayısıyla uzun uzadıya 

çluyor, mütareke sırasındaki işgallerin "bazı gavail ve müşkülata" 
1 açtığından yakınıyor, "cism-i vatanın gayr-ı kabil-i infikâk bir 

üz-ü hayat bahşası" olan İzmir işgali üzerinde duruyor, Yunanlı-
ların "bir gün evvel ihracını", diğer işgallerin "şimdiden refini" isti-
yor; birlik ve beraberlik üzerinde ısrarla durup "eski dostlarımız" 
İtilaf devletleri ve Amerika ile ilişki kurulmasını arzuluyordu. Isla-
hat, malî konular, "bazı" yerlerde seçim yapılamaması da ele alman 
ya da değinilen konulardandı. Yusuf Ziya metne muhalif kalmış, 
kendisi mukabil bir metin hazırlamıştı. Bu son metnin Genel Ku-
rulda tercih edildiği görülüyordu. 

Görüşmeler sırasında D. Ferit söz aldı. Mütareke imzalandı-
ğında, bir çok yerlerin işgal altında olduğunu, mütarekenamenin 
işgalin sınırlarını belirleyecek yerde, 7. ve 24. maddelerle yeni işgal-
lere kapı açtığını, Mondros'un gizli maddeleri bulunduğunu, barış 
antlaşmasına bunların dahil edileceğini söyledi. Paşa, medenî dev-
letlerin geçici ve halkın "namus ve hayatına ve malına" riayet eden 
işgaleri ile Yunanlıların feci işgalleri arasındaki farka dikkat çeki-
yordu (s. 47). Daha sonra, uzun bir bölümde, kendi hükümetlerinin 
nasıl seçim yapmak istediğini, bunun nasıl engellendiğini anlattı. 
Seçim engelleri, işgal altındaki yerlerde seçim yaptırılmaması, azın-
lıkların boykotu, "Anadolu hâdisesi", Cihan Savaşı hercümerci yü-
zünden 50.000 nüfusa bir mebus hesabının yapılamaması gibi engel-
lerdi. Başka bir çalışmada D. Ferit'in bu seçim yapma arzusunun nd 
ölçüde varolduğunu ortaya koydum sanıyorum.4 Bundan sonra, D. 
Ferit'in hayalleri ya da hüsnü kuruntulariyle süslediği bir dış siyaset 
bilançosu geliyordu. Bulgarlar Ege Denizinden Arda Nehrine itil-
mişler ve Batı Trakya geçici yönetimi Eylül ortasında, "İstanbul'a 
tâbi olmak üzere", Barış Konferansmca üstlenilmişti. (Bu sözlerle, 
Batı Trakya'nın dahi bize kalacağı 'anlatılmak' isteniyordu herhal-
de.) İzmir'de Yunan işgali hakkındaki soruşturma lehimize sonuç-
lanmış ve meselenin çözümünün İzmir'in Yunan askerince tahliye-
sine bağlı olduğu hususunda Avrupa kamuoyunda "kanaat-ı kâmi-
le" oluşmuştu. Başında kendisinin bulunduğu Osmanlı Heyetine Ba-

4 İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele (İst., Cem Y„ 1976), s. 436-47. özellikle 
Paşanın saydığı engellerin sonuncusu, onun bahane aradığım hissettirmektedir. 
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rış Konferansının Paris'te sunduğu 25 Haziran 1919 günlü hakaret 
dolu cevabî notayı şöyle sunuyordu: "İşte efendim Türk toprağ 
nm bize aidiyetini ve hattâ bugün mukadderat-ı âlemi tayin m 
kiinde bulunan düvel-i muazzama-i İtilafiyenin bu hususta mua 
net-i müfide ve kıymettarını nota mefhumundan dahi istidlal et 
tik."5 Lloyd George'un da oligarşi Boğazları bize kapattı demiş 
ması, hakkımızda "gazap ve hiddetine pâyan olmayan âlem-i me 
niyet eazımının" şimdi ılımlılaştıklarım, 600 küsur senelik Osman 
milletini temize çıkardıklarını gösteriyordu. Bu başarılar, kısme 
yaygınlaşan bu kanının, kısmen "hanedan-ı zîşan-ı hükümdarini 
reis-i âlikadri zat-ı şevketsimat-ı hazret-i padişahî hakk-ı hümayun 
larındaki itimadı umumînin" sonucuydu. Paşa umuyordu ki, ikti-
darda bulunmadığı son 4 ay sırasında bu elverişli gidiş devam etti-
rilmiş olsun. Bundan sonrası için tavsiyesi şuydu: "Bilcümle kuva-yı 
hükümeti payitahtta temerküz ederek ispat edelim ki akdine saî ol-
duğumuz sulh ve müsalemetin daimî taraftarıyız." (MAZC, s. 47-9). 

Ardından Âdil Bey söz alarak, iktidarları zamanında seçimleri 
yapmak için nasıl çalıştıklarım, D. Ferit kabinesi istifa ettiği gün ül-
kenin bir çok yerlerinde ikinci seçmenlerin seçilmiş bulunduklarını 
anlattı (s. 49-50). Ertesi günkü birleşimde Cihan Savaşında münfe-
rit sulh yapılıp yapılamayacağı tartışıldı (s. 51-62). Mahmut Paşa, 
haklı olarak, Sovyet İhtilalinden sonra bunun mümkün hale geldi-
ğim, fakat Almanların "kuvvet ve vaziyetine" göre bunun kabil olup 
olmadığının düşünülmesi gerektiğini söyledi (s. 54). 18 Şubat birle-
şiminde Saray cephesinden Mustafa Âsim, D. Ferit, R. Tevfik Zi-
ya'nm almaşık metninin okunmasını engellemek istedilerse de ba-
şaramadılar. Konu Mondros mütarekesine intikal etti. Mahmut Paşa 
yalnızca İzmir'in vatandan ayrılmaz bir cüz diye nitelenmesine iti-
razla, işgal edilen her yerin öyle olduğunu söyledi, ayrıca komisyo-
nun cevap metninde işgallerin mütarekenin ruh ve anlamına aykırı 
olduğunun belirtilmemesini eleştirdi. Paşa, mütareke ile birlikte or-
duların artık ilerlememesi gerektiğini söylüyordu (s. 63-4). Bunun 
üzerine D. Ferit, mütarekeyi yapanları vurmak için, işgallerin 7. mad-
deye uygun olduğunu savundu (belki de savunabildi demek gere-
kir). Buna karşı Mahmut, o işgal müsaadesinin Rusya'ya karşı as-
kerî harekât amacı ile sınırlı olduğunu söyledi. Arif Hikmet Paşa 
da o maddenin "nokta" işgaline cevaz verdiğini, oysa örneğin, Ada-
na'nm bir "kıta" olduğunu, nitekim kıta işgali söz konusu olduğu 
için Doğu Anadolu'da 6 vilayetin işgaline yetki veren ayrı bir mad-

5 Nota muhteviyatı için bkz.: İstanbul Hükümetleri..., s. 401. 
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de konulmuş olduğunu savundu. İzzet Paşa da mütareke şartlarını o 
zaman Âyan Meclisinde okuduğunu, kimsenin itiraz etmediğini, Al-
manya ve Bulgaristan ile yapılan mütarekelerin şartlarının çok da-
ha ağır olduğunu öne sürdü (s. 65-7). Daha önce, 16 Şubat günlü 
oturumda İzzet, mütarekenamede gizli hükümler bulunduğu iddiası-
nı reddetmiş bulunuyordu (s. 50) ,6 

Arîza-i cevabiye görüşmelerinde ulusal hareketle ilgili büyük 
bir tartışma çıktı. Bunun bir bölümünü sunuyorum : 

"Âdil Bey (AB) — Ha, demek ki bunda muhalifiz. Biz vahdet-i 
tama ve kanunîyeye mani olacak ahvalin refini istiyoruz. 

Seyyit Bey (SB) — O ahval nedir? Onu tasrih ediniz. 

AB — Peki tasrih edeyim; fakat cümlenizin bildiği ahvali bura-
da tasrih etmeğe lüzum var mı? 

SB — Ne ise söyleyiniz, biz de bilelim. 

AB — Biz söylemeyi arzu etmedik, madem ki arzu olunuyor, tas-
rih edelim. Elbadi azlem. 

SB — Bilmiyoruz, söyleyiniz. 

AB — Biz "iki hükümet olmaz" diyoruz. Hükümet bir olmak la-
zım gelir. Anadolu'daki kuvvet kendisine ne pâye veriyor? Ne suretle 
teşekkül etmiştir? Milletin hangi kuvvetini, vekâletini haizdir? (gü-
rültüler) 

Ferik Rıza Paşa (FRP) — Bu sözlere müsaade edilemez efendim... 

Mahmut Paşa (MP) — Bu sözler, memleketin istikbaline, sela-
metine muzırdır. 

Rıza Tevfik Bey (RTB) Söyleyeceğiz, bahsimiz var; mesele ehem-
miyetli. 

SB — Burada hükümetin vaziyetini nazar-ı dikkate almalı... 

AB — Paşa hazretlerine üçüncü defa olarak ihtar ediyorum ki... 

FRP — İhtara hiç hakkın yok senin... 

6 H&kimiyet-i Milliye'nin 20/1./1336 günü çıkan başyazısında bu iddianın Lloyd 
George'un yakın zamandaki bir demecinde yer aldığı bildiriliyor ve yalanlanı-
yordu. İhtimal, Ayanda bu iddiayı ortaya atan D. Ferit de bunu L. George'un 
demecinden öğrenmişti. 
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MP — (Reis Paşaya hitaben) : Paşa hazretleri ekseriyet kalma-
dı. Bu mesele gayet mühimdir; burada mevzubahs olamaz. Ekseriyet 
de kalmadı. 

RTB — Siz göreceksiniz.. Niçin böyle kaçıyorlar? Madem ki is-
tediniz, söyleyeceğiz. 

îzzet Fuat Paşa (İFP) — Tadil isteyenler İttihatçılar... 

MP — (İFPya hitaben) Biz İttihatçı değiliz... Asla kabul eylemem. 
Siz Sipahi Ocağında Enver Paşanın eteklerini öperken ben burada 
hakkı müdafaa ediyordum." (18 Şubat, MAZC, s. 72). 

Islahat konusu geldiğinde, Rıza Tevfik ilginç bazı gözlemlerde 
bulundu. Islahat çabalarını hafife aldı ve bunun yabancılar tara-
fından iki yüzlülük sayıldığını, ciddî bir şekle sokulmazsa bu tür gi-
rişimlerden vazgeçmek gerektiğini söyledi ve şunları ekledi: "Bun-
dan sonra hükümetimizce vaki olacak ıslahatı biz kendi kendimize 
yapamayacağız gibi geliyor; bu hususta galiba bir az bize yardım 
edecekler, o ıslahatın şeklini de göstereceklerdir. Ondan dolayı ben 
bu ibarelerin bu fıkrada lüzumsuzluğuna kanaat hasıl ettim." Rıza 
Tevfik'in iktisat konusunda görüşü de kayda değer: "Evet, asıl fe-
laket budur. Bizim hakikî esaretimizi mucip olan keyfiyet bittabi 
memleketin iktisadiyatıdır." (MAZC, s. 78). 

Yukarıda, sonuna dek muhalefet etmek uğrunda D. Ferit'in İti-
laf devletlerinin Mondros gereğince işgal yetkilerini savunmak aç-
mazına dahi düşebildiğini gördük. Saray cephesi, arîza-i cevabiye 
görüşmelerinde son bir hamle yaptı. Vasfi Efendi, D. Feritçe des-
teklenen bir önerge vererek, durumun "hattâ saatten saate" 'kötü-
leştiğini, 40 yıldır 3 defa taksim edilen ülkenin bu defa 2/3 sinin kay-
bolmakta olduğunu söylüyordu. Fakat bundan gerisinin de bize kal-
dığı şüpheliydi, zira Avrupa'dan son gelen haberlere göre, Anado-
lu'daki "kıyam ve iğtişaş" sürerse, İstanbul üzerinde Osmanlı ege-
menliğinin kaldırılacağından söz ediliyordu. Bu korkunç durumdan 
Padişahı haberli kılmak üzere "sebeb-i felaket" olan Anadolu iğtişa-
şmın son bulması gereği arîzaya yazılmalıydı. Herhalde yine büyük 
bir kavgaya yol açmamak düşüncesiyle olacak, Vasfi'nin önergesi 
oylanmadı (MAZC, s. 91). 

16 Mart İşgali Saraycıların Cepheciliğini Azaltacağına Çoğaltı-
yor : Beklenebilirdi ki, İstanbul'un işgali üzerine cepheleşme yerine 
cephe birliği gelsin, ya da hiç değilse cephecilik yumuşasm, zira İs-
tanbul İngilizler tarafından hoyratça işgal edilmiş, birçok mebuslar 
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tutuklanmış, hattâ işgalciler Ayan üyelerine de el uzatmışlardı. Ama 
böyle olmamış, özellikle Ayan Meclisindeki Saraycılar, tersine, da-
ha düşmanca, daha uzlaşmaz, daha tâviz vermez tutumlar takın-
mışlardır. Bunun böyle olduğunu, yukarıda, mebus maaşlarına ya-
pılacak zam konusu görüşülürken (25 Mart), Saraycılarm ileri sür-
dükleri düşünceler dolayısıyla gördük. Fakat ortak sayılması gere-
ken bir felaket karşısında dahi devam edebilen bu aşırı kutuplaşma-
nın daha da hazin bir örneği vardır. Bu da 20 Martta Ayanda yapı-
lan bir görüşmedir. İki gün önce Mebusanm yaptığı 24. birleşimde, 
Rıza Nur 16 Mart tecavüzünü anlattıktan sonra 17 mebusun öner-
gesiyle, "genel inikatların tehiri" oybirliğiyle kabul edilmişti (MMZC, 
s, 378-9). Ayanda bu karar okunduğu vakit, Vasfi söz alıp Kanun-u 
Esasiye göre Meclisin açılması, tatili, temdid veya tecilinin söz ko-
nusu olabileceğini, bunların da irade-i seniye ile tekemmül ettiğini, 
Mebusanm aldığı kararın Kanun-u Esaside yeri olan bir karar ol-
madığını, onun için bunun "keenlemyekûn" (yok) olduğunu söyle-
di ve reddini önerdi. Vasfi'ye göre, kararın mahiyeti şuydu: '...Mebusan 
ruzmame-i müzakeratma hâkim olduğu halde, işlerinin olmamasın-
dan değil, içlerinden bazı mücrimler takibata uğraması münasebe-
tiyle müzakeratı tehir etmiştir. Bu ise vaki olan takibatı protesto et-
mek veya nümayiş yapmak şeklinde oluyor. Bunun başka mânâsı 
yok." Burada Rıza Tevfik de "Evet" diye onayladı (MAZC, s. 162). 

Bu sırada Ferik Rıza Paşa, Ayan faaliyetinin Mebusan faaliyetine 
bağlı olduğunu, onların faaliyeti "akamete mahkûm" olursa, bir süre 
sonra Ayanda da görülecek iş kalmayacağını söyledi. Daha sonra 
Rıza Tevfik, 16 Mart işgalini haklı gösteren şu konuşmayı yaptı: 

"...Malum-u âliniz Meclis-i Mebusan açılsın diye Kuva-yı Milliye 
kıyameti kopardı. Nihayet bizim kabinelerimize filan bir çok iftira-
lardan sonra Meclisi açmayacağını ve istibdat yapmak niyetinde ol-
duğunu türlü vesaitle söyledi. Halbuki bunların aslı astarı yok. Ni-
hayet Meclis-i Mebusanı açtılar. Ve bu şekilde buraya geldiler. Mec-
listen beklenilen vazife; asıl böyle mühim ve buhranlı ve Meclisin 
tasvibiyle mühim işler görülecek zamanlarda onların huzurudur. 
Şimdi nasıl kendi kendilerini tül müddet tatil etmek istiyorlar? Bu 
kendi kendilerine yapacakları iş değil. Hiç bir devletin Meclis-i Me-
busanmda böyle bir şey görmedik! Buna da bir vesile oluyorlar. Gü-
ya burada hürriyet yokmuş. Bu doğru değildir. Eğer hürriyet-i efkâr 
olmasaydı bunu Mecliste söyleyemez ve bar bar bağıramazlardı. 
Hariçten vaki olmuş bir tazyik de yoktur. Herhalde kabahatleri, cü-
rümleri bedahat derecesini bulmuş olan bazı adamları (enternasyo-
nalman) tevkif etmek istemişlerdir. Bunu açık söylemeli. Bu cihet 



380 SNA AKŞN 

evvelce gerek bendenizin tarafımdan ve gerek bir çok dostlarımız 
tarafından Meclis-i âlilerine ihtar olundu. Biz yapmadık. Bunlar ise 
insaniyete karşı mücrimlerdir. Bu işin başkalarına dokunur yeri yok. 
Onu tuttular da ötekini bıraktılar. Bizim Meclisimiz de açıktır. Onun 
için bu iddiayı bendeniz reddederim. Herkesin söz söylemeğe hürri-
yeti var. Nitekim bizim de var ki söylüyoruz. Hakikaten böyle bir 
şey yoktur, yalandır kendileri o gün ziyadesiyle bağırdılar çağırdılar. 
Hattâ bağıran adamlara bir şey yapılamadı. Bendeniz diyorum ki 
bu, doğru değil, yalandır. Öye zapta geçmesini istiyorum." 

Ardından Rıza Paşa söz aldı. Arkadaşları Mahmut Paşamn da 
"götürüldüğünü işittiğini" söyledikten sonra, onun Tesalya harbin-
de hizmet ettiğini, Abdülhamit döneminde zulme uğrayıp sürüldü-
ğünü, Meşrutiyet gelince Bahriye, Nafıa Nazırlıklarında bulundu-
ğunu, partizanlıkla mücadele ettiğini, bu yüzden saldırıya uğrayıp 
yaralandığını, savaşa girilmesi üzerine protesto ile görevden ayrıl-
dığını, savaş boyunca Ayanda İT hükümetine muhalefet ettiğini, bu 
yüzden Enver tarafından "bigayrıhakkm" emekli edildiğim anlattı. 
"Öyle münasebetsiz eşhas ile temas ve münasebeti yoktur. Böyle bir 
arkadaşımızın götürülmesi herhalde bir suitefehhüm neticesi olma-
lıdır. Bendenizin bu babdaki teessüfüme elbette azâ-yı kiram da iş-
tirak eder ...Binaenaleyh bu babda teşebbüsat-ı lâzimede bulunma-
sı için, makam-ı devletinizden, hükümete müracaat olunmasını te-
menni eylerim." 

Arada Hamdi Efendinin, Mebusanı erteleme kararından vazgeç-
meğe ve 'göreve' çağıran bir konuşmasından sonra şu görüşmeler 
oldu: 

"RTB — Bir şey arzedeceğim; Meclis-i âlinizin azâ-yı kirammdan 
bazılarının da maruz kaldığı muamele bizim için hakikaten mucib-i 
teessür olabilir; fakat bendeniz, kendi hesabıma bu işlere min veçhin 
müdahale olunmasını hiç tavsiye etmem. Çünkü işler, bizim elimizden 
çıkmıştır. Dünyaya hâkim olan 3 veya 4 devlet herhalde doğrudan 
doğruya bir adam hakkında garazkârlık yapmaz. Mahmut Paşanın 
neden tevkif edildiğini bilmiyoruz; inşallah kurtulur ve çıkar. Fakat 
dünyaya hâkim olan bir devletin bir şahıs için ligarazin hareket ede-
ceğine inanmamalı. Ben zannetmiyorum ki böyle bir şey olsun. 

FRP — Rıza Tevfik Bey, zat-ı âliniz Mahmut Paşa hazretlerini 
iyi bilirsiniz. Kendisi şüphe edilebilir bir adam değildir. 

RTB — Olabilir ki kendisinden şüphe edilir. Vakıa para mara alır 
bir adam değil; yalnız... 
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FRP — Mahmut Paşanın hiç bir suretle ahlakından şüphe edile-
mez. 

RTB — Yalnız hareket-i milliyeye gayretinden şüphe edilir... 

FRP — Hayır, katiyen... Ben sizi bu Mecliste suret-i katiyede te-
min ederim ki Mahmut Paşanın hareket-i milliye ile hiç bir münase-
beti yoktur. 

RTB — Onun için Meclis namına... 

Vasfi Efendi — Onu hükûmet-i sabıka zamanında Abdülhamit 
Zuhravî Efendiyi7 götürdükleri zaman söylemeliydi. 

Damat Arif Hikmet Paşa — (Vasfi Efendiye hitaben) Bunların 
burada müzakeresine manâ yoktur. 

(Bu esnada âzanın ekserisi müzakere salonunu terkettiler.) 

RTB — (Devamla) Onun için Meclis namına teşebbüsat icrası 
için hükümete böyle bir tavsiyede bulunmak doğru olmaz kanaa-
tindeyim. Mamafih temenni ederiz ki refikimiz kurtulsun. 

Reis (Tevfik Paşa) — Ekseriyet kalmadı efendim..." (MAZC, s. 
162-4). 

Sonuç : Verdiğim örneklerde, Saraycılarla demokratik-ulusçu ha-
reket arasındaki rekabetin belki inanılması zor uzlaşmaz bir kutup-
laşma, bir cepheleşme haline geldiği görülüyor. Bu, gerçekten hazin 
bir manzaradır. Belki uzlaşmazlık her iki yanda da vardı —Mebus-
anda Saraycıların 'tek adamı' Feyzi'ye yapılan muamele bir örnek-
tir— fakat Saraycıların çok daha saldırgan, hattâ 'gözü kara' olduk-
ları, ayrıca 16 Marttan sonra dahi İngilizlerle koşut düşmekten hiç 
çekinmedikleri, belki bunu aradıkları göze çarpıyor. Ama burada ta-
raflara sorumluluk atfetmek yine de kolay değildir, çünkü ister is-
temez tarihin derinliklerine doğru uzayıp giden bir karşılıklı suçla-
malar girdabına girmeyi gerektirir. İTnin savaş sorumlulukları, Mah-
mut Şevket suikastı ve muhalefetin bastırılması, Babıâli baskını, 
Halaskâr Zabitan hareketi, sopalı seçimler, 31 Mart olayı, Hürriyetin 
ilânı, Abdülhamit istibdadı, Abdülaziz'in tahttan indirilmesi v.s. (Ör-
neğin, Vasfi, Abdülhamit Zuhravî'ye yapılanları ileri sürmüştür.) 

7 Abdülhamit Zuhravî önce Hama mebusu, sonra da âyan olmuştu. Savaşta Âliye 
Divan-ı Harbinde idama mahkûm olanlardandır. C. Bay ar, Ben de Yazdım, c. 2 
(İstanbul, Baha Matbaası, 1966), s. 461-6. 
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Buna rağmen, cepheleşme olayını hiç değilse bu incelemede ev-
veliyat hesaplarını bir kenarda tutarak tahlil edebilmemiz gerekir. 
En geniş düzlemde sorunu ele alırsak, denebilir ki 1920'deki buhran 
durumu cepheleşmenin en önemli nedenidir. Buhran iki yönlüdür. 
Bir yönüyle kadim bir imparatorluğun bir daha ayağa kalkmamaca-
sma çökmekte ve çöktürülmekte oluşu söz konusudur. Öbür yönüyle 
siyasal-toplumsal düzenin geleneksel feodal mutlakiyete mi, yoksa 
çağdaş demokrasiye mi gideceğinin belki de nihaî mücadelesi iç sa-
vaş ve ihtilal boyutlarında verilmektedir. Denebilir ki bu durumda 
böylesine keskin bir cepheleşme kaçınılmazdır. Bu arada Saraycı-
ların, İtilafın gücü, Türk halkının güçsüzlüğü konusunda çok yanlış 
ve abartılmış değerlendirmeler yaptıkları da söylenebilir. 

Konuyu başka bir düzlemde ele alırsak, cepheleşme ne denli 
keskin olursa olsun, mebusların ve hele bir ayanın tutuklanması 
karşısındaki duyarsızlık, hattâ tasvip, akla parlamento kurumunun 
yeterince kökleşememiş olduğunu getirmektedir. Yani kurumlaşma-
da bir zaaftan söz edilebilir. Bu bağlamda sivil toplumun oluşma-
masının ya da yeterince oluşmamasmın da etkisi olabilir. 

Son olarak meseleye bazı ayanların kişisel özellikleri, aşırılık-
ları veya belki dengesizlikleri perspektifinden bakılabilir. Burada söz 
konusu olan âyanlar, D. Ferit, Vasfi, Rıza Tevfik'tir. İşin ahlakî, ruh-
bilimsel ve kültürel boyutları akla geliyor. Fakat Rıza Tevfik'in tu-
tuklanan parlamenterlerle ilgili söylediklerinin yalnız kişisel açıdan 
irdelenemeyeceği de gözönünde bulundurulmalıdır. Zira bir de öbür 
ayanların bu sözler karşısındaki davramşları var. Gerçi Tevfik'in 
konuşması sırasında Âyan boşalmış ve çoğunluk kalmamıştır. Bu, 
bir yönüyle bir protesto, ayanların 'bu kadarını kaldıramamaları' 
biçiminde yorumlanabilir. Ama daha etkili bir protestoda —söz ala-
rak, hattâ belki gürültü yaparak— bulunulmamış olması da göze 
çarpan bir cihet. Oysa, gördüğümüz üzere, D. Ferit'in doldurduğu 
adamlarına rağmen, Ayandaki çoğunluk son tahlilde demokratik-
ulusçu çizgiye eğilimliydi. Sınav amndaki bu gerileyiş, bu sinme, 
İngiliz süngülerinin tehdidi altında yılgınlık olarak yorumlanmağa 
elverişlidir. Bu da bizi yeniden kurumlaşma zaafma, sivil toplumun 
oluşmaması sorununa getirir. 



KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLARKEN 
TOPLUMDAKİ TEMEL ÇATIŞMA 

Ömür SEZGİN 

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de toplanışı ve TBMM Hükümetinin ku-
ruluşu bir dizi olaylar zincirinin bir halkasıdır: Jöntürk hareketi, Bi-
rinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşında Osmanlı 
Devletinin yenik düşmesi, Mondros Mütarekesi, İstanbul Hükümetinin 
boyun eğmesi, fiili düşman işgali ve hıristiyan azınlıkların başkaldır-
ması üzerine kurulan yerel direniş örgütleri (Müdafaai Hukuk Cemi-
yetleri), bu örgütlerin Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Heyeti Temsi-
liye yönetiminde birleştirilmesi ve nihayet Ankara'da TBMM'nin ku-
rulması. Ancak bu olaylar zincirini doğrusal ve indirgeyici bir tarih-
sel gelişme anlayışı içinde ele almak çok sakıncalıdır. Nitekim, bilinçli 
ya da bilinçsiz böyle bir anlayış belli başlı üç yanlış açıklamaya yol 
açmıştır. Bunlardan birincisi ve çok bilineni Osmanlı Devletinin çökü-
şünü ve hatta günümüzde bile geri kalmışlıktan kurtulanamayışı İs-
lamiyetten ayrılmakla açıklamadır. İkincisi, başarıları ve başarısızlık-
ları kişiler ya da grupların yetenekleri/yeteneksizlikleri ile özdeşleştir-
mektir. Nihayet bir diğeri de, bütün gelişmeleri —çok kısa dönemli bi-
le olsa— salt iktisadi nedenlerle açıklama eğilimindedir. Tabii, bun-
lara bir de her türlü tarihsel gelişme anlayışından uzak, "biz bize ben-
zeriz" inancı içinde hiçbir şeyin açıklanmaması çabasını da eklemek 
gerekir. 

Birinci ve ikinci açıklama biçimleri üzerinde durmak gereğini gör-
müyoruz. Ne ki, toplumsal gelişmeleri iktisadi nedenlerle açıklama an-
layışı üzerinde durmanın kaçınılmaz olduğu görüşündeyiz. Çünkü, her 
şeyden önce biz de, uzun dönem de toplumsal gelişmeyi iktisadi etken-
lerin belirlediği görüşünden hareket ediyoruz. Çok bilinen bir başka 
anlatımla altyapıdaki gelişmelerin eninde sonunda üstyapıyı, yani dev-
let biçimini ve ideolojileri belirlediği görüşüne katılıyoruz. Ancak bu 
noktada teleolojik bir tarihsel gelişme anlayışına da kesinkes karşıyız. 
Evet, tarihsel gelişme belirli bir üretim biçiminden daha üst bir üre-
tim biçimine geçiş kavramlarıyla açıklanabilir. Genel olarak, devrimler 
de zamanını, doldurmuş bir üretim biçiminin egemen sınıflarının si-
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yasal iktidarının, gelişmekte olan yeni bir üretim biçiminin temsilcisi 
durumundaki smıf ve tabakalar tarafından ele geçirümesidir. Altya-
pıdaki gelişmeler, daha teknik bir deyimle, üretim güçlerindeki geliş-
meler mevcut üretim ilişkilerinin giderek tüm toplumsal yapmm dö-
nüşümü olanaklarını hazırlar; fakat bu dönüşüm (siyasal düzeyde dev-
rim) çok daha karmaşık bir süreç sonunda gerçekleşebilir ya da bir 
süre için de olsa gerçekleşmeyebilir. 

19. yüzyılda Osmanlı Devletinde başlayan ıslahat hareketlerinin 
gelişen üretim güçlerinin, siyasal düzeyde zorunlu yansıması olduğunu 
hiç kimse ciddi olarak ileri süremez. Aynı şekilde, bize göre ne 1. Meş-
rutiyet, ne 2. Meşrutiyet, ne de TBMM. ne temel teşkil eden Müdafaai 
Hukuk Cemiyetleri altyapıdaki gelişmelerin siyasal düzeydeki yansı-
maları olarak ele almamaz. O halde, bir aydınlar grubunun (asker-si-
vil aydınlar/seçkinler) devlet yapısında başardıkları dönüşümler, özel-
likle 2. Meşrutiyet, nasıl açıklanabilir? Akla ilk gelen yanıt, dış etken-
lerle birlikte devlet katında etkili olabilen aydmlarm belirli bir ideolo-
jinin gücü ile bu işi başarabildikleri olacaktır. Ancak burada çok dik-
kat edilmesi gereken bir nokta ortaya çıkmaktadır : belirli aydm grup-
ların ve sahip oldukları ideolojinin devlet yapısında etkili olabilmeleri 
yine altyapı tarafından belirlenmektedir. Daha somut ve açık bir an-
latımla, eğer Osmanlı aydınlarının bir bölümünde (Jöntürkler, İttihat-

ı çılar) "batıcılık" yer ettiyse, bu Osmanlı toplumunda kapitalist üre-
tim biçiminin gelişmesinden dolayı olmamıştır. Tam tersine, Osmanlı 
toplumunda kapitalist üretim ilişkileri yeterince gelişmediğinden, ba-
tıdan ithal edilmiş bir ideolojiye sahip ufak bir grup, dönemin özel ko-
şulları çerçevesinde, üstyapıda birtakım değişikliklerin gerçekleşme-
sinde rol oynayabilmişlerdir. 

Jöntürklerden beri belirli bir aydm kesim, siyasal yapıda "batı"yı 
örnek alan birtakım değişiklikler yapmak istemişlerdir. Bu değişiklik-
lerin 1908 hareketiyle vardığı en ileri nokta altıyüz yıldır süregelen 
Padişahm mutlak iktidarını Anayasa ile sınırlandırmak olmuştur. Hat-
ta, "1908, Türk tarihinde Fransız tarihindeki 1789 ile karşılaştırabile-
cek bir dönüm noktası oldu. Tek —ve tabii çok önemli fark bunun bur-
juvazi olmadan, bir ikame burjuvazisi tarafmdan yapılmış bir burju-
va ihtilali olmasıydı"1 görüşüne de katılıyoruz. Saltanatın, üzerinde 
yükseldiği mevcut toplumsal yapıda, büyük değişimlerin ciddi olarak 
söz konusu edilemeyeceği bir dönemde, üstyapıda Padişah ile bir aydm 
kesimi arasmda ortaya çıkan çatışma, ikincilerin istekleri doğrultusun-
da çözülmüştür. Vurgulamak istediğimiz, çatışmanın devlet ile sivil 
toplum arasmda olmayıp, devlet aygıtı içinde olduğudur. Saltanat re-
1 Sina AKŞİN, "Bugünkü Türk Ulusçuluğu", Toplum ve Bilim, No: 5, 1978. 
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jimi ile toplumsal yapı arasında temel bir çatışma söz konusu değil-
dir. Ve bu nedenledir ki Meşrutiyet ve "batı" ideolojisi, saltanat ve din-
sel ideoloji karşısında güçsüz kalmıştır. Bununla birlikte, burada açık-
lamadığımız belirli koşullar altında başarılı olabilmiştir. Böyle bir du-
rumda, elbette zor unsuru öne çıkmış, bu da orduyu ye ordu içindeki 
çatışmaları belirleyici olmak düzeyine çıkarmıştır. 

Devlet katmda gerçekleşen "burjuva devrimi" (1908), ideolojisi 
gereği halk kitlelerini siyasete katılmaya zorlamıştır. 1908 ile 1919 yıl-
ları arasında dört genel seçim yapılmıştır. Abdülhamit ile simgelenen 
uzun bir istibdat döneminden sonra ülkede esen hürriyet havası içinde, 
çeşitli fikir cereyanları ve siyasî partiler kurulmuştur. Ancak kanımız-
ca, daha sonraki gelişmeleri belirleyecek olan temel çatışma, 1908'in 
yukarıda işaret edilen niteliğinden kaynaklanan çatışmadır: siyasal 
düzeyde saltanat/meşrutiyet, ideolojik düzeyde ise dinsel ideoloji/"ba^ 
tı" ideolojisi çatışması. Daha basit bir anlatımla, toplum, içlerinde çe-
şitlilikler de bulunsa iki büyük cepheye ayrılmıştır: tartışma açma-
mak için "kapitalizm öncesi" diyeceğimiz ve Hilafet ve Saltanat reji-
minde ifadesini bulan geleneksel düzenden yana olanlar ile "burjuva" 
devletinden ve kapitalist bir toplum yaratma çabasından yana olanlar. 

İkinci grubu 1908-1918 yıllarında siyasal düzeyde İttihat ve Terak-
ki temsil etmiştir. Bilindiği gibi 1908-1918 yılları İttihat ve Terakkinin 
egemen olduğu yıllardır. Ne var ki, İttihat ve Terakkinin ideolojisi dö-
nemin toplumsal yapısıyla, dolayısıyla da egemen dinsel ideoloji ile 
ters düştüğünden, bu egemenlik genellikle zora dayanan bir egemen-
lik olmuştur. "Milli iktisat" politikasıyla gerçekleştirilmek istenen ka-
pitalist ilişkilerin ülke düzeyinde gelişememesi İttihat ve Terakkinin 
temsil ettiği ideolojinin geniş halk kitlelerince benimsenmesini engelle-
miş, bunun yanında dış ilişkilerin etkisi de eklenince, baskı ve tahak-
küm İttihat ve Terakkinin egemenliğinin kaçınılmaz yöntemi olmuş-
tur. Baskı ve yolsuzluklar dağınık muhalefet gruplarının birleşmesini 
sağlamış, İttihat ve Terakkinin yönetiminde girilen ve kaybedilen 1. 
Dünya Savaşı da İttihat ve Terakkinin sonunu hazırlamıştır. 

Bu şematik açıklama kolaylıkla itirazlara yol açabileceğinden, bir 
iki nokta üzerinde durmamız gerekiyor. 

Bir kez, İttihat ve Terakki içinde tam bir ideolojik birlik olduğu 
söylenemez. İç mücadeleler çok önemli boyutlara varabilmiştir. Ayrı-
ca, Kongrelerinde yansıyan resmi görüşleri de değişmiştir. Özellikle, 
başlangıçta "Osmanlıcı, ittihadı anasıra müstenid doktrini ve progra-
mı kısa bir zamanda (bilhassa 1911 senesinden itibaren) milliyetçi, 
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türkçü ve lâyikliğe mütemayil bir mahiyete kalbolmuştur."2 Daha da 
önemlisi, meşrutî idareyi getiren ve "ârayı milliyenin rüchanı nüfuzu-
nu teminini esas ittihaz" eden İttihat ve Terakki, Meclisin Padişah 
tarafından daha kolay feshedilmesini sağlayan Anayasa değişikliğini 
bile gerçekleştirmiştir. Buna karşılık, geleneksel düzeni temsil ettiğini 
ileri sürdüğümüz muhalefet ise, İttihat ve Terakkinin baskıcılığı kar-
şısında, "hürriyet", "gerçek meşruti rejim" ve "hakimiyeti milliye" 
kavramlarını kendisine slogan edinebilmişdir. Ne ki bu çelişkiler alda-
tıcıdır ve devlet iktidarına yönelik mücadelelerde o günkü güç den-
geleriyle ilgilidir. Muhalefetin de türdeş bir ideolojiye sahip olduğu 
iddia edilemez. İttihat ve Terakki iktidarını yıkmak amacından başka 
ortak noktaları bulunmayan gruplardan söz edilebilir. Ancak bu, yu-
karıda belirttiğimiz temel toplumsal çatışmanın yadsınmasına olanak 
tanımaz. 

1. Dünya savaşında yenik düşülmesi sonucunda İttihat ve Terak-
kinin son bulduğunu söylemiştik. "Hemen eklemek gerekir ki, bu an-
cak hukuken bir son bulmadır. Zira örgütün adı değişmekle, ya da ye-
rine geçen Teceddüt Fırkası kapatılmakla, ittihatçılık son bulmazdı. 
İttihat ve Terakkinin ülkülerini benimsemiş olanlar, o program çerçe-
vesinde davranmağa devam edeceklerdi. Nitekim, İtilaf devletlerinin 
Türkiye'yi ezmek amacında oldukları anlaşılınca, kurulan Müdafaai 
Hukuk örgütlerinin esas itibariyle İttihat ve Terakkililerce oluşturul-
duğunu biliyoruz."3 Sina Akşin'den aktardığımız bu görüşe katılıyo-
ruz. Ancak bir eklemede bulunmak istiyoruz. 

Savaş yenilgisi ve Mondros Mütarekesi ile birlikte siyasal iktidar 
yeniden egemen toplumsal yapının temsilcisi Halife-Sultana geçmiş-
tir. Fakat İtilaf devletlerinin fiili işgali altında gerçekleşen bu iktidar, 
aynı zamanda ülke içinde bir iktidar boşluğu yaratmıştır. Bu iktidar 
boşluğu içinde yabancıların işgaline karşı önceleri yerel olarak ortaya 
çıkan Müdafaai Hukuk Cemiyetleri, büyük ölçüde eski İttihatçıların 
önayak olmasıyla kurulmuş olsalar bile İttihat ve Terakki ideolojisini 
kendilerine bayrak yapmamışlardır. Tam tersine, bilindiği gibi yerel 
Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesini gerçekleştiren Erzu-
rum ve Sivas kongrelerinde açıkça, kurulan Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaai Hukuk Cemiyetinin İttihat ve Terakkinin bir devamı olmadığı-
nın bütün millete ilan edilmesi istenmiştir. Anadolu'da direniş hare-
ketinin başlamasıyla birlikte, daha önce üzerinde durduğumuz temel 
çatışma ortadan kalkmamış fakat bir süre için ikinci plana geçmiştir. 

a T.Z. Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler, 1952, îst. s. 
3 S. Akşin, 100 Sorudaı Jöıı Türkler ve İttihat ve Terakki, Gerçek Y. s. 311. 
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Müdafaai Hukuk devresi her şeyden önce yabancı işgaline karşı 
ulusal bir direnişi örgütleme dönemidir. Bu nedenle de Anadolu ve Ru-
meli Müdafaai Hukuk Cemiyeti toplumda egemen olan dinsel ideolo-
jiyi birleştirici ideoloji olarak benimsemiştir. Dinsel ideoloji ve onun 
siyasal temsilcisi Halife-Sultanın iktidanna karşı bir hareket söz konusu 
değildir (hiç olmazsa resmi olarak). 11 Eylül 1919 tarihinde, Sivas'da, 
Umumi Kongre Heyeti imzasıyla yayımlanan beyannamenin ikinci 
maddesi gayet açıktır: 

"Camiai Osmaniyenin tamamiyeti ve istiklali millimizin te-
mini ve makamı muallayı hilâfet ve saltanatın masuniyeti 
için Kuvayi Milliyeyi âmil ve iradei mHliyeyi hâkim kılmak, 
esası kat'idir." 

Tank Zafer Tunaya, Müdafaai Hukuk devresinin iki özelliğinden 
söz etmektedir : "a — Muhafazakâr ve inkılapçı iki telâkkinin çarpış-
ması... b — İnkılapçı telakkinin galebesi..."4 Bunlardan birincisi bi-
zim yukanda vurguladığımız temel çatışmanın başka kavramlarla ifa-
desinden başka bir şey değildir. Ancak biz bu çatışmanın aynı dönem-
de örtük olarak sürdüğünü söylemiştik. Gerçekten, bu dönemde "mu-
hafazakâr ve inkılapçı iki telakkinin" çarpıştığı görüşüne katılmamak el-
de değildir. Bunun en somut delili de isyanlardır. Fakat bu dönemde-
ki cepheleşme, İttihat ve Terakki dönemi içinde oluşan cepheleşme ha-
reketinden farklıdır. Yabancı işgaline ve Anadolu'daki hırıstiyan un-
surların harekete geçmesi üzerine başlayan direniş hareketi içinde 
eski dönemin "muhafazakârları" da yer almıştır. Zaten toplumda güç 
dengesinin muhafazakârlardan yana olduğunu bildiği içindir ki, Mus-
tafa Kemal en büyük çabasını bu noktada toplamıştır. Ve Müdafaai 
Hukuk döneminin stratejisi bizce, Halife-Sultanın temsil ettiği devlet 
iktidanna karşı, toplumsal hegemonyayı kurmak olarak nitelendirile-
bilir. Bu hegemonyayı sağlamak için dinsel ideoloji ön plana çıkarıl-
mıştır. Yalnız, burada iki noktaya değinmek gerekiyor. Birincisi, bu 
hegemonyanın kurulması lise tarih kitaplarında yazıldığı kadar kolay 
olmamıştır. İkincisi ise, sorun salt bir taktik, basit bir aldatmaca da 
değildir. Nesnel koşullann zorladığı bir uzlaşma söz konusudur. Ortak 
düşmana karşı ortak amaçlan gerçekleştirebilmek için bir birleşme. 

Yerel Müdafaai Hukuk Cemiyetlerini tek bir örgüt haline getirme 
yolunda önemli bir adım olarak kabul edilen, Mustafa Kemal'in 
22.6.1919 tarihli Amasya Tamimi diye tarihe geçen bildirgesinin 1. 
maddesinde amaç açıkça ortaya konmuştur : 

« TZ. TUNAYA, Türkiye'de Siyasi PartileT, 1952, İstanbul, s. 472-73. 
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"1 — Vatanın tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir. Hü-
kümeti merkeziyemiz İtilâf devletlerinin tesir ve murakabesi 
altında mahsur bulunduğundan deruhte ettiği mesuliyetin 
icabatmı ifa edememektedir. Bu hal milletimizi mâdun ta-
nıttırıyor. Milletin istiklâlini gene milletin azmü kararı kur-
taracaktır."5 

Sivas Kongresi Beyannamesinde daha da netleşen ortak amaç gö-
rüldüğü gibi iki noktada toplanmaktadır : 1 — Hilâfet ve saltanatı kur-
tarmak; 2 — Ulusal bağımsızlığı ve ulusal egemenliği sağlamak. 

Müdafaai Hukuk döneminin bu iki amacım birbirine karşıt, bir-
birleriyle çelişen, ya da muhafazakâr ve inkılapçı grupların birbirlerine 
karşılıklı verdikleri ödünler olarak görmek, dönemin koşulları içinde 
çok gerçekçi değildir. Evet, hilâfet ve saltanatın kurtarılması inkılap-
çılar açısından bir ödün sayılabilir. Kaldı ki, inkılapçıların daha çok 
"mektepliler" olduğu düşünülecek olursa, onların içinde dahi meşruti 
bir rejimden başka bir rejim düşünmeyenler de oldukça fazladır. Ama, 
ulusal egemenlik, o zamanki dille hakimiyet-i milliye, ya da iradei- mil-
liye kavramı hiçbir şekilde muhafazakârlar tarafından inkılapçılara 
verilmiş bir ödün olarak düşünülmemelidir. 

Bir kez, daha önce de belirttiğimiz gibi, İttihat ve Terakkinin bas-
kıcı yönetimi karşısında hakimiyet-i milliye kavramına sahip çıkanlar 
muhafazakâr grupların temsilcileri olmuştur. Hürriyet ve İtilaf Fırka-
sına kurucu sıfatıyla katılan Mutedil Hürriyetperveran Fırkası'nın ve 
Ahali Fırkası'nın programlarının ilk sözcüğü hakimiyet-i milliyedir. 
Aynı şekilde, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın programının birinci madde-
si "Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın esas ve maksadı teşekkülü her türlü 
vasaıtai kanuniye ile memaliki Osmaniyede Meşrutiyeti hakikiyenin 
temini..." diye başlamaktadır. 

Ayrıca, muhafazakâr denilen grup, kendi ideolojilerinin halkın 
büyük çoğunluğu tarafından desteklendiği, bir başka anlatımla kendi-
lerinin halkı temsil ettiği inancındadırlar. Bu inançlarının da gerçek 
dışı olmadığı kabul edilebilir. Fakat, o zaman da belki şu soru akla 
gelebilir : çoğunlukta oldukları halde neden başlayan mücadelenin ön-
derliğini Mustafa Kemal ve arkadaşlarına bıraktılar? Mustafa Kemal'-
in Heyeti Temsiliyenin başına geçmesi belirli bir mücadele sonunda ol-
muştur. Bu mücadelede Mustafa Kemal'in kişisel yeteneklerinin yanı 
sıra sıcak savaş koşulları da unutulmamalıdır. Silahlı bir mücadelede 
elbette ordu mensupları ön plana geçecekti. Öte yandan, 1. Dünya sa-

5 NUTUK, cilt 3. s. 915-916. 
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vaşında yenik düşmüş ve büyük ölçüde yok olmuş ve dağılmış bir or-
dudan geri kalanların ise mutlaka halkın desteğine ihtiyacı vardı. Bu 
nedenle, Sivas Kongresinde kesinleşen, büyük çoğunluğu Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin temsilcilerinden oluşan son 
Osmanlı Meclisi Mebusanmda kabul edilen Misakı Milli ile yinelenen 
bu iki amaç (hilafet ve saltanat makamının kurtarılması -hakimiyeti 
milliyenin sağlanması) öznel niyetlerin değil, nesnel koşulların ürünü-
dürler. 

Nihayet, hakimiyeti milliye kavramının dayanağının geçirdiği ev-
rim de göz önünde tutulmalıdır. Bilindiği gibi başlangıçta, mücadele 
"iradei milliyeyi" temsil eden bir hükümetin iş başına getirilmesi yö-
nündedir. Çünkü, 21 Aralık 1918 tarihinde Osmanlı Meclisi Mebusam 
Padişah iradesiyle kapatılmıştı. Yürürlükteki Kanunu Esasi Padişaha 
bu yetkiyi vermekte idi. Ancak yine aynı Kanunu Esasiye göre dört ay 
içinde yeni seçimlerin yapılması gerekiyordu. Oysa Padişah Vahdettin 
başarabildiği ölçüde siyasal düzeni değiştirip 1908 öncesine dönmeğe 
hazırlandığından hiçbir zaman seçimleri söz konusu etmemiştir. Ken-
di düşüncesinde kurduğu hükümetler eliyle iktidarını sağlamak iste-
miştir. Bu nedenle, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin 
ilk isteği yürürlükteki Kanunu Esasi çerçevesinde milli iradeyi hakim 
kılacak seçimlerin yapılması olmuştur. Bunda da başarı sağlamış, Da-
mat Ferit Paşa kabinesi çekilmek zorunda kalmış ve Aralık 1919 da 
seçimler yapılmıştır. Ama başta da söylediğimiz gibi, İstanbul'un işga-
li ve Meclisin çalışamaz hale gelmesi üzerine hakimiyeti milliyeyi sağ-
lamak üzere Ankara'da "selahiyeti fevkaladeyi haiz" bir meclisin 23 
Nisan 1920 de toplanması gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, hakimiyeti milliye kavramı salt inkılapçı grup diye adlan-
dırılabilecek grubun tekelinde sanılmamalıdır. Tam tersine, muhafa-
zakârlar da dahil olmak üzere çeşitli gruplarm inkılapçılarla uzlaşma-
sını ve birlikte hareket etmelerini sağlamış bir amaçtır. Nitekim Bi-
rinci BMM'nde Mustafa Kemal'e karşı zaman zaman ortaya çıkan mu-
halefet grupları hakimiyeti milliye adına ortaya çıktıkları gibi Terak-
kiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu da yine hakimiyeti milliye 
kavramma dayandırılacaktır. Yalnız şunu eklemek gerekir ki, Mustafa 
Kemal ve taraftarları nazarmda hakimiyeti milliye, öngördükleri "ye-
ni" iktidarın hukuksal dayanağıdır; muhafazakârlar için ise hilâfet 
ve saltanatın korunmasının garantisidir. Bu iki farklı görüş TBMM'nde 
değişik konularda, değişik biçimlerde ortaya çıkmış, füli gruplaşmala-
ra yol açmıştır. 

Çeşitli isimlerle anılsalar da, bizce TBMM'ndeki gruplaşmaların 
temel nedeni, Müdafaai Hukuk döneminde örtük olarak sürdüğünü 
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belirttiğimiz "yeni" ulusal bir devlet yanlısı olmak ile eski devlet dü-
zenine bağlı kalmak yanlısı olanlar arasındaki çatışmada yatmakta-
dır. Daha sonraki çatışmalar hep bu temel nedene indirgenebilir. El-
bette bu çatışmanın ortaya çıkış biçimleri çok farklı olmuştur. Ama bu 
farklar belirleyici olmayan, geçici ve görünürdeki ayrıntılar olmaktan 
öteye gitmemektedir. 



NUTUK'UN YENİ BASIMLARIYLA 
ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 

Sami N. ÖZERDİM 

1. AMAÇ 

NUTUK, ilk kez basıldığı 1927'den 1981'e değin, çeşitli biçim ve bo-
yutlarda kırk beş kadar basıma erişmiştir. Yurt dışında yapılan basım-
ları bunun dışındadır1. 

Kurtuluş Savaşı'nın ve Devrim tarihimizin bu baş kaynağı, kimi-
lerince sadece okunmak, araştırıcılar için ise belge olarak kullanılmak 
için ele almır. Her iki tür okuma durumunda da, NUTUK'un yanlışsız, 
özellikle aradan geçen yıllara, yetişen yeni kuşaklara bakarak yardım-
cı bilgilerle donatılmış olarak yayımlanması gerekir. Gerçi, aşağıda 
göstereceğimiz üzere, her yeni basımda biraz daha gelişme görülmekte 
ise de, amaca uygun bir baskıya erişilemediği bir gerçektir. Rusya'da, 
daha 1929-1934 yıllarında yapılan basımı bile, henüz bir örnek olarak 
önümüzde durmaktadır. 

Bu yazımızda; bugüne değin yapılmış basımları kısaca andıktan 
sonra, çözülmesi gerekli sorunlar üzerinde duracağız. 

H. NUTUK'un TÜRKİYEDE'Kİ BASIMLARI 

İlk basım; ikincisi Vesikalar'ı içeren, iki büyük boy cilt halinde 
1927'de yapıldı (Türk Tayyare Cemiyeti). 

1934'te, metin iki cilde bölündü, yan başlıklar konuldu; üçüncü 
cilt Vesikalar'a ayrıldı; üç cilt olarak çıkarıldı (Devlet Matbaası). 

ı Türk Tarih Kurumu'nda, 17-19 Ekim 1977 günlerinde düzenlenmiş olan NU-
TUK seminerine sunduğumuz bildiride, Türkçe basımlarla birlikte yabancı dil-
lere çevirilerinden de söz etmiştik. Leipzig'te 1928'de Almancası, 1929'da Fran-
sızcası, Ingilizcesi; Moskova'da 1929-1934 yıllarında Rusçası yayımlanmış; İtal-
yancası ise özet olarak verilmiştir. Bu bildiri, konuşmamızın IlI/e bölümünde 
kaynakçasal künyesi verilen Türk Tarih Kurumu yayınında yer almıştır. 
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1939'da, iki cilt bir bütün içinde, öncekinin tıpkıbasımı olarak ya-
yımlandı. Vesikalar bu basıma alınmadı. (Kültür Bakanlığı). 

1950'den bu yana, 1934 basımındaki düzen üzere, kimi yanlışlar 
düzeltilmiş olarak, üç cilt halinde basılmaktadır. 1981'de 15. basıma 
erişmiştir. (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Milli EğEitim Bakanlığı). 
Mobil kuruluşu 19981'de bu basıma dayanarak bir NUTUK yayımladı. 

Bütün bu basımlar, NUTUK'u kendi dilinde sunmakta, 1939 bası-
mı dışmda, üç basım Vesikalar'ı da içermektedir. 

Bundan sonra, yapıtın dilinin sadeleştirilmesi gereksinmesi ile 
karşı karşıya kalınmış, bu işi ilk kez Türk Dil Kurumu ele almış; Dr. 
Mehmet Tuğrul, Salah Birsel, Cahit Öztelli, Hamdi Olcay, M. Sunullah 
Arısoy'un dilini özleştirdiği metin, Belgeleri dışarıda bırakarak, 1963'-
te iki cilt halinde yayımlanmıştır. Bu basım 1981'de yedinci baskıya 
ulaştı. Genelkurmay Başkanlığı, 1981'de, yalnız dış kapağma NUTUK 
admı koyarak, bu basımın bir tıpkıbasımını yayımladı. 

Kültür Bakanlığı, bir bakıma Türk Dil Kurumu basımına karşı ol-
mak amacıyla, yapıtı NUTUK adıyla; Dr. Birol Emil, Melin Has-Er, 
Mehmet Ali Aydm eliyle sadeleştirerek, Vesikaları içermeyen iki cilt 
halinde 1974-1975 yıllarında ilk, 1980'de ikinci kez bastırdı. 

Bundan sonra, SÖYLEV'in kısaltılmış, özetlenmiş basımlarını gö-
rüyoruz. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nu, kısaltılmış, dili öz-
leştirilmiş SÖYLEV'i, tek cilt olarak 1978'de Çağdaş Yayınları'nca bas-
tırıldı, bu basım 1983'te 12. basıkaya ulaştı. Velidedeoğlu, 1981'de 3. 
cildin (Belgeler) tümünü de, dili özleştirilmiş olarak, yine özdeş Ya-
yınevi eliyle, okuyuculara sundu. 

Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul da, 1980'de, kısaltılmış, tek 
ciltlik, dili özleştirilmiş bir NUTUK (Söylev) basımmı yayımladı (Ör-
gün Yayınları). 

Baki Kurtuluş (Öngün)'ün, 1981'de, Kurtuluş Yayınları arasında, 
kısaltılmış, dili sadeleştirilmiş bir basımı Tarihsel Olaylarla SÖYLEV 
adı ile yayımlandı. Bu basımın özelliği, bölümler arasmda, kısa bilgi-
lerle bağlantı kurması, sonunda da, ansiklopedik bilgileri içeren bir bö-
lümü bulunmasıdır. 

Çocuklar için yapılmış özetlerin ilki Ahmet Köklügiller'indir. 1973, 
1975, 1978 yıllarında Milliyet, 1981'de Karacan Yayınları arasmda dört 
kez basılan bu kitap; geliştirilerek, yardımcı bilgiler eklenerek, resim-
lendirilerek Milliyet Çocuk dergisinin 1981 yılı 17-38. sayılarına ek ola-
rak verildi (20 Nisan -14 Eylül); ayrıca kitap olarak satışa çıkarıldı. 
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Bir başka özet de, Hadi Besleyici ile arkadaşlarının, 1981'de Ülke 
Yayınevi'nce bastırılan NUTUK (Söylev)'idir. 

1929'da Leipzig'te yapılmış olan İngilizce basımı, 1963 yılında, Mil-
li Eğitim Bakanlığı'nca, kimi düzeltmelerle, SPEECH adıyla yayımlan-
dı, 1981'de yinelendi. Bu basım da Vesikalar'ı içermiyor. 

Bütün bu basımlar için "yalın" niteliğini kullanabiliriz. 1934 ba-
sımının her iki cildinin sonuna, 1939 basımına eklenen dizinler kısa 
tutulmuş olduğu gibi; birbirie benzer ya da özdeş adlar da karıştırıl-
mıştır. Türk Dil Kurumu Basımının 1978 baskısının ikinci cildine, kı-
sa açıklamaları içeren, kavramlara da yer veren bir genel dizin ekli-
dir. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun SÖYLEV kısaltması-
nın 5. baskısından başlayarak, yapıta bir dizin konulmaktadır. Baki 
Kurtuluş (Öngün)'ün yukarıda anılan kısaltmasının sonundaki ansik-
lopedik sözlüğü de anımsatalım. 

Bütün bu basımlara göre bir ayrım gösteren yeni bir basım da 
Türk Tarih Kurumu'nca gerçekleştirilmektedir. İsmail Arar-Uluğ İğ-
demir-Sami N. Özerdim'in basıma hazırladığı bu NUTUK-SÖYLEV'in 
ilk cildi 1981'de yayımlandı. Bu basımın çift sayfalarında NUTUK'un 
kendi diliyle aslı, tek sayfalarında ise, özleştirilmiş SÖYLEV metni yer 
almaktadır. İkinci cilt basılmakta, üçüncü cilt ise hazırlanmış bulun-
maktadır. Dördüncü cilt, İsmail Arar'ca düzenlenmekte, metinde ve 
belgelerde geçen öz adlarla kuruluş adlan üzerinde geniş bilgileri içer-
mektedir. Bu cilde, ya da bir başka cilde, ilk üç cildin ad ve kavram-
lannı içerecek, açıklamalı bir dizin, Perran Eralp Özben ile Rebab Ak-
tuğ Taşkıran eliyle hazırlanmaktadır. Aşağıda belirtileceği gibi; bu ba-
sımda, ilk basımlardan ayırt edilen yanlışlar düzeltilmekte, Türk Dil 
Kurumu basımında görüldüğü gibi, alt notlarda kimi açıklamalara ve 
bilgilere yer verilmektedir. 

III. ÇÖZÜLECEK KİMİ SORUNLAR 

Bugüne değin yapılan basımların ortaya çıkardığı ,ilk önce ele 
alınması gereken iş, yanlışların düzeltilmesidir, 

a. Sözcük ve Tümce Yanhşlan 

Bilindiği gibi, Gazi Mustafa Kemal, NUTUK'u,1927 yazında, üç ay 
gibi kısa bir süre içinde yazmanlara yazdırmıştır. Sayısız belge incele-
nerek, seçilerek ortaya konulan metinde, yazmanların, kimi birbirine 
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benzer sözcükleri yanlış anlayarak yanlış yazdıkları zamanla anlaşıl-
maktadır. Yanlışlar asıl metinden çok Vesikalar'da raslanmaktadır. 
Çünkü, Vesikalar cildine giren belgelerin çoğu, makina başında yapı-
lan konuşmalar ya da telyazılardır. Belgelerde sık sık görüldüğü üze-
re, kimi sözcükler çözülmemiş, ayraç içinde sadece tek tek harflerle, ya 
da noktalarla gösterilmiş, dolayısıyla tümceler eksik ve düşük kalmış-
tır. Telgraf görevlilerinin kimi sözcükleri yanlış aldıkları da anlaşılı-
yor. Bir de, makina başında yapüan konuşmalarm, yazılan yazıların 
tümce düşüklükleriyle dolu olacağı doğaldır. O zamanki, uzun tümce 
yapma alışkanlığı da, kimi belgeleri güç anlaşılır duruma sokmuştur. 
Hele, Abdülkerim Paşa ile makina başında, sekiz saat boyunca yapı-
lan konuşmada, bu yaşlı Osmanlı Paşasının, kendine özgü bir Osman-
lıca ile, sayfadan sayfaya atlayan tümcelerinden kesin anlam çıkar-
mak oldukça güçtür. 

NUTUK, özellikle Vesikalar, ileriki basımlarda, önceden sıkı bir 
eleme ve eleştirmeden geçirilerek, bu yanlışlar kesinlikle saptanmalı; 
ondan sonra dili özleştirmeye, ve basıma geçilmelidir. Velidedeoğlu, 
Belgeleri çevirirken, tümceleri kısaltmaya, düşüklükleri düzeltmeye ça-
lışmıştır. Böyle bir tutumda, kimi sözcükleri atlamak, kimi yerlerde 
sözcükler eklemek gerekmektedir. Kimi yerlerde de, alt notlarla açık-
lamalar yapılması zorunlu olmaktadır. 

Açıkça söylemek gerekirse, NUTUK, uzun yıllar boyunca savsak-
lanmış, birçok bilgiler örtülüp unutulmuş, kendilerinden bilgi alınabi-
lecek kişiler de, geride yardımcı notlar bırakmadan ölmüş gitmiştir. 

Burada; sözcük yanlışlarından birkaç örnek vermek yararlı ola-
caktır : 

Metin ciltlerinden sadece üç örnekle yetineceğiz. Bunlardan biri, 
1934 basımının 2. cildinin 132. sayfasında, Tekâlifi Milliye emirlerinin 
onuncusu özetlenirken geçen ester ve mekkâri terimidir. 1934 basımın-
da, Arap harfli basımından yanlış okunarak: usturumkâri diye dizilen 
bu terim 1950 basımında ve öteki basımlarda düzeltilmiş olarak geç-
mektedir; ancak, bir tıpkıbasım olan 1939 basımmda yanlış biçimiyle 
kalmıştır. Yine 1934 basımının 2. cildinin 313. sayfasında, İsmet Paşa'-
nm (İnönü) : "Ben, güzel taktik'i severim" sözlerindeki taktik sözcü-
ğünün, Meclis tutanaklarında tahtie olduğu görülüyor2. Ancak, 1927 
basımmda (s. 524) bu sözcük taktik olarak geçmektedir; 1950 basımm-
da da böyledir. İlginç bir örnek de, Abdülkerim Paşa ile yapılan gö-

2 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi. II. Dönem, II. Toplantı yılı. 10. cilt, s. 28, Sütun 1. 
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rüşmelerde görülür. (Belge 112). Vesikalar cildinde doğru olarak ge-
çen bir sözcük; 1927 basımının asü metninde, nur sözcüğündeki (nun) 
harfinin noktası biraz dağıldığı için, üç nokta gibi görünmüş, 1934 ba-
sımının ilk cildine (s. 126) serv olarak geçmiş, 1939 basımında yinele-
nen bu yanlış sonraki basımlarda düzeltilmiştir. 

Vesikalar cildinden birkaç yanlış, ya da yanlış olması olası örnek 
alalım: 

Belge 28'de. Ali Kemal'in saraya sunduğu çekilme mektubunda 
geçen menviyat (amaçlar) sözcüğü, 1950'de başlayan basımın 1959'da 
çıkan üçüncü cildine maneviyat olarak geçmiştir. 

Belge 36'da. 5. paragrafta geçen : cansız bir vatan, kansız bir mil-
let sözcükleri, Belge 54'te, 4. paragrafta: cansız bir vatan, kanunsuz 
bir millet biçiminde yinelenmiştir. Bunlardan ilki Erzurum, ikincisi Si-
vas Kongresi'nin açış konuşmalarında geçtiğine göre, ilkinin doğru ol-
ması gerekir. İlkindeki sözleri ikincisinde yinelemesi doğaldır. 

Belge 95'te. "Erzurum'da in'ikad eden Kongrede kabul edilip hiçbir 
noktanın tatil ve tağyiri caiz olmayan mukarrerat-ı esasiyenin..." Bu-
radaki tatil, tadil olmalıdır. 1934 ve 1959 basımlarında da tatil olarak 
kalmıştır. Belge 230/a'da geçen : "...fesih ve tadil, hukuk-ı Padişahi-
dendir" tümcesinde tadil ise, tatil olsa gerektir. 1934, 1959 basımların-
da da tadil olarak geçmektedir. 

Belge 109'da. "nişane-i neyyir ü selamet" sözlerindeki neyyir, ilk 
harfin silik çıkması dolayısıyla, hayır da okunabilir. 1934, 1959 basım-
larında neyyir seçilmiştir. 

Belge 112'de. 1927 basımının 106. sayfasında (Vesikalar cildi) ge-
çen : dendan (dişler), dûnan olsa gerektir. Arap harfleriyle bu iki söz-
cüğün yazılışı birbirine benzemektedir; ancak, dûnan (alçaklar) söz-
cüğü anlama uymaktadır. Dendan'm başka bir anlamım bulamadık. 
1934 basımında (s. 123), 1959 basımında (s. 1033) dendan olarak geç-
mektedir. 

Belge 193'te. (c) bölümünde geçen : "Çünkü ekseri müstenittir" 
tümcesindeki müstenid de müsned olmalıdır. 1934, 1959 basımlarında 
da müstenid olarak geçmektedir; Velidedeoğlu bu sözcüğü "uydurma" 
olarak çevirdiğine göre müsned olması gerekiyor. 

Belge 238'de. Kâzım Karabekir'in yazısının son satırlarında geçen: 
"O cahiller" sözcüğü, 1934, 1959 basımlarında da böyle geçmektedir. 
Ancak, NUTUK metninde (1927 basımı, s. 244, 1934 basımı, s. 279; 
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1950 basımı, s. 389) mücahitler biçiminde yazılıdır; ayrıca, belge sa-
yısı da verilmiştir. 

Trakya belgelerinde, İhsan Adli'nin 10.10.1919 günlü yazısının so-
nundaki: "Metanetimi imha veya celadetimi bana iade edecek.,." 
tümcesindeki imha, sonraki basımlarda böyle kalmasma karşın, ihya 
olsa gerektir. Çünkü, İhsan Adli, "metanetimi ihya veya celadetimi ba-
na iade edecek" sözleriyle başlayan tümceyi şöyle tamamlamaktadır: 
"...sizin teveccüh ve itimadınızdır." Nitekim, Velidedeoğlu'nun özleş-
tirmesinde "imha" sözcüğüne yer verilmemiştir. 

Verdiğimiz örneklerden kimisi bizim kuşkumuz ya da yanlış yo-
rumlamamızla açıklanabilirse de, kimisi, son örnekte olduğu üzere, ke-
sindir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yeni basımlardan önce, NUTUK ile 
Vesikalar, ince bir süzgeçten geçirilerek düzeltilmeli, ya da, hiç değil-
se, olasılıklar belirtilmelidir. 

Bu arada; araştırıcılar için, elyazmasınm ve belgelerin asıllarının 
fotokopisi de ayrıca tıpkıbasım olarak yayımlanmalıdır. Yanlışlar ko-
nusunda, böyle bir tıpkıbasımın araştırıcılara ne denli yardımcı ola-
cağı açıktır. 

Bir de, yapıtın ivedi hazırlanması yüzünden, ya da Gazi Mustafa 
Kemal'in ve yazmanlarının dalgınlığı nedeniyle kimi gün ve bilgilerde 
de yanlışlar görülmektedir. Örnek olarak, 1927 basım metninin 254. 
sayfasında, Akbaş Cephaneliği baskını 26/27 Şubat 1920 olarak göste-
rilmiş; 1934 basımına (1. cilt, s. 281), 1950 basımına (1. cilt, s. 392) öz-
deş gün olarak geçmiş ise de, Vesikalar cildinde (Belge 239), Şubat 
yerine, doğrusu olan Ocak yazılıdır. Bu yanlış, Türk Dil Kurumu öz-
leştirmesinde de yinelenmektedir. Türk Tarih Kurumu basımında 
(1981) düzeltilerek alt notta da açıklama verilmiştir. 

Atatürk'ün, bilerek, isteyerek okuyucuyu yanılttığı yerler bulun-
duğu konusundaki savlara ise aşağıda değinip geçeceğiz. 

b. Tam ve Kısaltılmış Basımlar 

NUTUK'un tümüyle okunması, dahası, Belgeler'in birlikte gözden 
geçirilmesi en çok istenen yoldur. Ancak, okuyucu ile araştırıcıyı, özel-
likle genç okuyucu ile konuda ilerlemiş olanı birbirinden ayrı tuttuğu-
muza göre, kısaltılmış metinlere gereksinme olduğunu, hele daha kü-
çük yaştaki okuyucular için özetlerin zorunluluğunu göz önüne alma-
lıyız. Gerçi, öz Türkçesi ya da bir bakıma sadeleştirilmişi ile bu yapıt, 
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akıcı ve yer yer çoşkulu anlatımı ile baştan sona okunabilecek nitelik-
tedir. Ancak, genç okuyucuyu, kısaltılmışı ile meraklandırmak, ya da 
bu kadarı ile yetinenleri anlayışla karşılamak doğaldır. Giderek çeşit-
lenen basımlarıyla, her tür okuyucuya seslenebilecek biçimlere sokul-
muş olan yapıtm, okuyucuyu aşama aşama Belgelere değin getireceği, 
arkasından, Kurtuluş ve Devrim tarihimizi açan başka kitaplara ge-
reksinme duyacak düzeye çıkaracağı düşünülmelidir. Bu açıdan, kısal-
tılmış, özetlenmiş basımları eksik görsek de sakıncalı saymamalıyız. 

c. NUTUK'un Dili 

NUTUK'un dilinde özleştirilmeye gidilmesi,8 pek çok eleştirilere ne-
den olmuş, Türk Dil Kurumu'na haksız saldırılar yapılmış, bu arada 
kimi sözcük ve terimler açısmdan haklı görülecek eleştirilere de gi-
dilmiştir. Burada ayrıntılara girmek yazıyı uzatacağından, sadece, 
NUTUK'un dilinin bugünkü dile getirilmesini, ya da daha ileri gidile-
rek özleştirilmesini sakmcalı bulmadığımızı belirtmekle yetineceğiz. 
Kimi bilim adamları, NUTUK'un dilinin pek öyle anlaşılmayacak ni-
telikte olmadığım ileri sürerek, metnin asıl diline dokunulmasını kına-
makta; kimisi ise, SÖYLEV'in, NUTUK gibi araştırma kaynağı olama-
yacağını ileri sürmektedirler.4 İlk sav kesinlikle haksızdır. Bugünkü ve 
yarınki kuşaklardan, Gazi Mustafa Kemal'in, aslında sağlam ve çağı-
ra göre güzel olan Osmanlıcasmı çözmelerim istemek insafsızlık olur. 
Genç okuyucu, Türk Dil Kurumu'nun ya da Kültür Bakanlığı'nm 
özleştirilmiş ya da sadeleştirilmiş metinlerini okur; eğer bu aşamada 
kalmayıp araştırma evresine girecekse o zaman Osmanlıcayı, dahası 
Arap harflerini öğrenir. İkinci kaygısında, bilim adamı haklıdır. An-
cak, bu haklılık da, özleştirilmiş, sadeleştirilmiş basımları sakıncalı 
gösteremez. Ne var ki; Türk Tarih Kurumu'nun, aslında ilk iki cildi-
nin Türk Dil Kurumu özleştirmesine dayanan dilinde de değişiklikler 
yapıldığını, Türk Dil Kurumu'nun kimi klişe sayılacak adları özleştir-
mesi bırakılarak ,asıl (özgün) adm kullanıldığını, alt notlarda anlamı-
nın verildiğini burada anımsatalım. (Örneğin, Türk Dil Kurumu bası-

3 NUTUK'un sadeleştirmesine ilk değinen, "Büyük Söylev'den Sadeleştirmeler" 
başlığı altında ilk örnekleri veren, 1946-1947 yıllarında çıkmış olan Kemalist 
dergisidir. Derginin dermesini oluşturan sekiz sayıda (Kasım 1946-Haziran 
1947) bu sadeleştirilmiş metinler, "Atacı" takma adı ile yayımlanmış; ayrıca, 
3. sayıda (Ocak 1957, s. 3) şu öneri yer almıştır: "Büyük Nutuk'un bugünkü 
dille sadeleştirilerek gençliğe mal edilmesini Türk Dil Kurumu'na arz ve tek-
lif eyleriz." Derginin sahibi ve yazı işleri yönetmeni Turhan Erker (1924-1975) 
idi; Şükrü Galib Erker başlıca yazarlanndandı. 

« Bu konu ile ilgili olarak, iki doçentle yaptığım konuşmalarda ileri sürdükleri 
bu düşünceleri anarken, kendilerine sormiadığım için, adlarını anamıyorum. 
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mında: Ulusal Güçler, Temsilciler Kurulu; Türk Tarih Kurumu bası-
mında: Kuvayi Milliye, Heyeti Temsiliye... vb.)5 

ç. Gereken Açıklamalar 

NUTUK, yoğun bir kitaptır. Gazi Mustafa Kemal, büyük oylum 
içinde de olsa, Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi'nin başlangıç yılları-
nı, en örneksel olayları seçerek yazmıştır. Kimi yerlerinde, dinleyicile-
re (T.B.M.M., ya da, tek parti döneminde söylendiği için C.H.P. üyele-
rine), "bildiğiniz gibi" türünden seslenişlerle o günlere göre çok ya-
kın bir geçmişte kalan olayları anımsatarak geçmiştir. NUTUK'ta, böy-
lesine pek çok "boşluklar" vardır. Bugünkü ve yarınki kuşaklar için, 
Rusya'daki basımında olduğu gibi6 geniş açıklamalı alt notlarla bu boş-
lukların doldurulması gerekir Ciltlerin ya da tümünün sonuna konu-
lacak açıklamalı dizinlerle (Rusça ve Almanca, bir ölçüde İngilizce ba-
sımlarında bunlara raslıyoruz) kitap açılmalı, açıklamalara kavuştu-
rulmalıdır. 

Yeni basımların başına, Türkiye'yi 19 Mayıs 1919'a getiren olay-
lar, geçmişe uzanarak anlatılmalıdır. (Rusça basımında uzun bir gi-
riş yer almaktadır.) 

Türkçe basımlarda sadece Velidedeoğlu ile Baki Kurtuluş (Ön-
gtin)'ün kısaltmalarında giriş ve önsözler yer almaktadır. Türk Tarih 
Kurumu basımının dördüncü cildine de bir giriş yazısı konulacaktır. 
Kültür Bakanlığı basımında, giriş, daha çok dil açısından bir açıkla-

6 Özleştirme ve sadeleştirmelerde olsun, Osmanlıca metnin yeniden yayımında 
olsun; genç okuyuculara verilecek yardımcı bilgiler arasında; o günkü dilin, 
Osmanlı "kitabeti"nin özelliklerini, tümcelerin kuruluş ve uzatılışım, "elkab"ı, 
hiç olmazsa yansıtmak, o günlerin havasını vermek açısından önemlidir. Bir 
örnek olmak üzere, Ord. Prof. Hikmet Bayur'un bir yazısından şu alıntıyı ak-
tarıyoruz : 
"Bu telde [Sadrazam Tevfik Paşa'mn Mustafa Kemal'e, 17.10.1922 günlü telindel 
ilk göze çarpan yön, Sadrazamın Atatürk'ü kendi küçüğü saymakta ve ona 
göre deyimler kullanmaktadır. O, Babıâli üslubunda 'öven' anlamına gelen ve 
ancak büyükten küçüğe yazılırken kullanılan 'senaverleriyle' sözcüğünü Ata-
türk için kullanmaktadır. Normal olarak 'taraf-ı âciziyle' demesi gerekirdi. Az 
aşağıda da 'mütemennadır' denilmektedir. Bu 'istenilir, arzu olunur' anlamına 
olup Babıâli üslubunda 'emrediyorum'a yakın bir anlam taşır. Doğru deyim 
'müsterhamdır', ve hiç olmazsa eşten eşe yazılırken kullanılan 'mercudur' de-
nilmesi gereklidir. Önemsiz görülen bu yönler, Babıâli zihniyeti bilinince, Sad-
razamın Atatürk'ü maiyetinde görmekte olduğu sanı İsıl m doğurmaktadır." 
(Hikmet Bayur: "Atatürk Devrimi Üzerine Düşünceler". Atatürk Üniversitesi'nin 
Kuruluşunun XX. Yıl ATmağam. I. Kitap • Makaleler. 1978. s. 26-27.) 

• Rusça bilmediğimiz için, bu alt notlarda ne gibi bilgiler, ya da eleştiriler bu-
lunduğunu örnekleyemeyeceğiz. 
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ma niteliği taşımaktadır. Şimdiye değin yapılan basımların dizinli 
olanlarını, yukarıda anımsattık. Türk Tarih Kurumu basımına ekle-
necek dizinin daha geniş tutulmakta olduğunu biliyoruz. Bunun da 
yeterli olup olmadığı ileride anlaşılacaktır. 

d. Karışan Adlar 

Soyadlarmm bulunmadığı bir dönemin öyküsü olan NUTUK'ta, 
zamanın da geride kalması nedeniyle, kimi kişiler unutulmuş, özdeş 
adı taşıyan kişilerin bir kesimi için, kim'in kim olduğu sorunu bugü-
ne değin çözülememiştir. Yine de, İsmail Arar'ın yukarıda anılan ça-
lışmasından umutluyuz.7 Sözü edilen dizinlerin, eklenen ansiklopedik 
bilgilerin, aşağıda anılacak yardımcı kitapların, son çözümü getireme-
diğini de anımsatalım. İleriki basımlarda, bu basımları hazırlayanları 
bekleyen büyük sorunlardan biri de budur. Türkiye'de ayrıntılı bir ya-
şamöyküsü sözlüğü, sürekli yayımlanan kim kimdir'ler yoktur; danış-
ma kitapları açısından en arık, en yetersiz tür —bizde— yaşamöykü-
leridir. Genel Türk yaşamöyküsü kitabı olarak, en sonuncusunun, İb-
rahim Alaettin'in 1945'te basılmış olan —tek ciltlik— Türk Meşhurları 
olduğunu anmak, konunun acıklı durumunu anlatmaya yeter. 

e. Yardımcı Kitaplar 

Kurtuluş Savaşı ile Türk Devriminin NUTUK'ta geçen bölümlerini 
açacak yardımcı kitaplardan, şimdiye değin çıkanları, daha açıkçası, 
NUTUK'la ilgili olanlan sıralayacağız. Bu konularda çıkmış sayısız ta-
rihleri, araştırmaları bu yazının dışında tutmamız doğaldır. NUTUK'ü 
okuyacak genç kuşaklan ve bu kuşakların araştırıcılarını önde tutu-
yoruz. Burada NUTUK ya da SÖYLEV'i okurken, elinin altmda —ilk— 
bulunduracağı kitaplar söz konsudur. 

İsmail Hakkı Uluğ : Atatürk'ün Çizdiği Portreler. İstanbul 1968 
(İnkılap ve Aka Kitabevleri). NUTUK'ta geçen kişi adlarının Gazi 
Mustafa Kemal'ce nasıl anlatıldığı bu kitaba aktarılmış, yer yer —yan-
lışları da içeren— ek bilgiler verilmiştir. 

Türk Dil Kurumu : Türk Dili. Okunuşunun 50. Yılında SÖYLEV 
Özel Sayısı. XXXVI. cilt - 314. sayı, 1 Kasım 1977. SÖYLEV üzerine çe-
şitli yazılar, yorumlar yanmda, Muzaffer Uyguner'in, SÖYLEV'deki 
olayların bir zamandizini de bu sayıda yer almıştır. 

? A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını olan Seha L. Meray'a Armağan'ın 2. cil-
dinde (1982), bir dizelgemiz yer almaktadır: "NUTUK'ta Özdeş-Benzer Kişi Ad-
lan". 
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Türk Tarih Kurumu : Atatürk'ün Büyük SÖYLEV'inin 50. Yıl Se-
mineri. Ankara 1980. NUTUK'u çeşitli yönleriyle inceleyen bildiriler 
bu kitapta bir araya getirilmiştir. İsmail Arar'ın, NUTUK'un bir tarih-
çesini, kapsamı ile niteliğini inceleyen uzun bildirisini de içerir. 

H. Adnan Önelçin :. NUTUK'un (SÖYLEV'in) İçinden. İstanbul 
1981 (Yüce Yayınları). 1950-1959 basımının bir dizini de olan bu ki-
tapta önce kişiler üzerinde bilgi verilmiş, sonra yer adlan dizinlenmiş, 
arkasından kuruluşlar anlatılmış ;ayrıca, kabine dizelgeleri, 150'likler 
dizelgesi gibi ek bilgiler yer almış; en sonunda da, NUTUK'ta geçen bü-
tün eski sözcükler için sözlük düzenlenmiştir. 

Sami N. özerdim : Açıklamalı SÖYLEV Sözlüğü. Ankara 1981 Türk 
Dil Kurumu. Bu küçük kitap, SÖYLEV'de geçen kişi, yer, kuruluş ad-
ları ile kimi kavramların, kısa tutulmuş bir sözlüğüdür. 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı: NUTUK'-
da Anılan Komutanların Biyografileri. Ankara 1981. 

1927'den bu yana, NUTUK üzerine gazete ve dergilerde yayımlan-
mış yazıların bir kaynakçası henüz saptanmamıştır. Bu yazının kap-
samı dışında kalmaktadır. 

f. Eleştiri Sorunu 

Anılarda, araştırmalarda, Gazi Mustafa Kemal'in NUTUK'ta ki-
mi olayları, kimi gerçekleri kendi yararına değiştirdiği savları öne sü-
rülegelmiştir.8 Sanırım ki, bu konu, bizim amacımız dışındadır. Bu 
savlara ayrı yazılar, kitaplarla yanıt verilebilir. Şu da var ki, bu savlar 
çoğunlukla Atatürk'e karşı, karşıcıl olanlarca öne sürülmektedir. Yine 
de, kimi savlarm, alt notlarda açıklanması gerekebilir. 

IV. SONUÇ 

NUTUK'un, ileride, geçmiş basımlarından esinlenerek, yararlanı-
larak yapılacak daha ayrıntıları basımlarında, yukarıdan beri andık-
larımızı —ve burada anmadıklarımızı, belki düşünememiş olduklarımı-
zı— gerçekleştirmek, geç de kalmış olsak, tarihe karşı ödevimiz, Ata-
türk'e ödenmesi gerekli borcumuzdur. 
8 "...NUTUK'unda gerçeğe bazı uygun düşmeyen kısımlarını, yalan söylemeksi-

zin, muğlaklık ya da sükûtla geçiştirmektedir." Prof. Dr. D.A. Rustovv: "Devlet 
Kurucusu olarak Atatürk.", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi: Prof. Dr, Yavuz 
Abadan'a Armağan. Ankara 1969. s. 606. Özdeş yazıdan: "Okuyucu, NUTUK'u 
gözden geçirirken, bunun, iş başında bulunan bir devlet adamı tarafından ya-
pılan bir hesap verme işi olduğunu asla unutmamalıdır." s. 622. 



POUR UNE ANALYSE DE L'IDEOLOGIE RELIGIEUSE DU 
PARTİ DU SALUT NATIONAL 

Yrd. Doç. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI 

Une meme ideologie peut etre interpretee et employee differem-
ment selon les groupes sociaux ou les partis politiques en lutte. Ce qui 
se passe en Turquie avec l'ideologie religieuse qui, â partir des anne es 
67, commence â prendre ses distances avec le pouvoir et â tendre vers 
ime forme contestataire. Cette transformation de l'ideologie religieuse 
correspond â ım moment oû les contradictions du systeme sont deve-
nues apparentes, oû les ideologies revolutionnaires prennent une plus 
grande ampleur et oû la rivalite des interets contradictoires entre les 
differentes fractions de la bourgeoisie debouche progressivement sur 
une rupture politique. En somme, les circonstances et les interets qui 
rnaintiennent cette ideologie sous sa forme conservatrice ne sont plus 
les memes. 

La bourgeoisie de province n'a aucun interet dans la survie de ce 
systeme. II lui faut une ideologie contestataire pour exprimer ses 
aspirations et pour engager la lutte politique contre le grand capital 
qui detient le pouvoir politique. Elle se retourne tout naturellement 
vers l'ideologie religieuse qui, interiorisee par de larges couches popu-
laires, represente un grand pouvoir symbolique pour celui qui la 
detient. Et, du fait qu'elle a des affinites avec les courants religieux 
populaires (les nurcus, les süleymancis ete...) et qu'elle mene ime vie 
plus pieuse et plus conforme aux traditions islamiques, la bourgeoisie 
de province est favorisee, des le depart, par rapport â la grande bour-
geoisie completement "occidentalisee", pour se prevaloir de l'ideologie 
religieuse. Elle recupere celle-ci pour son propre compte en lui donnant 
un visage nouveau, d'une part par la presentation de ses significations 
anciennes sous de nouvelles formes, et d'autre part par l'inclusion 
dans son discours des idees nouvelles empruntees surtout aux ideolo-
gies revolutionnaires. C'est ainsi, pour la premiere fois, que l'Islam se 
trouve utilise comme moyen ideologique dans la lutte qui se deroule 
entre les differentes fractions au sein de la bourgeoisie,1 

ı TİMUR, Taner; "Dinci İdeolojinin Gelişme Çizgisi ve Sınıfsal Anlamı", in Emek, 
no: 13, 20.10.1969. 
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Pourtant l'ideologie religieuse contestataire n'est pas elabore uni-
quement par les dirigeants du Parti de l'Ordre National2, l'instrument 
politique de la bourgeoisie de province. 

Car, avant meme que le mouvement d'Erbakan se developpe, la 
transformation de l'Islam, bien que d'une façon incoherente et impre-
cise, en ideologie contestataire (utopie)3 se trouve entamee: 

— Soit par l'impulsion de certains milieux religieux mecontents 
de la position du pouvoir vis-â-vis d'eux, 

— Soit par la reaetion spontanee et souvent irreflechie de cer-
taines couches sociales contre le pouvoir ou plutöt contre tout ce qui 
symbolise l'occidentalisation et la domination d'une elite europeanisee. 

Avec l'evolution du capitalisme accompagnee dans les villes et 
dans les regions developpees par de grands bouleversements socio-
economiques, la petite bourgeoisie en quete de stabilite et en perte de 
statut social, et le lumpenproletariat (compose par des immigres de la 
campagne) en proie â une crise de personnalite du fait de son inadap-
tation, s'aecrochent de plus belle â l'Islam. C'est pour compenser les 
malaises, parfois les traumatismes provoques par la destruction de 
l'univers traditionnel que la pratique et le discours religieux tendent 
â se repandre dans ces couches sociales. En meme temps, l'espoir d'un 
retour â l'Islam des origines, comme retour au paradis perdu qui n'a 
jamais existe, commence â se dessiner. "Car, cet islam, dans les con-
sciences populaires, est une ethique de la solidarite, de l'entraide 
chaleureuse qui refuse les trop grandes inegalites et pour qui le pouvoir 
est une instance proche des gens, a l'ecoute de leurs soucis quotidiens."4 

A ce stade, l'Islam apparaît non pas comme une ideologie propre-
ment dite (du fait de l'absence de systematisation) mais plutöt comme 
lieu symbolique de revolte, comme moyen permettant â ces couches 
sociales d'exprimer leur mecontentement, leur refus de l'ordre etabli. 
Dans ce contexte, les courants religieux, les organisations et les petits 
cercles intellectuels â caractere religieux, et les gens engages dans des 
mouvements spontanes donnent libre cours â leurs imaginaires. Des 

2 Etant donne l'impossibilite de faire une distinction entre le Parti de l'Ordre 
National (PON) et le Parti du Salut National (PSN) sur le plan id6ologique 
—tout au moins peut-on parler d'une evolution de la meme ideologie au sein 
d'une meme formation— nous allons utiliser l'appellation du PSN pour dösigner 
6galement le PON. 

3 Selon la dâfinition donnee par Kari Mannheim. 
i HUSSEIN Mahmoud, "islam: les revenants de l'integrisme", in Le Nouvel Obser-

vateur, no : 668, 29.8.1977, p. 8et 9. 
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îors, se multiplient les propositions, les solutions, les recettes, les uto-
pies pour repondre aux aspirations revoltees et pour definir la societe 
ideale â atteindre. Celles-ci se situent sur un axe allant d'un integrisme 
integral, c'est-â-dire d'un retour pur et simple â l'Islam hâgirien, â un 
modele dit du "socialisme islamique" (bien que le mot socialisme ne 
soit jamais employe). 

Le fait que mis â part la petite bourgeoisie, les couches sociales 
dominees telles que le lumpenproletariat, les petits employâs et les 
petits fonctionnaires, manifestent aussi leur revolte symbolique dans 
et par l'Islam, est la consequence, d'une part de leur attachement â; 
la religion et d'autre part, de l'impact de l'ideologie dominante qui 
identifie les ideologies revolutionnaires â l'anti-islamisme. De plus, les 
institutions et les organisations qui se reclament des ideologies revolu-
tionnaires ne font pas beaucoup d'efforts pour detruire cette image. 
Meme, certaines d'entre elles meprisent ouvertement la religion, in-
compatible pour elles, avec les idees socialistes et marxistes. Et si on 
ajoute â tout cela leur ouvrierisme et leur elitisme revolutionnaire, on 
comprend aisĞment pourquoi ces couches sociales dominees qui ne se 
reconnaissent pas dans les ideologies revolutionnaires (utopies) laiquesr 
cherchent dans l'Islam les idees de contestation et les projets d'un 
futur ideal. 

Mais un tel mouvement social contestataire qui epuise ses iddes, 
ses symboles, ses significations et ses representations dans la religion 
ou qui les "islamise" et les renferme dans la religion, laisse la voie 
ouverte â sa recuperation par une classe dominante, en l'occurence 
par la bourgeoisie de province (alliee â la petite bourgeoisie) qui a un 
aspect religieux et des liens privilegies avec les courants islamistes. En 
imposant ERBAKAN comme le leader, et le PSN comme l'organisation 
de ce mouvement, la bourgeoisie de province conforme l'idâologie reli-
gieuse contestataire â ses intârets de classe et l'utilise dans le conflit 
ideologique dont l'enjeu est le pouvoir politique. Done, le PSN met fin 
a l'effervescence de la produetion des symboles religieux de la revolte 
et il etablit des regles normatives de produetion ideologique. II freine 
les impulsions violents, telle que la haine de la fortune, qui menacent 
aussi la bourgeoisie de province. II etablit les limites de la contestation 
et il dĞsigne clairement les ennemis. De meme, le PSN edifie un prog-
ramme bien precis et reduit la variete des propositions. Ainsi, se dessi-
nent par elimination d'autres projets, l'unique modele de societ6 
(islamique) ideale et les reformes et les changements qu'il faut realiser 
pour l'atteindre. A la place de la creativite passionnelle et de la confu-
sion imaginaire, le PSN apporte une ligne de conduite rationnelle et 
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une grille ideologique sans faille pour l'interpretation de differents 
problemes et de diff<§rentes situations. 

La rem ise au parti du droit â l'incarnation de l'ideologie religieuse 
contestataire esquisse une inversion de la revolte â la soumission. Le 
PSN se constitue en tant qu'autorite et meneur effectif et symbolique 
du mouvement. Des lors, l'ideologie religiuse institutionnalisee porte 
en elle l'ambiguite entre ses appels â la contestation et sa represen-
tation d'un nouveau rapport d'assujettissement. Done, le parti procure 
â l'ideologie de nouvelles significations.. d'une part pour se faire accep-
ter comme detenteur et producteur privilegiie du sens collectif et 
d'autre part, pour legitimer et conforter l'ordre (celui de la bourgeoisie 
de province) dont il est le representant. 

Le PSN donne â l'ideologie religieuse une certaine souplesse, dans 
le sens oû celle-ci acquiert une dynamique pouvant repon dr e â de 
nouvelles questions, et integrer les idees nouvelles dans son propre dis-
cours. "Dans les societes historiques oü ne cessent de surgir des evene-
ments et des significations nouveaux, l'ideologie doit montrer le sens 
de Fimprevu, eviter que ne proliferent des significations eehappant â 
sa maîtrise"5. Dans cette situation de concurrence perpetuelle, le parti 
doit sans cesse reproduire son ideologie afin de pouvoir rivaliser avec 
succes avec les partis politiques rivaux. L'ideologie religieuse entre 
les mains du PSN integre, legitime, "islamise" les arguments et les 
comportements qui suscitent ım grand enthousiasme et qui recueillent 
une grande adhesion populaire. En meme temps, par un travail de 
reproduetion et de creation, le parti reactive et reactualise les principes 
et les valeurs fondamentaux de l'Islam, afin de les adapter â la nou-
veaute historiaue, aux exigences de la societe actuelle. 

En somme, l'ideologie du PSN est constituee par une superposi-
tion d'un discours ideologique exterieur â l'Islam, mais "islamise" et 
recupere par l'Islam, au discours ideologique religieux classique. En 
Turquie, pour la premiere fois, l'Islam donne lieu â une ideologie politi-
que liberee de ses dogmes et capable d'etre adaptee aux evolutions de 
la societe. Bien que les principes islamiques forment les themes fonda-
mentaux de l'ideologie du PSN, ils sont readaptes aux struetures de 
la societe actuelle par des changements, soit d'interpretation, soit 
d'appellation. Pour le cas du PSN, il sera plus juste de parler d'une 
ideologie politique a caractere religieux, presentee en quelque sorte par 
une sauce islamique, que d'une ideologie religieuse politisee. D'ailleurs, 
mises â part les idees religieuses, l'ideologie du PSN ne fait qu'emprun-

5 ANSART Pierre, Les ideologies politiques, Paris, PUF, 1974, p. 31. 



PARTİ DU SALUT NATIONAL 405 

ter des fragments disparates aux systemes intellectuels concurrents 
et elle les presente sous une couleur islamique, parfois en leur appor-
tant une legere modification. Ceci est dû â l'appartenance de cette 
ideologie â la petite et moyenne bourgeoisie, et â l'incapacite de cette 
demiâre de produire sa propre ideologie. 

Le PSN ne parvierit pourtant pas au monopole de la detention de 
l'Islam en tant que systeme de representations politiques. Les autres 
partis politiques continuent â se referer â la religion et â inclure dans 
leur ideologie des principes islamiques. Dans ce sens, le PSN livre une 
lutte, d'une part dans le champ ideologique officiel pour la conquâte 
du pouvoir, et d'autre part dans le sous-champ ideologique que consti-
tue l'Islam, pour s'eriger en ımique detenteur legitime des biens 
symboliques de la religion. Mais la preoccupation essentielle du parti 
consiste â legitimer son existence, â etre reconnu comme legal. Les 
iois qui regissent le laicisme condamment tout parti politique ayant 
une ideologie basee explicitement ou implicitement sur la religion, ou 
meme exploitant la religion â des fins politiques. De ce fait, le discours 
ideologique du PSN avant tout un discours de legitimation de lui-
meme. Car la reconnaissance de la legitimite de l'ideologie est simul-
tanement celle du parti en tant que producteur et detenteur du dis-
cours. 

I — LA LEGİTİMATİON DE L'İDEOLOGİE RELİGİEUSE 

Les dirigeants du PSN se trouvent dans l'obligation de conformer 
le discours ideologique du parti au principe du laicisme de l'Etat et de 
camoufler le plus possible son aspect religieux. Le fait que le systeme 
democratique exclut du champ politique tout parti confessionnel, place 
le PSN devant un dilemme : choisir entre sa survie et sa raison d'etre. 
Car, pour etre legitime, il lui faut renoncer â son caractere, â son 
discours islamique, ce qui l'empeche d'etre l'institution politique du 
mouvement emerge dans, et conduit par, l'ideologie religieuse con-
testataire. Tandis qu'en affirmant sa ligne politique islamique ou isla-
misee, il tombe directement dans l'illegalite et il risque d'etre dissout. 
Pour se sortir de cette situation peu confortable, le PSN adopte d'abord 
un double langage et ensuite il fait appel (en tant que röferences) â 
des principes intouchables et irrecusables qui sont en meme temps 
rattaches ou identifies â l'Islam. 

Pour ne pas courir le risque de la dissolution, les dirigeants du 
PSN procedent â une distinction entre le discours ideologique officiel 
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et officieux du parti. Le discours radical — du point de vue religieux — 
est laisse au soin des organisations paralleles ou sympathisantes et â 
celui de la presse liee directement ou indirectement au parti. Tandis 
que le discours officiel des dirigeants est modere et s'inscrit dans les 
limites etablies par les lois. Ce double langage du PSN, institue de 
cette façon, cree une certaine ambiguite au niveau ideologique, sur 
i es propositions et les objectifs. 

En soulignant leur respect du laıcisme, les dirigeants du PSN 
donnent â ce dernier leur propre definition, et ils critiquent ainsi son 
application. Ils se referent â des principes irrecusables, tels que la 
democratie et les droits de l'homme, pour exiger la reconnaissance de 
ia liberte d'opinion et d'idees religieuses. Et pour apporter un appui 
iııdiscutable â leur these, ils evoquent sans cesse et â juste titre, les 
articles 19 et 20 de la Constitution de 1961, qui garantissent en prin-
cipe cette liberte6. Done, le PSN se reclame des institutions laıques et 
de la Constitution pour legitimer sa presence dans le champ politique 
et son discours ideologique comportant des traits religieux. En somme, 
contre les lois juridiques qui interdisent l'usage politique de l'Islam, 
ie parti brandit la democratie, la liberte d'opinion, la Constitution ete... 
pcur preparer un terrain oû il peut exprimer librement ses idees 
religieuses. 

Pour que le visage religieux du parti apparaisse clairement, le 
discours officiel est charge d'expressions islamiques qui ne constituent 
pas â proprement parler un delit juridique. Les dirigeants du PSN 
font l'eloge de l'Islam en tant que systeme economique, mais presque 
jamais en tant que systeme politico-juridique contraire au principe 
du laıcisme et aux lois qui le regissent. 

De plus, pour couper court â toutes les acçusations d'anti-laicisme, 
les dirigeants ne se lassent pas de repeter que le "PSN n'est pas un 
parti religieux" et qu'il "n'est pas partisan de la shari'a". Au cours de 
l'annee 1975, ces declarations ont permis au groupe nurcu du PJ, 
regroupe autour du journal "YENİ ASYA", d'ouvrir une campagne 
contre le PSN afin de le diserediter aux yeux des courants islamistes. 

Le PSN prend aussi une attitude tres hostile contre l'exploitation 
de la religion â des fins politiques. Cette pratique est condamnee avant 
tout au nom de l'Islam, c'est-â-dire comme une atteinte â la dignite, â la 
grandeur de l'Islam venant de la part des gens qui ne respeetent pas 

6 Sur ce sujet, on peut consulter par exemple, le livre d'ERBAKAN Necmettin, 
Milli Görüş, İstanbul, Dergah, 1975. 
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les valeurs sacrees. Ceci renforce l'image de l'incarnation de l'Islam que 
se donne le PSN aupres de la base du parti. Deuxiemement, par cette 
prise de position, celui-ci affiche son respect pour les lois et il se donne 
par la meme occasion le moyen d'attaquer son rival principal, le Parti 
de la Justice (P.J). Par exemple, Oğuzhan ASİLTÜRK (depute du 
PSN) ecrit dans l'organe semi-officiel du parti7 "que le PJ s'est servi 
jusqu'aujourd'hui de l'hostilite du Parti Republicain du Peuple (PRP) 
â l'egard de la religion pour obtenir les voix des croyants... Mais en 
fin de compte, le peuple a compris que le PJ n'est pas different du PRP 
sur ce plan et qu'il n'a fait qu'exploiter les sentiments religieıyj des 
masses". Un tel discours utilise par le PSN produit un double effet: il 
participe d'une part a la legitimation du parti et, d'autre part, â l'affir-
mation de son respect pour l'Islam qui sous-entend son caractĞre reli-
gieux. 

Le discours ideologique du PSN s'autolegitime en faisant appel â, 
trois principes tenus pour absolus, irrecusables et en dehors de toute 
c iritique : nationalisme, moralisme et scientisme. II identifie ces der-
üiers â l'Islam et â tout ce qui touche â l'Islam. C'est en quelque sorte 
la dissimulation des significations religieuses, des idees, des proposi-
tions et des objectifs islamistes par la reference â ces trois principes. 

1 — Le nationalisme : c'est un principe sac re dont la reference est 
capable de legitimer n'importe quelle action, n'importe quel discours 
ideologique. Le PSN, dont le titre (comme celui du Parti de l'Ordre 
National) comporte l'adjectif "national",* se reclame du nationalisme 
et de l'histoire glorieuse de la nation turque. Son discours ideologique 
est axe sur ce principe d'autant plus aisement que celui-ci n'a pas 
fcıesoin d'etre theorise et qu'il est directement contenu dans le langage 
commun qui designe dans une meme totalite signifiante le sol national, 
ses habitants, leur culture et leur histoire. De plus, le nationalisme est 
entretenu continûment â tous les niveaux de l'education, de la culture 
et des mass-media. Le PSN reprend â son compte le nationalisme en lui 
donnant sa propre definition, et en l'identifiant â l'islamisme. Ce qui 
permet â son discours ideologique d'assimiler l'Islam et tout ce qui 
est islamique â la culture et aux valeurs nationales. 

7 "Milli Gazete" du 5.6. 1973. 
* Le mot "milli" qui veut dire national dans la langue turque d'aujourd'hui, est 

d'origine arabe et signifie (et signifiait â l'6poque de l'Empire Ottoman) "ce 
qui est relative â la communautĞ musulmane". Le fait que le mot "milli" a un 
double sens permet au PSN de se montrer â l'intârieur, dans le cercle fermö 
des militants comme un parti de l'Islam üniversel, tout en se montrant un 
visage "national" â l'ext6rieur. 
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Insistant sur l'indivisibilite de l'unite "nation-Islam" et sur l'im-
possibilite pour la nation turque d'exlster sans sa religion, le PSN 
explique la destruction de l'Empire Ottoman, et l'affaiblissement de 
la Republique de Turquie, par l'eloignement de l'Islam (occidentalisa-
tion et laîcisation) qui a indubitablement suscite une crise d'identite 
nationale et un declin des valeurs nationales. Ainsi, le discours ideolo-
gique du PSN legitime l'Islam (en tant que systeme social) et con-
damne impiicitement le laicisme au nom du nationalisme. A travers 
ce discours, le retour au systeme islamique apparaît comme le seul 
moyen pour retrouver la grandeur nationale d'autrefois. En faisant 
appel au nationalisme en tant que "fondement" de son discours, le 
PSN legitime son ideologie comme seule et vraie ideologie nationale. 
II condamne les autres ideologies (liberale, socialiste, marxiste ete...) 
en precisant que celles-ci sont importees de l'Occident, du monde 
chrĞtien et de ce fait qu'elles sont a-nationales, et ne correspondent 
pas au caractere musulman de la nation. 

Le nationalisme du PSN se presente souvent sous ime forme 
guerriere et expansionniste. Par exemple, ERBAKAN definit la "voie 
nationale" (du parti) de la façon suivante : "La voie nationale est la 
somme de l'esprit et du sens de nötre nation qui, pendant son histoire 
glorieuse, a conquis istanbul, cerne Vienne, realise la victoire des 
Dardanelles, fait la Guerre d'Independance et produit des prodiges â 
Ohypre"8. MARDİN definit ce nationalisme comme l'ideologie de la 
guerre sainte (gaza) qui est tres influente aupres des masses popu-
laires de la societe9. 

2 — Le moralisme: Dans le discours ideologique du PSN, l'Islam, 
ou plutöt l'ethique islamique, se confond avec la morale. Ici aussi, le 
travail de legitimation/invalidation qu' öpere le discours suit le meme 
cours, et se fait le meme raisonnement: depuis 1923, les valeurs mora-
les etant remplacees par les valeurs immorales et materialistes de 
l'Occident, le pays n'a cesse de regresser. Done, il faut retourner aux 
valeurs morales nationales (qui ne sont autres que les preceptes islami-
ques). Le PSN etablit ainsi son discours ideologique sur une trinite 
inseparable : Islam-nation-morale. 

A cause de sa "moralisation", l'ideologie du PSN acquiert un sens 
de devoir etre pour l'individu et la collectivite. Se livrant comme la 
vörite, la juste parole, le bonheur dans ce monde et dans l'au-delâ, elle 

8 ERBAKAN N., M1U1 Görüş, op. cit., p. 27. 
9 MARDİN Şerif, Din ve İdeoloji, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın-

lan, 1969, p. 71. 
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ne demande pas â âtre acceptee ou obeie, mais, â etre interioris^e par 
tout homme, a moins d'immoralite. Ainsi, le discours ideologique, en 
faisant â chacun devoir de realiser ce qui est propose comme valeur, 
s'adresse â chaque individu en tant que tel, et l'incite â se faire lui-
meme l'agent et le depositaire de la parole juste. Evidemment, la mo-
rale est placee au centre du programme d'action du PSN qui precise 
que "le rel&vement materiel et economique du pays ne peut etre realise 
au'apres le relevement moral". Du meme coup, l'application des pre-
eeptes et des valeurs islamiques, le retour au "mode de vie" musulman, 
la rĞactivation des symboles religieux et l'utilisation des habits, des 
paroles, des expressions ete... traditionnels (c'est-â-dire comportant 
une signification religieuse) deviennent les moyens par lesquels se 
feront ce relevement moral de la Turquie. 

3 — Le scientisme : En dernier lieu, la legitimation de l'ideologie 
religieuse du PSN se fait par la reference â la science. Pour contre-
balancer le spiritualisme et l'idâalisme, les dirigeants du parti donnent 
au discours ideologique un aspect positiviste. L'Islam se trouve iden-
tifiĞ â la science, mais â une science qui ne comporte aucun doute et 
dans laquelle tout est verite et certitude. Par consequent l'ideologie 
religieuse se revele comme le seul detenteur de la veritö et comme le 
seul systeme scientifique pouvant apporter le progrâs. 

Pour le PSN, "la base de toutes les sciences se trouve dans le 
Coran et toutes les lois scientifiques sont decouvertes par les savants 
musulmans. L.Occident a copie les sciences de l'Islam, mais sans les 
comprendre; c'est pour cette raison qu'actuellement les sciences posi-
tives sont arrivees â une impasse et qu'elles ne peuvent plus prog-
resser". Le Coran etant devenu la seule source de verite, le PSN de-
montre que l'islamisation est l'unique voie par laquelle les occidentaux 
et le peuple turc peuvent atteindre la verite et le progres. II prophetise 
aussi que l'humanite toute entiere va se tourner vers l'Islam et qu'elle 
suivra les ehemins traces par le CoraıH10. Dans ce cas, le discours 
ideologique du PSN est un discours implicite de legitimation du retour 
â la shari'a. Cet appel â la science dans son discours permet aussi au 
parti de refuter les critiques adressees â son egard par certains intellec-
tuels positivistea11 qui combattent ses idees (religieuses) au nom de 
la science et qui predisent son deperissement par l'extension de l'esprit 

w Voir essentiellement ERBAKAN N„ Üç Konferans, İstanbul, Fetih, 1974., p. 9 â 43. 
" Par exemple, CANSEN Ege, in Milliyet, 29.10.1974 ou les ouvrages de ARSEL 

İlhan: Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına, Ankara, 
A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınlan, . 1973 et Toplumsal Geriliklerimizin Sorunları -
Din Adamları ve Aydınlar, Ankara, Doğan Y., 1977. 
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scientifique aux couches sociales les plus arrierees de la societe (no-
tamment la paysannerie). 

II — LE CONTENU DE L'İDEOLOGİE DU PSN 

Pour etablir le contenu et la portee de l'ideologie du PSN, la seule 
râfârence au discours officiel du parti n'est pas suffisante, et elle peut 
meme induire en erreur. Le parti est soumis â des obligations et â des 
contraintes juridiques. II est tenu de respecter les lois en vigueur et 
de jouer le "jeu de la democratie" afin d'etre sûr d'avoir sa place dans 
le champ politique institutionnalise. Par consequent son discours, qui 
est un discours de prudence, ne peut pas reveler ouvertement toutes 
ies significations et tous les projets que comporte l'ideologie politico-
religieuse de,contestation dont le PSN est l'organisation politique. Le 
discours officiel esquive telle idee et cherche â faire apparaître implici-
tement telle autre. Par exemple, d'un autre cöte, il montre par une 
süite de raisonnements subtils que la shari'a est la base du meilleur 
systeme social. Et, c'est la presse religieuse liee directement ou indirec-
tement au parti qui complete le discours officiel, en disant ouverte-
ment ce que ce dernier n'a pas pu dire ou exprimer formellement. 
Pour cette raison, nous prendrons l'ideologie du PSN dans son 
ensemble, c'est-â-dire telle qu'elle est exprimee aussi bien dans le 
discours officiel du parti que dans la presse religieuse. 

Comme toute ideologie politique, l'ideologie du PSN s'exprime 
avant tout â travers un discours critique. Celui-ci entreprend lucide-
ment la tâche qui consiste â invalider la societe etablie en soulignant 
ses tares, en approfondissant la distance entre les vices de la societe 
â detruire et l'excellence des valeurs â instituer. Etant constituee sur 
le schema de validation/invalidation, l'ideologie du PSN tient done un 
discours critique pour mieux assurer son discours constructif oü elle 
presente ses propositions, ses projets, ses objectifs ete... 

a) Le discours critique 
Le discours du PSN se definit tout d'abord par ses refus et par 

l'Ğnonce des condamnations porfcees sur les modeles sociaux rejetes. 
Le succes relatif du parti reşide d'ailleurs en grande partie dans ses 
critiques et dans l'agressivite par laquelle il les exprime. Un tel discours 
agressif sert au PSN (ou du moins il l'a servi jusqu'aux eleetions le-
gislatives de 1977) â consolider les fidelites, â capter de nouveaux 
soutiens et â inhiber les seduetions adverses. Cette agressivite est 
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dirigee surtout contre les principaux partis ,1e PJ et le PRP, (et contre 
leur ideologie) â qui le PSN a emprunte certaines theses et formules 
symboliques. Ainsi, mis â part son langage religieux, la formulation des 
critiques violentes â l'egard de ces partis politiques, tout en apportant 
des signes et des significations particulieres aux formules communes, 
apparaît necessaire au PSN pour se distinguer des autres positions et 
pour se faire une place propre â lui. D'ailleurs, la condamnation de 
toutes les ideologies, de toutes les positions anterieures, est la conditi-
on qui s'impose â tout nouveau groupe, â tout nouveau parti pour 
pouvoir appara'tre et exister sur le champ symbolique12. 

Une revue politico-religieuse, dite culturelle et sympathisante du 
PSN, constate elle aussi, que le discours critique constitue l'atout 
majeur du parti: "...C'est en critiquant outre mesure "la droite et la 
gauche indigenes" que le PSN parvient â conserver sa force"13. L'im-
portant pour une ideologie contestataire âtant la denonciation de 
l'ordre etabli, le discours critique du PSN est adresse essentiellement 
contre le capitalisme. Mais ni le capitalisme, ni le socialisme ne sont 
compris en tant que modes de produetion specifiques. Les tares econo-
miques du capitalisme sont limitees au taux d'interet, â la speculation, 
â la monopolisation et au developpement inegal entre les secteurs et 
les regions. De meme, le socialisme qui n'a pas fait l'objet d'une analyse 
economique, est rejete en tant que systeme social dans lequel tout est 
sacrifie au profit de la collectivite ne laissant place, â aucune initiative 
privee, â aucune liberte personnelle. Tandis que le capitalisme est 
condamne â cause de sa negligeance totale de la communaute et de son 
individualisme pousse â l'extreme. 

Pour donner â son ideologie une originalite et un caractere 
national, le PSN dâmontre que le systeme capitaliste et le systeme 
socialiste, malgre leurs oppositions apparentes, decelent le meme mal: 
le materialisme. Partant de lâ, le discours ideologique du PSN met 
Faccent sur la morale et precise que ces deux systemes, qui ne s'occu-
pent que du developpement material, provoquent ehez les hommes 
une crise morale et spirituelle et facilitent la tâche du communisme. 
La critique du capitalisme et du socialisme ne s'arrete pourtant pas 
iâ; elle porte aussi sur leur caractâre etranger â la nation turque. 

En somme, le discours critique du PSN s'articule principalement 
autour du refus de l'Occident et de l'occidentalisation. Le point fort 

12 ANSART P„ ideologies, conflits et pouvoir, Paris, PUF, p. 81-82. 
13 MEHMEDOĞLU Ali, "MSP'nin Tabanını Tesbitte Yanlışlık" in Düşünce, de mai 

1977, p 25. 
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dans la denonciation du capitalisme et du socialisme n'est pas constitue 
par la critique de leurs aspects economiques et sociaux, mais par 
l'affirmation de leur appartenance â l'Occident. L'occidentalisation 
qui est presentĞe comme responsable de tous les maux de la societe, 
devient le principal critere utilise par l'ideologie du PSN pour pronon-
cer ses condamnations. Dans ce sens, nous pouvons dire que l'ideologie 
du PSN se trouve completement dans la lignee des ideologies religieuses 
qui sont apparues â l'epoque du Tanzimat, et qui se sont manifestees 
tout au long de la periode kemaliste. La representation catastrophique 
de l'occidentalisation sert, d'une part â discrediter les 50 dernieres 
annees de la Turquie, c'est-â-dire le laicisme, et d'autre part â legitimer 
et â justifier l'ideologie religieuse et les solutions islamiques. 

Cette denonciation de l'occidentalisation se traduit par le rejet 
lotal des reformes kjemalistes et du laicisme. Tout naturellement, le 
discours officiel du parti n'aborde jamais directement ces sujets tr£s 
dangereux. Une seule fois, pendant une interview, ERBAKAN se laisse 
prononcer contre la reforme d'habiilement d'ATATÜRK. En evoquant 
2a liberte, il declare que "toute personne pourra porter n'importe quel 
lıabit, y compris le voile, si ça lui plaît''14. Tandis que la presse reli-
gieuse rejette explicitement toutes les reformes de laıcisation et toutes 
les institutions actuelles mises en place avec le laicisme, soit au nom 
de la shari'a, soit au nom de la religion utilisee comme identite 
nationale. L'organe semi officiel du PSN tient un discours encore plus 
pousse, plus radical (du point de vue religieux) et certains de ses 
auteurs n'hösitent pas â desavouer la democratie en demontrant que 
c'est un systeme Occidental et mediocre. KISAKÜREK N.F. constate 
d'abord que "le peuple, comme l'avait dit il y a un siecle le grand 
Sultan Abdül Hamit Khan, n'est pas mûr pour se gouvenner lui-
meme"15. Puis, en poussant plus loin sa critique, il ecrit: "Le malheur 
de la democratie, c'est que la voix d'Imam-i Gazali, (un savant islami-
que) y equivaut â celle d'un balayeur"16. Cette prise de position reflete 
le desir de la petite bourgeoisie d'exprimer politiquement sa supre-

14 lnterview d'ERBAKAN faite par Abdi İPEKÇİ in journal "Milliyet" du 18.10.1973. 
PrĞcisons que cette liberte a des limites Ğtablies par les valeurs morales et 
spirituelles et par les moeurs et les coutumes nationales. Ainsi, dans la meme 
interview, ERBAKAN condamne la mini-jupe au nom de la moralitĞ et de 
l'intâröt national. On peut constater que dans le p6riodique mensuel religieux 
"OKU" n° 176, janvier 1977, KÜÇÜKKALAY Hüseyin apporte une pröcision â 
la notion de la liberte: "La liberte totale qui est sans religion et sans morale 
est haie par tous les peuples". 

15 KISAKÜREK Necip Fazıl, in "Milli Gazete", 21.10.1973. 
. 16 Ibid, 20.2.1974. 
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matie sur les classes inferieures et son aspiration â un pouvoir fort 
incarne par un chef. Et c'est pour cette raison que le PSN, sans trop 
r'exposer sur ce terrain, montre DE GAULLE comme exemple et exige 
l'adoption du systeme presidentiel17. 

Le discredit de l'Occident, c'est-â-dire tout ce qui n'est pas musul-
man, debouche dans le discours ideologique du PSN sur la xenophobie 
(d'ordre religieux). C'est une condamnation constante des autres 
religions et des minorites religieuses. Cette hostilite â l'egard de l'et-
ranger s'exprime clairement dans le programme du PSN en ce qui 
concerne le tourisme. Le parti demande la reduction des investisse-
ments touristiques et il propose de limiter et meme d'empecher l'entree 
de certains touristes occidentaux (hippies) qui degenerent la jeunesse 
turque, afin de porter les efforts en direction des touristes des pays 
musulmans. Le PSN rejette aussi le Marche Commun, essentiellement 
â cause de son caractere occidental, non musulman. II le presente 
comme un complot sioniste et chretien, destine â detruire la culture 
et la morale nationales des turcs18. 

b) Le discours constructif 

Le discours ideologique du PSN demontre le caractere illegitime et 
inferieur de toutes les autres possibilites historiques et il invalide 
completement l'ordre etabli. Ce faisant, il s'autolegitime, magnifie ses 
solutions et ses propositions et exalte ses finalites et ses objectifs. En 
un mot, il s'agit d'edifier une societe juste qui s'inscrit dans le droit 
ehemin de la vörite et de l'ideal. Par ce discours, le parti aussi s'erige 
en sujet, en veritable juge, seul capable de discerner et de rappeler les 
buts raisonnables et justes contre les pretentions suspeetes ou malfai-
santes des partis adverses. Du programme du parti et des nombreux 
textes de ses dirigeants se degagent deux axes essentiels autour des-
quels va etre construite la societe ideale que le PSN designe sous le 
titre de "voie ou ordre national" ou d' "Etat du salut". 

Le premier de ces deux axes souligne l'urgence d'un developpement 
6conomique; le second qui prime sur le premier, met l'accent sur le 
relevement moral et culturel du pays. Pour l'ideologie du PSN, ce qui 
importe, c'est de concilier les exigences materielles de l'epoque avec 
les exigences purement religieuses de l'Islam, telles que l'observance 
des valeurs spirituelles ou l'accomplissement des obligations rituelles 
w Voir par exemple la proposition de loi faite par ERBAKAN le 3.8.1972 dans la 

broehure "Milli Görüş ve Anayasa Değişikliği" distribuĞe par Nidaş Nizam. Neş-
riyat ve Dağıtım A.Ş. 

18 ERBAKAN, Milli Görüş, op. cit., p. 235 â 265. 
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en vue du salut divin. Par consequent, le developpement materiel ne 
prend son sens que dans et par la moralisation, c'est-â-dire par l'isla-
misation de la vie. , 

Le th£me de l'industrialisation constitue l'idee centrale du projet 
de developpement economique. En insistant sur la necessite pour la 
Turquie de creer son industrie lourde et nationale, le PSN accuse les 
gouvernements anterieurs, et notamment celui du PJ, de n'avoir favo-
rise que 1' "industrie de montage" au prof it d'une minorite de capita-
listes compradores. II fait appel â l'Etat et lui donne le röle d'organi-
sateur et de programmateur da.ns le processus de l'industrialisation. 
Le mythe de "l'Etat neutre, representant de l'interet national", cher 
â la petite bourgeoisie prend tout son poids dans la tâche de reduction 
des inegalites entre les regions et aussi entre les differentes fractions 
de la bourgeoisie. Dans le programme d'industrialisation, l'industrie 
d'armement occupe une place privilegiee. Ceci correspond parfaite-
ment â l'ideologie de gaza, d'expansion et de conquete nationale, pro-
pagee abondamment par le PS. Par exemple, dans l'organe semi-offi-
ciel du parti, le president de l'Union Nationale des Etudiants Turcs con-
state que "le temps est venu pour reprendre les îles de la mer Egee 
aux grecs qui etaient nos anciens serviteurs"19. 

A toutes les mesures 6conomiques proposees par le PSN s'ajoute 
la solution miracle du principe islamique: l'interdiction de l'interet (du 
ribâ). Le PSN insiste sur le fait que seule l'application de ce principe 
peut permettre â la Turquie de sortir de la crise economique, d'entamer 
son developpement materiel et de mettre fin aux injustices sociales. 
II presente l'interet comme la cause principale de l'inflation, de l'insta-
bilite de la monnaie et de l'accumulation des richesses malhonnetes. 
L'interdiction de l'interet, selon le PSN, ne resout pas seulement les 
problemes economiques, mais aussi les conflits sociaux et elle constitue 
une mesure preventive contre le communisme : "L'interet est l'un des 
principaux facteurs qui engendre Le communisme... Quand nous inter-
dirons l'interet, les conflits entre patron et ouvriers disparaîtront 
automatiquement"20. Pour apporter au principe de l'interdiction de 
l'interet une credibilite üniverselle et un aspect scientifique (ce qui 
est conforme â la presentation de l'Islam comme science et verite), 
ERBAKAN precise que "ce principe est adopte actuellement par les 
plus grands economistes occidentaux, tels KEYNES en Angleterre et 
J.J. SERVAN SCHREIBER en France"21. 
19 URPER, in Milli Gazete, 12.4.1974. 
a> ERBAKAN N„ MUU Görüş, op. cit., p. 154 et 315. 
sı Ibid., p. 153, 300 et 363. 
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Aprâs avoir presente ses solutions pour le dâveloppement econo-
mique et ses objectifs d'ordre materiel, l'ideologie du PSN precise qu'on 
ne peut pas les realiser sans le relevement moral du pays. Ce dernier 
ne designe rien d'autre que la restructuration de la societe, selon les 
preceptes et les valeurs islamiques. Tout naturellement, pour la reali-
sation de cette entreprise, c'est aux religieux qu'incombe la tâche 
principale. ERBAKAN explique clairement qu' "il faut augmenter le 
nombre des ecoles d'imams et de predicateurs et former plus de reli-
gieux, afin de hausser le niveau moral et spirituel de la nation"22. Dans 
cet esprit, le PSN adopte le slogan d' "ouvrir un cours de Coran dans 
chaque village, une ecole d'imams et de predicateurs dans chaque 
sous-prefecture et l'Universite de Sciences Morales ou une des âcoles 
religieuses superieures dans chaque chef-lieu"23. 

Le parti accorde une grande importance â l'appareil scoiaire pour 
le processus d'islamisation de la societe. II s'agit d'elever la nouvelle 
generation dans la foi et de lui inculquer les preceptes religieux en vue 
de la creation de l'Etat islamique de demain. A cet effet, en partici-
pant â divers gouvernements de coalition, le PSN parvient â introduire 
les cours de "morale" dans les ecoles primaires et secondaires. De 
meme, il obtient gain de cause pour l'adoption de nouveaux manuels 
scolaires, par exemple ceux de philosophie et de sociologie, qui traitent 
ces matieres selon la conception islamique. 

Dans ce sens, la moralisation de la vie et le renforcement de la 
foi sont conçus par le PSN comme un moyen pour accroître la produc-
tion, en procurant aux travailleurs un "bon caractere" et l'amour du 
travail. ERBAKAN ecrit que "la priere facilite considerablement le 
processus du relevement economique". Pour justifier cette thâse, il 
donne comme exemple Israel et le Japon: "Le taux de croissance si 
elevĞ de ces deux pays depend uniquement de leur croyance en leurs 
religions, bıen que toutes les deux soient fausses, et de leur façon de 
travailler dans la foi"24. Le PSN presente aussi le relevement moral et 
spirituel comme le seul moyen efficace et radical pour vaincre le com-

22 Ibid., p. ıoı. 
2 3 La brochure 6Iectorale du PSN: İnanç ve Hamle, Ankara, Gaye M., 1977, oü il 

se f61icite d'avoir rtalise de grands pas dans le domaine du relevement moral, 
tels que la construction de nouvelles mosqu6es, l'augmentation du nombre 
d'Ğleves des 6coles religieuses ou les propositions de loi faites en faveur de 
l'Islam. 

M ERBAKAN, Milli Görüş, op. cit., p. 337 â 339. Voir aussi l'intervievv d'ERBAKAN 
faite par Eşref EDİP dans le journal Bugün du 10.3.1971. 
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munisme; et il s'erige ainsi en veritable rempart contre ce dernier, 
qu'il designe sous le nom de "maladie infantiie du materialisme". 

Face aux deux grands modeies en competition, tout le discours 
ideologique du PSN tend â demontrer la specificite et la superiorite de 
sa position islamique qui combine la libre entreprise avec la juste 
redistribution des richesses â tous et la finalite spirituelle de toute 
activite humaine. Pour la construction de son modele qu'il appelle la 
"voie nationale", le PSN ne se refere ouvertement aux valeurs isla-
miques que dans le domaine economique, culturel, educatif et partielle-
ment, dans le domaine social. En somme, faute de pouvoir s'exprimer 
librement et de se reclamer de la shari'a, il se contente de proposer 
officiellement un modele islamique incomplet. Mais en realite, toutes 
les propositons religieuses du PSN constituent les premices de l'Etat 
islamique, la finalite vers laquelle aboutit indubitablement l'ideologie 
religieuse politique dans laquelle l'Islam est vecu comme une deliv-
rance, et est presente comme un systeme totalisant la vie sociale. 
Meme si les dirigeants du parti ne se font aucune illusion sur ce point, 
ils entretiennent quand meme l'idee de l'Etat islamique par l'inter-
mediaire de la presse religieuse et de leurs organisations paralleles. 
Ceci permet au PSN d'afficher implicitement sa conformite â l'Islam, 
en tant que systeme social complet unissant le sacre et le profane. 

La presse religieuse abonde de textes sur la proclamation de 
l'indivisibilite de l'Islam et sur l'affirmation de la superiorite et de la 
perfection de ses institutions et de ses lois (la shari'a). Ainsi dans 
l'organe semi-officiel du PSN, on peut lire que "l'Islam est un systeme 
social enseigne aux hommes par Dieu"®5 et que "les institutions 
apportees par le systeme islamique sont superieures â celles des autres 
üystemes, y compris la democratie"26. La presse religieuse se dechaîne 
surtout apres 1974, se sentant en securite par la participation du PSN 
aux deux gouvernements de coalition dans lesquels il detient le 
ministere de la Justice. Par exemple, au seuil des elections legislatives 
de 1977, un periodique religieux qui participe â la campagne eiectorale 
du PSN, critique ouvertement le regime laıc en pretendant que celui-ci 
a vioie l'esprit de l'Islam par la separation qu'il a operee entre le pro-
fane et le sacre127. 

25 KARAGÜLLE Süleyman, "Laiklik ve islamiyet", in Milli Gazete 5.7.1973. 
NAZLI Ramazan, in Milli Gazete, 7.7.1974. 

27 ES Selahaddin, "Yol", in Sebil, n° 64, 18.3.1977, p. 3 Dans le mâme p6riodique 
YALÇINER et KISAKÜREK âcrivent pour leur part que "L'Islam est la shari'a" 
et que "la lib^ration ne peut se faire que dans et par l'Islam". 
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Le systeme islamique ne peut etre complet sans la creation de 
l'union de tous les musulmans. Par consequent, le PSN affiche implici-
tement son penchant pour l'internationalisme islamique en faisant 
constamment le louange des pays arabes et en insistant sur les liens 
historiques et culturels qui existent entre ces pays et la Turquie. Son 
refus de l'Occident et de la Communaute Economique Europeenne lui 
ouvre la voie pour proposer la creation d'un marche commun avec les 
pays musulmans. C'est la presse religieuse qui se fait Champion des 
idees nationalistes, defend ouvertement le projet de l'union islamique, 
en la plaçant toujours sous le leadership de l'Arabie Saoudite dont les 
relations avec les Etats-Unis sont pourtant bien connues. 

III — LES FONCTIONS DE L'İDEOLOGİE DU PSN 

A la süite de sa recuperation par le PSN, l'ideologie religieuse 
contestataire perd son caractere d'origine et elle est amenee â n'ex-
primer que les griefs de la bourgeoisie de province contre la bourgeoisie 
compradore, monopoliste: Meme ses idees anti-capitalistes et ses pro-
positions islamiques tendant â reduire les inegalites sociales, s'inscri-
vent dans l'entreprise de realisation des objectifs de la bourgeoisie de 
province. Et pour realiser pleinement cette tâche, l'ideologie du PSN 
remplit deux autres fonctions en direction des classes dominees; d'une 
part, elle occulte les luttes de classes et les conflits sociaux, et d'autre 
part elle favorise l'obscurantisme des masses populaires, et notam-
ment des paysans, afin de les maintenir dans leur etat de soumission. 

a) Fonction de representation des interets de la bourgeoisie de 
province 

L'ideologie â caractere religieux du PSN ne constitue nullement 
une ideologie pre-capitaliste contrairement â ce que certains intel-
lectuels se sont hâtes de declarer au debut des annees 70. Bien que, 
sous l'impulsion des couches petites bourgeoises mecontentes, l'Islam 
s'erige â partir de 1965 en une telle ideologie, celle-ci finit tres vite par 
etre institutionnalisee et passe entre les mains de la bourgeoisie de 
province qui la reformule selön ses propres exigences. Ce faisant, cette 
classe sociale conserve certains themes d'origine (tel que l'anti-capita-
lisme) tout en les reinterpretant et elle fait passer ainsi par l'ideologie 
religieuse (devenue celle du PSN) ses propres interets comme ceux de 
toutes les couches mecontentes du developpement du capitalisme. En 
somme, les petits bourgeois qui ont recouru â l'Islam pour manifester 
leur revolte passionnelle, impulsive et irrationnelle, deviennent dupes 
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de l'ideologie religieuse manipulee par le PSN, au profit de la bour-
geoisie de province28. 

Le soutien de la petite bourgeoisie, indispensable a la bourgeoisie 
de province, pour mener sa lutte contre 1'hegĞmonie du grand capital, 
est done fondee sur un processus d'illusion ideologique. Au lieu 
d'âtre un danger pour le systeme, l'ideologie du PSN constitue une 
caution pour la survie du mode de produetion capitaliste. Elle empeehe 
ces couches sociales, et notamment la petite bourgeoisie, de ehereher 
les solutions a leurs problemes aupres des ideologies revolutionnaires 
et, en misant sur l'Islam, elle leur permet de se reconnaître dans le 
projet de systeme islamique (ou de "voie nationale") qui n'est autre 
que le capitalisme, corrige et adapte aux besoins de la bourgeosie de 
province. En somme elle devoile la "domination injuste" de la grande 
bourgeoisie en insistant sur son caractere infidâle et franc-maçonni-
que, et simultanement, elle cache les rapports de produetion capita-
liste et le systeme d'exploitation. 

L'examen de la composition socio-professionnelle des dirigeants 
du parti peut faire ressortir plus clairement le fonetionnement de 
l'ideologie du PSN au profit de la bourgeoisie de province et la place 
qu'elle attribue a l'Islam. Quand on regarde les fondateurs du Parti 
de l'Ordre National et eeux du PSN, on constate que, parmi ceux-ci, il 
n'y a aucun religieux et aucun representant de la petite bourgeosie 
(artisan, boutiquier, petit commerçant ete...). Cette absence de petite 
bourgeosie qui est confirmee aussi parmi les deputös du parti, de-
montre l'absurdit6 de la these selon laquelle le PSN representerait le 
mouvement de la petite bourgeosie revoltâe comparable au mouvement 
poujadiste. 

Done, la dĞfinition de cette petite bourgeoisie revoltöe comme "la elasse Ğtant 
la plus consciente" donnĞe par A. YÜCEKÖK, Türkiye'de Örgütlenmiş Dinin 
Sosyo-Ekonomik Tabam, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1971, 
p. 160, n'a aucun sens. Sinon comment peut-on expliquer la facilite avec laquelle 
elle est amenee â s'identifier â la cause de la bourgeoisie de province. Bien 
entendu, ceci s'explique aussi par 1'incapacitĞ de la petite bourgeoisie de 
s'^riger â une organisation politique autonome. 
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TABLEAU 1 
Categories socio-professionnelles des fondateurs du PSN et du 

Parti de l'Ordre National 

Categories socio-
professionnelles 

Fondateurs du Parti de 
l'Ordre National 

Fondateurs du PSN 

Fonctionnaire 4 (dont 3 ingenieurs) 7 (dont 5 ingönieurs) 
Avocat 4 1 
Medecin 2 2 
Commerçant-
entrepreneur 4 8 
Ancien depute 4 (dont 1 avocat, — 

1 journaliste et 
1 commerçant)29 

Chef comptable — 1 

TOTAL 18 19 

Les tableaux 1 et 2 (ci-dessous) montrent que la bourgeoisie de 
province (categorie de profession liberale et celle de commerçant-
entrepreneur), detentrice du petit capital, occupe une place assez 
importante au soınmet du PSN. Mais la place privilegiee revient aux 
fonctionnaires surtout aux bureaucrates techniciens (dont ERBAKAN). 
Ceci n'a rien d'anormal car les fonctionnaires sont representes en tres 
grand nombre dans les Ğchelons superieurs de tous les partis politiques 
en Turquie. Les bureaucrates techniciens dont la plupart ont travaille 
dans le secteur prive, et qui detiennent la direction du PSN (on les 
appelle le "groupe des ingenieurs") sont tres sensibles aux problemes 
de la bourgeoisie de province. Leurs origines et leurs milieux sociaux 
et mâme leurs preoccupations professionnelles (qui concerne la sous-
industrialisation de l'Anatolie) les destinent â collaborer etroitement 
avec la bourgeosie de province et â defendre ses interets qui coincident 
avec les leurs30. 

29 Nous n'avoııs pas pu 6tablir le metier du quatrieme ancien-dâputö. 
30 Povır les origines et milieux sociaux et pour les options 6conomiques et politi-

ques des bureaucrates du PSN, voir l'enqu6te râalisöe par ÇÖLAŞAN Emin, 
"1973 Seçimlerin de Bürokrasi", in 1973 Seçimleri, İstanbul, Milliyet Yayınları, 
1975, p. 11 â 88. 
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TABLEAU 2 

Categories socio-professionnelles des candidats et des döputes du PSN 
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% des candidats 44,7 10,2 20,8 2,9 6,2 2,6 4,4 8,2 

Nombre de deputös 
sur 48 22 12 7 — — — 1 6 

% des deputes 45,8 25,0 14,6 — — — 2,1 12,5 

% des candidats 43,9 13,3 17,7 2,4 4,2 1,3 2,7 14,5 

Nombre de deputös 
sur 24 12 5 3 — — — 3 1 

% des deputes 50,0 20,8 12,5 — — — 12,5 4,1 

Le tableau 2 indique que le PSN reserve dans ses listes de candi-
dats une place assez limitee â la petite bourgeoisie a laquelle pour-
tant il s'adresse et qui constitue urıe partie de sa clientele electorale. 
Ceci s'explique par le fait que le petit bourgeois prefere en general 
voter pour un notable ou pour un fonctionnaire tenu potu: competent 
dans les affaires publiques plutöt que pour un homme de son rang.31. 
Un autre point du tableau 2, qui merite attention, concerne les reli-
gieux. Pour les elections legislatives de 1977, ces derniers representent 
14,5 % des candidats, et seulement 4,1 % des deputes. La perte de 
leur place au sommet du PSN est encore plus significative si on con-
siddre qu'ils constituaient 12,5 % des deputes du parti en 1973. Ces 
chiffres confirment l'utilisation de l'Islam par le PSN comme un moyen 
ideologique, dans le cas present comme ime "affiche" electorale. Les 

3- "L'electeur de la campagne, mais aussi celui de la petite bourgeoisie, a les yeux 
fixes sur les notables dont les noms lui sont familiers depuis toujours" VVEBER 
Max, Le Savant et le Politique, Paris, Plon-Collection 10/18 1963, p. 143. 
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religieux qui sont generalement mal places sur les listes Ğlectorales 
du parti, servent plutöt â attirer les voix des electeurs attach&î â la 
religion. Mais, pour voir plus clair, il faut faire une distinction entre 
les departements representant des caracteristiques et des enjeux 
diff6rents pour le PSN. 

Dans les departements de l'Ouest et du Centre indecis, dans les-
quels le facteur de la religion joue un role, et oû le PSN risque de 
perdre ou de gagner des sieges, on voit des religieux places â la tete 
ou a la deuxieme place de ses listes electorales32 (pour les elections de 
1977). Le PSN place aussi des religieux â la tete de sa liste pour des 
circonscriptions oü il n'a aucune chance, meme d'obtenir 5 % des 
suffrages33. Dans les autres circonscriptions qui comportent ou non 
un enjeu pour le PSN, (c'est-â-dire des circonscriptions difficiles â 
definir) les hommes religieux occupent des places, au milieu ou a la 
fin des listes, jouant en quelque sorte le role de figurants. Derniere-
ment, nous constatons que dans 15 departements sur 17 qui forment 
la region de l'Est, le parti ne presente aucun religieux. Ceci 
vient du fait qu'â l'Est de la Turquie, l'Islam est completement entre 
les mains des sectes. Et, ce sont les cheiks, les chefs des tribus et les 
leaders des sectes qui, en tant que vrais representants de l'autorite 
religieuse, se trouvent sur les listes electorales du PSN. 

Conformement aux interets de classe qu'il represente, le PSN 
construit son modele de troisieme voie (la "voie nationale") sur le 
principe de propriete privee de produetion. ERBAKAN precise â chaque 
occasion que les "usines doivent appartenir integralement au secteur 
prive"34. L'anticapitalisme et l'islamisme de son modele permet au 
PSN de se distinguer du PJ et de formüler les interets de la bourgeoisie 
de province comme ceux de la nation toute entiere. Comme nous 
l'avons dejâ souligne, loiıı d'etre une ideologie pre-capitaliste et heritee 
d'un systeme disparu, le discours du PSN met l'accent sur l'extension 
et le developpement du capitalisme, par un processus d'industrialisa-
tion de grande envergure. D'ailleurs, une industrialisation programmee 
et realisee sous le controle de l'Etat est le seul moyen pour que la 

3- Par exemple, les places occupees par les religieux sur la liste du PSN 
pour certains dĞpartements-circonscriptions en question: (entre parenth^ses, 
nous donnons le nombre de sieges attribues â chaque departement) Afyon (6) : 
ler et 6e; Bolu (5) ler, 3e et 4e; Bursa (11) : 2e; Kayseri (8) : 2e et 8e;Samsun 
(10) : ler et 4e; Zonguldak (9) : 2e et 8e. 

33 Parmi ces departements on peut citer: Çanakkale (4) : ler, 3e et 4e; Edirne (4) : 
2e et 4e; Muğla (4) : ler; Tekirdağ (4) : ler. 

34 ERBAKAN N., Milli Görüş, op. cit., p. 304. 
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bourgeoisie de province se degage des entraves du grand capital, et 
qu'elle investisse en toute s£curite dans l'industrie. 

Dans son modele de systeme, le PSN attribue done â l'Etat un 
röle tres important. En quelque sorte, il preconise le "capitalisme 
dirigiste" face au "capitalisme liberal" du PJ. La bourgeoisie de pro-
vince, pour sortir de son ghetto et pour briser les monopoles du grand 
capital compradore, a besoin de l'Etat qui pourrait contröler les ban-
ques, reorganiser la distribution des credits, etablir une decentralisa-
tion industrielle et commerciale, et prendre des mesures economiques 
en sa faveur. En somme, le PSN propose le reequilibrage des fraetions 
de la bourgeoisie â l'aide de l'Etat qui va construire des usines en 
Anatolie pour les livrer ensuite aux "bourgeois indigenes". Ainsi, on 
parviendrait â un systeme capitaliste fonetionnant, non pas pour une 
minorite compradore monopoliste, mais pour toute la bourgeoisie dans 
son ensemble. Cette importance accordee â l'Etat constitue "le feti-
chisme du pouvoir"35 qui participe â entretien de l'illusion ideologique 
de la petite bourgeoisie; c'est-â-dire la croyance, d'une part â un Etat 
au-dessus des classes sociales defendant ses interets contre ceux du 
bloc au pouvoir, et d'autre part â un Etat-gardien du statü quo, 
barriere a la conquâte du pouvoir par la elasse ouvriere (ou par le 
communisme). 

b) Fonction d'occultation des luttes des classes 

L'ideologie du PSN utilise certains arguments islamiques tels que 
le principe de l'umma, les solidarites entre les musulmans, la societe 
formee par des freres et des soeurs, ete... Mais en meme temps, ce 
discours religieux se confond avec le discours nationaliste. L'umma 
est identifiee â la nation et la solidarite musulmane â la fraternite 
nationale. En reduisant tout a l'interet national et en noyant les diffe-
rences dans une unanimite, l'ideologie du PSN cache les inegalites (â 
part celles qui sont suscitees par la grande bourgeoisie) et voile 
l'existence des classes sociales antagonistes et leurs conflits. 

Avec son nationalisme, l'ideologie du PSN se rapproche dans ce 
domaine de l'ideologie kemaliste qu'elle n'arrete pas de diserediter. En 
partant de son refus de l'existence des classes sociales, elle rejette 
aussi l'idee selon laquelle il y aurait des groupes socio-professionnels 
ayant des interets contradictoires. Par exemple, ERBAKAN ecrit : 
"Nous n'acceptons pas l'idee selon laquelle le proletariat et le patronat 

35 POULANTZAS N., Pouvoir politigue et classes sociales, Paris, Maspero, 1972 T. 
I I , p. 69. 
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formeraient deux groupes differents et opposes. Le patron et l'ouvrier 
s'aident mutuellement; ils sont des freres (dans la foi)". AprĞs avoir 
uni le patronat et le proletariat dans la religion, le leader du PSN les 
ramene sur le terrain du nationalisme en precisant qu' "ils travaillent 
ensemble pour le meme but sacre : l'interet de la nation"36. 

Mais dans cette periode de lutte des classes intense, ou les conflits 
sociaux se multiplient et oû les conditions materielles des classes 
dominees se degradent, le PSN qui ne peut nier ces realites, les expli-
que en faisant appel â des boucs emissaires: l'Occident (ou l'occi-
dentalisation) et la "petite elite cosmopolite et franc-maçonne". Se 
referant â l'histoire turque, ERBAKAN demontre d'abord que le 
conflit entre patron et ouvrier n'a jamais existe auparavant, et il 
conclut ensuite: "Ce conflit est ime maladie qui est venue de l'Occi-
dent"37. L'ideologie du PSN met tous les malheurs de la societe sur le 
dos de la grande bourgeoisie monopoliste et en la presentant comme 
une minorite d'infideles, elle construit une image unifiante et solidaire 
du peuple, en tant que bloc des musulmans, face â cet "ennemi in-
terne". Ainsi la denonciation de la grande bourgeoisie lui permet de 
dissimuler l'exploitation des masses par la bourgeoisie de province et 
aussi par les grands proprietaires terriens. 

De meme, par La designation des ennemis extemes (l'Occident, 
c'est-â-dire le monde judeo-chretien, et le communisme) et par l'accent 
mis sur la necessite du relevement moral et materiel du pays, l'ideolo-
gie du PSN se donne le moyen de reaffirmer l'unite nationale. Tous les 
hommes sont invites â fraterniser et â travailler dans l'interet national, 
afin de vaincre les ennemis et de surmonter les difficultes, les obstacles. 
Dans ce contexte„ l'imagerie guerriere est utilisee constamment dans 
le discours du PSN. Par exemple, ERBAKAN compare l'unite de la 
nation â celle des armees glorieuses de l'Empire Ottoman qui com-
battaient heroiquement, dans la foi et pour le meme but sacre, les 
torces malefiques des infideles. Le discours fraternitaire du PSN occul-
te ainsi les luttes des classes et re jette les conflits sociaux comme con-
traires au temperament et â la nature nationale; ils sont prejudiciables 
â l'interet general. 

Le PSN exalte le röle que joue la religion dans l'unification 
de la nation. L'Islam devient, dans ce sens, le facteur ideologique 
essentiel qui fait disparaitre la maladie venue avec l'occidentalisation 
(c'est-â-dire les conflits sociaux) et qui incite les gens â r^flechir en 

36 ERBAKAN, Milli Görüş, opi cit., p. 164. 
37 Declaration d'ERBAKAN â "Milli Gazete" du 20.4.1975. 
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terme d'interet national. Pour ERBAKAN, la perte de foi ou l'eloigne-
ment de la religion, suscite la dögenerescence des travailleurs; des lors 
que ceux-ci perdent la conviction de travailler pour la grandeur 
nationale, ils adoptent un laisser-aller, pensent a d'autres choses, â. 
des loisirs, s'habituent â des revendications et formulent de plus en 
plus des idees degenerees (c'est-â-dire socialistes). Pour remedier a 
cette situation, le PSN fait appel â l'Islam comme "opium du peuple" 
dans la mesure oû il lui attribue la fonction de detourner les domines 
de leurs problemes socio-economiques, de leur cacher leur exploitation 
par les classes dominantes et de les empecher ainsi de prendre con-
science de leurs interets de classes.38. 

Dans l'optique d'empecher les travailleurs de prendre conscience 
de leur force politique et de leurs interets de classe, le PSN condamne 
la politisation des syndicats et il exige que ceux-ci soient places en 
dehors de toute influence politique. De plus, son discours demontre 
implicitement l'inutilite des syndicats dans son modele de societe isla-
mique (la "voie nationale") : "le patron et l'ouvrier liberes de l'em-
prise de roccidentalisation se respectant et se fraternisant de nouveau, 
et l'interdiction de l'interet garantissant tous ses droits â l'ouvrier, de 
telles organisations n'auront aucun sens". La greve, qui est presentee 
comme contraire aux preceptes islamiques et nuisible â l'interet 
national, est bannie aussi du systeme social que propose le PSN. Mais, 
le mepris du proletariat qui vient de la peur de sa force revolutionnaire, 
menaçant de plus en plus les interets de la bourgeoisie, apparait 
elairement dans l'organe semi-officiel du parti. KISAKÜREK ecrit: 
"l'ouvrier qui prend sa force de la democratie, derobe par le droit de 
greve les droits de la communaute... Comprenez done d'oü vient, â 
l'ouvrier, ce droit excessif a la parole et celui d'etre arrogant. Nous 
n'acceptons ni la greve, ni le syndicat, ni la federation, mais unique-
ment l'Islam et l'Ordre"39. 

c) Fonction obscurantiste aupres des masses 

L'ideologie du PSN remplit la fonction de maintenance des masses 
dans l'obscurantisme, surtout â l'Est du pays oû les struetures feodales 
et semi-feodales subsistent, et oû le taux d'alphabetisation reste trâs 
bas40. Le PSN qui a des liens organiques avec les sectes, participe 
par son discours â l'entreprise de domination des eheiks, des 
aghas, des ehefs tribaux ete... II contribue au maintien de l'ordre 

3b Voir ERBAKAN, Milli Görüş, op. cit., p. 336 â 340. 
39 KISAKÜREK N.F., in Milli Gazete. 20.2.1074. 



PARTİ DU SALUT NATIONAL 425 

6tabii dans cette partie de la Turquie qui est restee sous-developpee et â 
V6cart des avantages du "modernisme". 

Identifiant la science â l'Islam, le discours id<§ologique du PSN 
discredite les ecoles publiques et incite les gens â s'instruire unique-
ment par le Coran. Ceci consiste en l'apprentissage par coeur du Coran, 
car celui-ci n'existe qu'en langue arabe et exclut simultanement l'alpha-
betisation en langue turque ou kürde. Du meme coup, les gens sont 
invites â se fier uniquement aux religieux et â ceux qui parlent au 
nom de la religion. En somme, le discours du PSN encourage l'ignorance 
et hausse le prestige des autorites religieuses en les erigeant en savants, 
detenteurs de la juste et vraie parole. 

Pour inciter les paysans â assumer leur condition de dominĞs et 
d'exploites, le discours du PSN se refere non pas â l'interet national, 
mais â la religion41 et â l'ethique islamique. Ce discours specifiquement 
religieux s'inscrit directemeııt dans le cadre du discours feodal dans la 
mesure oû il justifie les inegalites par la volonte divine. II affirme 
d'abbrd que tous les hommes sont egaux devant Dieu et dans la mort, 
et puis il rejette toute idee d'egalitarisme dans le monde ici-bas. Par 
exemple, l'un des auteurs de l'organe semi-officiel du parti, apres 
avoir ânumere tout une serie de domaines d'inegalites (tels que le 
systeme biologique et psychologique, l'intelligence, l'education, l'habi-
iete, les moyens economiques, la croyance ete...) declare que les hom-
mes ne peuvent jamais etre egaux. II condamne tout effort vers un 
âgalitarisme, meme pour l'education ou pour la distribution des mo-
yens economiques, et il precise que "l'Islam est l'ennemi inexorable de 
cet âgalitarisme artificiel, obtenu par force"42. Par un tel discours, le 
PSN maintient les masses dominees dans leur etat de soumission et il 
les amene â accepter leurs conditions socio-economiques sans ehereher 
â les ameliorer. 

Dans ce contexte, le PSN utilise l'Islam comme une ideologie obs-
curantiste et conservatrice afin d'inculquer aux classes dominees le 
fatalisme et la resignation. De plus, en exaltant les valeurs morales et 
spirituelles, le discours du PSN tend â encourager la negligence et 

« Le taux d'alphabötisation qui est de 63,5 % pour toute la Turquie descend â 24,3 
% dans la rögion de l'Est. YASA İbrahim, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Te-
mel Sorunları, Ankara, Türkiye ve O.DA.M. Enstitüsü Yayınlan n° 136, 1973, 
p. 180. 

4 1 D'ailleurs, l'exaltation du nationalisme turc n'a aucun attrait pour la population 
kürde. 

«2 YAZGAN Mustafa, "Tuğra" in Milli Gazete, 8.10.1974. 



426 MEHMET AL AĞAOĞULLARI 

meme le detachement complet â l'egard des biens terrestres. II enseigne 
le mepris pour les richesses materielles, et il presente la vie comme un 
moyen (avec des priĞres, des pratiques religieuses ete...) pour preparer 
l'existence dans l'au-delâ. Par exemple, Orhan BATI dont le PSN a 
place d'abord â la Presidence Generale des Ponts et Chaussees et puis 
â la tete de sa liste Electorale en 1977 a Niğde, declare le 21 mars 1976 : 
"Nous devons faire avant tout les ehemins de l'au-delâ (du paradis), 
n'importe qui peut construire des routes dans ce monde. D'ailleurs, lâ 
oü va la route arrive l'immoralite et la decheance spirituelle. Si la 
ville d'Erzurum est restee aujourd'hui moraliste et spiritualiste, c'est 
grâce au retard qu'ont pris la route et la television pour y venir"43. 

C'est grâce aux services qu'il rend aux aghas-cheiks, et grâce a 
son ideologie qui correspond aux rapports sociaux feodaux et qui con-
tribue en meme temps â leur survie que le PSN recueille plus de suffra-
ges â l'Est de la Turquie. Mais le fait que dans cette region le PSN 
s'identifie au feodalisme (â cause de ses liens organiques avec les 
sectes et â cause des enjeux electoraux), donne â son ideologie un 
caractere tres contradictoire. Nous constatons d'abord un appel gene-
ral â l'industrialisation, au progres economique et puis un refus (pro-
nonce sur une plus petite eehelle) de changement, de l'evolution. De 
plus, la position inconfortable de la bourgeoisie de province placee 
entre la grande bourgeoisie et les elasses dominees, et le desir des 
aghas-cheiks de conserver le systeme feodal ou semi-feodal tel qu'il 
est, donne une dimension plus importante â la contradiction de l'ideo-
logie du PSN. Celle-ci se trouve obligee, d'une part â inviter les masses 
a constester le pouvoir de la grande bourgeoisie et â rejeter le systâme 
(ou du moins dans son fonetionnement actuel) et d'autre part â 
dâfendre l'ordre e tabii et les positions sociales acquises en inculquant 
aux masses la soumission et l'obeissance â l'egard de la bourgeoisie 
de province et des grands proprietaires terriens. 

Le cas du PSN demontre assez bien que l'Islam, en tant qui'ideolo-
gie, n'est pas un facteur simple, ni un facteur rigide, ni un facteur 
isole. II est capable de s'adapter ou d'etre adapte â des necessites nou-
velles. Selon le contexte politique et selon les forces qui la manipulent, 
il peut etre amene â contribuer au succâs de n'importe quel regime et 
â participer â la realisation de n'importe quelle entreprise politique. 
Un meme parti politique peut lui attribuer des fonetions differentes, 
voires contradictoires, d'apres les buts qu'il poursuive dans des domai-

« AKBAL Oktay, "Ahiretin Yollan" in Cumhuriyet, 13.12.1970. C'est â Erzurum 
que le PSN a obtenu plus de voix pour les 61ections lĞgislatives de 1973. 
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ne s differents. Ainsi, d'une façon paradoxale, le PSN utilise l'Islam â 
l'Est du pays sous sa forme adequate au feodalisme, dans le but de 
maintenir le statut quo; tandis que dans les rĞgions developpees, il 
l'erige en drapeau d'opposition de certains fractions des classes mo-
yennes contre le pouvoir de la bourgeoisie monopolistique. 





TOPLUMSAL ESİRÜKLÜK YA DA SOSYAL ŞİZOFRENİ 

Mustafa COŞTUROĞLU 

KAVRAM  KÖKENİ 

Türk halkı akıl, ruh, düşünce ve mantık bozukluklarına "çatlak-
lık" der; genelde de bunları "esirüklük" diye adlandırır. Her ikisi de 
dilimizin işlek kavramlarmdandır. 

Halk dilinde bu kavramlar, sözlük anlamından daha fazla ge-
nişlik gösterir. Örneğin; esirüklük, kocamışlık ve bunamışlıkla çoğu 
kez eşanlam taşır. Sıradan delilikler ise, genellikle çatlaklık diye söy-
lenir. 

Türk dilindeki bu hastalık kavramına ilişkin ayırım, bir rastlantı 
değildir. Nitekim kavram kökenlerine doğru inildikçe bu ayırımın 
bir süreklilik gösterdiği görülür. Şöyle ki, bunamışlığın ve kocamış-
lığın kökeni, eski Mezopotamya söylencelerindeki "Gılgamış Desta-
n ı n a dayanır. Daha sonraki evrelerde İbni Haldun'un ortaya koy-
duğu "İhtiyarlama (kocamışlık ve bunamışlık) kuramı, buralardan 
kaynaklanır. Psikiyatri (ruh hekimliği) nin ileri evrelerinde ise, "er-
ken bunama" ve ihtiyarlama anlamına gelen "demansprekos" de-
yiminin kullanıldığı görülür. Türk yazarlarından Prof. Hilmi Ziya 
Ülken de bu kavrama toplumsal bir içerik katarak 1952 yıllarında 
"demansprekos" sözcüğünü İbni Haldun doğrultusunda kullanmış-
tır; beliren toplumsal ilgisizlik illetini bir bunama ve ihtiyarlama 
olarak nitelemiştir. Kısaca, esirüklük kavramının toplumsal köken-
sellik konumu böyledir. 

Çatlaklık kavramının da kökensellik yönünden özgün bir geli-
şim çizgisi görülür. İlk kez 1911 yılında İsviçreli Dr. Bleuler, benlik-
teki bölünmeleri, akıl ve düşüncedeki çatlamaları, yarılmaları göz-
lemliyerek, "Şizofreni" terimini türetmiştir. Bu terim, çatlama, par-
çalanma, bölünme anlamlarını içerir; Türkçedeki çatlaklığın da tam 
karşılığıdır. 

İ. Ö. 1400 yıllarındaki Hint yapıtlarında benliğini ve belleğini yi-
tirmiş ruh hastalarından söz edilir. Yine İ.S. İkinci yüzyılda, Göreme 
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yöresinde yaşamış olan Erat (Aerateus), şizofreni hastalığını günü-
müzdeki anlamına yaklaşık bir biçimde betimlemiştir. (1) 

Konuya toplumsal içerik katarak bilimsel olarak Kari Marks eğil-
miştir; "Yabancılaşma kuramı"nı oluşturmuştur. Daha soma E. Durk-
heim, toplumsal hastalıkları "Anomi kuramı" ile açıklamıştır. Her iki 
kuram da birbirlerine yakınlık ve benzerlik gösterir. Çünkü bu ku-
ramlar kapitalist toplumun ileri evrelerindeki oluşumlardan kay-
naklanırlar. Her ikisinin de varlık nedenleri, kapitalist sanayi top-
lumunun yarattığı yeni koşullara uyumsuzluk kökenine dayanır. 

Kişisel kanımız odur ki, toplumsal hastalıklardaki tarihsel ka-
lıtımsallığın (irsiyetin) tehlikesini ilk kez Atatürk görmüştür; ev-
rensel bir çığır açan ulusal kurtuluş zaferimizin bile böyle bir has-
talıktan kurtuluşa yetmediğini ve de yetmiyeceğini görkemli bir dille 
anlatmıştır. Kemalist devrim uygulamalarında toplumsal hastalığa 
karşı savaşım birinci plânda tutulmuştur. Bu savaşımdaki kurum-
laşma (müesseseleşme) stratejisi benzeri görülemiyen bir özgünlük-
tedir. Halkevleri, T. Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, laik okullar ve 
sanat yuvaları ile bilim ocakları, sözkonusu savaşta stratejik birer 
üs ve mevzi değerinde görülür. Konunun önemine göre yeni yeni 
tekniklerin yaratılması ve geliştirilmesi öngörülür. Bilimsel verilere 
göre önce hastalığın doğru teşhisi konulmalıdır. 

İhtiyarlık ve bunamışlık kavramını algılamada Gılgamış desta-
nından Ziya Gökalp'a değin bir süreğenlik görülmesine karşm, biz 
daha çok çatlaklıkla anlamdaş olan şizofreniyi yeğledik. Çünkü, şi-
zsfreni'nin tipik özellikleriyle, gözlemlediğimiz toplumsal hastalık 
belirtileri arasmda köklü bir özdeşlik bulunmaktadır. 

Şizofreni karakteri gösteren toplumsal hastalık belirtilerini şöyle 
özetliyebiliriz: Şizofrenik evreye girilince toplumsal gelişmişliğin en 
üst düzeyindeki düzenekler (mekanizmalar) devingenliklerini bir-
den yitiriverir. Bunun başlıca nedeni, ussallığa (akılcılığa) ve çağ-
daşlığa açık supapların tıkamp kapatılmasıdır. Böyle bir durumda 
evrim doğrultusu, gelişmişlikten ilkelliğe doğru tersine bir hiyerarşi 
gösterir. Evrimin son basamağmdaki mekanizmalar durur; daha il-
kel evrelerdeki terkedilmiş eski mekanizmalar kendiliğinden (oto-
matik olarak) devingenlik gösterir, harekete geçer. Bir şizofreni ka-
rakteri olarak bunun adı "geriye dönüş" (regresyon) tür. Çevreye, 
dünyaya ve yaşama (hayata) karşı ilgisizlik, tepkisizlik, donup kal-
mışlık (katatoni) niteliğindedir. Bundan sonra da özlem duyulan 
amaca düşmanlık ve karşıtlık belirir. "Bindiği dalı kesmek" karak-
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terindeki bu davranış özelliğine de "ambivalans" denir. Bilime, sa-
nata ve özgür düşünceye karşı gösterilen tepki, en ilkel saldırgan-
lık (agressivite) niteliği gösterir. Bunun da başlıca etkeni, bilim kor-
kusudur, gerçeklerden ürkmektir. 

İbni Haldun'un da yaklaşık 600 yıl önce parmak bastığı bu "ge-
riye dönüş" olgusunun şizofrenik açıdan sadece birkaç belirgin özel-
liğine değindik. Türk halkı da, çağlar öncesinin deneyimleriyle top-
lumsal geriye dönüş (regresyon) gerçeğini, bir yasa gücündeki ata-
sözü ile ve de bir gülmece ve taşlama uslûbu içinde, "Sürü geri dö-
nünce tekenin uyuzu önde olur." diye betimler. Burada uyuz teke„ 
zamanla işlerliğini yitiren geri evrelerin terkedilmiş olan ilkel me-
kanizmalarının kendiliğinden devingenlik kazanmasını simgeler. 

"Toplumsal Şizofreni" alanındaki çalışmalarımızda çok değişik 
kişiler ve çevrelerle yararlı ilişkiler içinde bulunduk. Bunlar arasın-
da Prof. Fehmi Yavuz'un sağladığı yardımlar ve olanaklar, bir silin-
mezlik ve unutulmazlık özelliği taşır. Bu bakımdan bu gani gönüllü 
Hoca'ya karşı beslediğimiz borçluluk duygusunu burada içtenlikle 
belirtmek isteriz. 

YÖNTEM 

Yöntemin sözlük anlamı, en kısa yoldan amaca ulaşmaktır. Da-
ha geniş boyutlarda da dizge veya sistem anımsanır. Sistem kavra-
mı ise farklı ideolojilerin belirlenmiş içeriklerini taşır. Eğer siz kendi 
dizgenizi oluşturup sisteminizi kuramamışsanız, belli ideolojik yol-
lardan gitmek zorunda kalacaksınız demektir. Bundan, başka her 
ideoloji kendine özgü ve kendi içinde tutarlı farklı amaçlar da sap-
tamıştır. Dizge yoksunluğu bu amaçlara bağımlılığı da kaçınılmaz 
duruma sokar. Diyelim ki, "varsın olsun; her yol Roma'ya çıkar.." 
O zaman da Roma'ya varan herkes, burasının bir yüzünü görüp» 
kentin tümünü, gördüğü kadarıyla algılayacaktır. Böyle bir yakla-
şım ise, eski doğu filozoflarının deyimi ile, "körlerin tanımladığı fil"" 
gerçeğini ortaya çıkaracaktır. 

Konuya somutluk vermek için, hazır yollar ve dizgeler deneyim-
lerine başvurmayı bir an için düşünelim. Örnek olarak da Durk-
heim'in "Anomi" kuramını ele alalım. Bu kuram, belli bir toplum 
yapısının belli bir süreç içindeki bunalımlarından kaynaklanır. Bu-
nalım belirtilerinin başında ise, intihar olaylarındaki yoğunlaşma 
gözlemlenir. (2) Oysa intihar olayları, belli zamanlarda, farklı ülke-
lerde, dinlerde ve ideolojilerde çok değişik sayısal dağılım göster-
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mektedir. Demek ki, yöntemin oturacağı kendi taban düzlemi oluş-
mamıştır. 

Sistemin taban düzlemini saptamada önce temel ilkelerin belir-
lenmesi gerekir. Biz burada yalmz bir temel ilkeye değinmek olana-
ğım bulabiliyoruz. Bu temel ilke de Gazi Mustafa Kemal'in parmak 
bastığı "teşrih" ilkesidir. "Teşrih"in açık anlamı, otopsi yaparcasına 
incelenecek konuyu veya konuya ilişkin olayları açımlayıp yapısal 
(anotomik) nedenleri ortaya çıkarmaktır. 

Burada sağlanan sınırlı bir ilke aydınlığı ile yeniden ana ko-
nuya dönelim ve kendi bunluk (kriz) evremizin iki işlek kavramı-
na —fraksiyon ve ajitasyon kavramlarına— bakalım. Her iki sözcü-
ğün de kavram kabuklarını sıyırdığımızda maraz yapının kavrama 
ilişkin bulunan organik bağıntısıyla karşılaşırız. 

Örneğin; Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun da belirttiği gibi, 
"fraksiyon" sözcüğü Arapça köken izlenimini vermektedir. Sözcüğün 
Osmanlıcadaki benzeri "firak"tır; ayrılma, kopma anlamlarını taşır. 
Daha geniş olarak da bu sözcük (firak), onulmaz acı (hicran) —iç 
kapanıklığı (hüzün)— acı (keder) —sıkıntı—tasa, kaygı (gam) gibi 
anlamlar içerir. Bu anlamların bileşkesi, şizofreni kökenindeki "ank-
siete" olgusunu oluşturmaktadır. Birinci anlamdaki ayrılma ve kop-
ma ise şizofreninin temel özelliklerindendir. 

Kısa bir süre önce yaşanan bunluk (kriz) dönemindeki sayısı 
belirlenememiş "fraksiyonlar", toplum yapısında oluşan maraz do-
kunun bölüngenlik karakterini simgeleyip belli eder. Bu karakterin 
kişisel benlik düzeyinden ülkesellik uçurumuna gelip dayanmış ol-
ması da bir takım marazlık mekanizmalarının hasta yapıya ilişkin 
olarak oluşmuş olduğunu doğrular. 

Değinilen ilke ile "ajitaston" kavramına bakılınca, bunun da 
fraksiyonun kökendaşı olduğu ilk bakışta anlaşılır. 

Ajitasyon sözcüğü, Fransızcadaki "agiter" fiilinin bir türevidir. 
Ruhsal acıları, sıkıntıları, rahatsızlıkları, gerilim ve bunalımları yan-
sıtan davranışları ve heyecanlan anlatır. İngilizce karşılığı "agita-
ted" sözcüğüdür; rahatsız, huzursuz, heyecanlı, taşkın anlamların-
da kullanılır ve bunlara ilişkin çöküntüyü (depresyonu) ifade eder. 
Kudurganlık ve düşkünlük evresinden ayrı olarak hastanın telâşlı 
hareketleri, haykırması, yumruklarım sıkması (sağ-sol fark etmez), 
üstünü başını yırtması... gibi nitelikler taşıyan psikiyatrtk bir du-
rumdur bu. Bir başka adı da "çırpınma nöbeti"dir. (3) 
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Görüldüğü gibi, bir kabuk sıyırma ilkesi (teşrih), bizi yeniden 
ana konu ile, şizofreninin temel yapısı ile karşı karşıya getirmekte-
dir. 

Bir "Örnekolay" olarak ele aldığımız Toplumsal Esirüklük" ya 
da Sosyal Şizofreni, tıpkı organizmalar gibi karmaşıklık gösterir. Bir 
tek bilim disiplini ile bu karmaşıklığa yaklaşmak olanağı da buluna-
mamıştır. Olaya değişik disiplinlerin eşgüdümünde farklı açılardan 
bakmak gerek. 

Breisig'in "üç profil" diye adlandırdığı bir yöntem vardır. Bu 
yöntem gereğince olayın ve yöresinin yapısı (anatomisi) iyi görüle-
cektir. Yörenin dünyaya bağımlılığı nedeniyle "Örnekolay"m dün-
yada olup bitenlerle mevcut bağıntısı doğru algılanacaktır. Üçüncü 
olarak da olayın en eski kökenlerine inilip tarihsel gelişim doğrul-
tusu gerçekçi bir gözle irdelenecektir. (4) 

Böylece olaydaki nedensellik bir bütün olarak algılanacak ve 
de olayın bütünlüğü bozulmayacaktır. Dahası, yöntemin gereği ola-
rak uygulamaya konan disiplinlerarası eşgüdüm sayesinde de tarih 
hukuka; biyoloji toplumbilime; toplumbilim psikoloji ve psikiyatriye 
karşı v.b.' yol açıcı işlevler yükleneceklerdir. Bu sayede çözüm ve 
sağaltma (tedavi) yolları da inceleme sırasında belirecek, her iki 
alandaki karmaşıklık da yalınlığa indirgenmiş olacaktır. 

Atatürk, tıpkı Breisig gibi ülke, tarih ve dünya gerçeklerine bir 
bütün olarak bakar ve olaylara buna göre teşhis (tanı) getirir. Ama, 
kendisi, "Biz ilhamlarımızı (esin kaynağını) gökten ve gaipten de-
ğil; doğrudan doğruya yaşamdan (hayattan) almış bulunuyoruz." (5) 
derken, yönteme bir yeni öğeyi, "dördüncü boyutu" eklemektedir. 
Biz buna yaşamsallık boyutu diyoruz. 

Biz de gücümüz oranında, dört boyutlu diyebileceğimiz bu yön-
temle Toplumsal Esirüklük (Sosyal Şizofreni) konusuna eğildik; ola-
bildiğince araştırma ile değerlendirmeyi bir arada yürütmeğe ça-
lıştık. 

DÜNYAYA  BAKIŞ 

Günümüz bilim dünyasında "Toplumsal Patoloji" adıyla yeni bir 
bilim dalı oluşturulduğunu duymaktayız. Nitekim; Hans Freyer, 
"bir fizyolojik patoloji mevcut olduğu gibi, tam bir sosyal patoloji 
de vardır" kanısındadır. (6) 
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T.B. Bottomore de, bazı toplumbilimcilerin "Toplumsal Patoloji" 
adı altında özgün araştırmalar yaptıklarını haber vermektedir. Top-
lumsal hastalık, ya da toplumsal Patoloji diye kullanılan terimlerin 
anlamca açıklıktan yoksun bulunduklarını da belirtmektedir. (7) 

Hızla sanayileşen toplumlar doğal olarak eski yapıya ilişkin es-
kime ve çözülüş sürecini de ayni anda çabuklaştınr. Bu süreç geçici-
dir, daha ileri aşamalara geçişin koşullan da bu arada hazırlanır. 
Sürecin en belirgin özelliği, toplumsal dayanışmada başgösteren ko-
pukluk ve çözülüştür; toplumsal bağların kopmasıyla intihar olay-
larının çoğalmasıdır; kargaşanın (anarşinin) yaygınlaşmayıdır. 
Durkheim, Anomi Kuramı'nı bu düşünce temelleri üzerinde kur-
muştur. (8) Hemen anlaşılacağı gibi toplumsal hastalığa özel bir 
bakış açısı getiren bu kuram, geçici olduğu bilinen bir evrenin de-
ğişken verilerine dayanmaktadır. 

Yabancılaşma kuramını da Kari Marks, oluşturduğu ideolojinin 
kalıplarına göre biçimlendirmiştir. Bu kuram, emek kavramına bağ-
lıdır. 

Marks, emeği insanın özüyle özdeş sayar. Emeğe ilişkin bu de-
ğer yargısının kutsal kitaplardan Hamurabi Yasaları'na değin uza-
yan köklerine rastlanır. Kur'an emeği kutsal sayar, "insan için ger-
çek değer emektir", der. Hamurabi yasalan da insan emeği ötesinde, 
"çift süren öküzün" bile emeğinden söz eder. Türk halkı da, "kişinin 
işi aynasıdır" derken, insan kişiliğini iş ve emekle özdeş bilir. 

Ancak, Marks'a göre, özel mülkiyet ile işbölümü geliştikçe emek, 
insan kimliğini ifade etmek gibi temel niteliğinden yoksun kalır. O 
zaman, emeğin ürünü, emeğin karşısına kendini üretenden bağım-
sız bir güç olarak dikilir. Sonuçta da, emek işçinin doğası olmaktan 
çıkar. (9) 

Kuram, bu temel düşünceye dayanır. 

Yabancılaşma Kuramı, Marksist ideolojinin çekici görülmesiyle, 
günümüzde edebiyat ve sanattan toplumbilim alanlarına değin bir 
yaygınlık gösterir. Hatta, bizdeki en konstipe (munkabız) tutucu-
lar bile her fırsatta bu ma'rksist kuramın şemsiyesine sığınırlar. 
Durum böyleyken marksist yazarlardan Simon, yabancılaşma Ku-
ramının bilimsellikten çok, ideolojiye ait olması gerektiğini ileri 
sürer. (10) , 

Asıl anlatılmak istenenin başında, Yabancılaşma Kuramı ile ger-
çek anlamdaki toplumsal hastalıkların, özellikle bizim yaşadığımız 
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çılgınlıkların üzerine gitmenin olanağı yoktur. Yabancılaşma, olsa 
olsa asıl hastalığın bir başlangıcı olabilir. Bundan başka, zamanın-
da "Yabancılaşmış" diye algılanan bazı karakterlerin artık gerçek 
yüzü, şizofrenik nitelikleri anlaşılmağa başlamıştır. 

İşin ideolojik yönüne gelince, gelişmiş kapitalist ülkelerde emeğe 
bağlı çelişkiler yeni bireşimlere (sentezlere) dönüştürülmüştür. İşçi 
emeği değer üretmese bile artık güvence altına alınmıştır. İşsizlik si-
gortaları bunu gösterir. Ayrıca, işçinin birçok sosyal haklar ve gü-
venceler elde etmesi, işçi yaşamını bilinegelen (klasik) protelarya 
karakterinin dışına çıkarmıştır. İşçi haklarındaki bu evrim, gerek 
proletarya kavramının içeriğini, gerekse sınıfsal yapıyı derinden de-
ğiştirmiştir. Beliren derin değişiklikler, ideolojik yapıya bağlı olarak 
hukuk ve siyasal düzeylere de yansımıştır. Leonid Brejnev, 1977'de, 
"Proletarya diktatörlüğü artık tarihsel işlevini bitirmiştir." derken, 
resmen ideolojik yapıdaki değişikliği belirtmiştir. 

Artık, sınıfsal sömürü, daha evrensel boyutlar içinde geri kal-
mış ülkelere kaydırılmıştır. Bu nedenle ileri ülkelerdeki ideolojik ge-
lişmelere bakıp, gereksiz şişinmelere gidilmemelidir. Çünkü bu de-
ğişmelerin bedeli yoksul ülkelere fatura edilmektedir. Dünyanın bu 
gerçeği iyi algılanmalıdır. 

Gelişen sanayi ve anamal, iç sömürü ile ayakta kalamıyacağım 
daha 1800 yılında öğrenmeğe başladı. Bu nedenle, anamalcılık doğa-
sına ters düşen yollar ve çareler bile arandı. Bu alanda İngiltere'de 
Robert Owen 1800-1818 yıllarında ilginç bir model geliştirmiştir. 

Robert Owen, büyük fabrikaları ve geniş atelyeleri bulunan bir 
anamalcı (kapitalist) dır. Buna karşın, kendi iş yerlerinde emeğin 
ve işçinin sömürülmesini insanlık suçu saymıştır. Bu düşünce ile iş-
çilerine geniş haklar tanımış, insanca yaşam olanakları sağlamış ve 
bunları güvence altına almıştır. Dahası, bu anamalcı, İngiltere'de işçi 
hakları için geniş bir kampanya başlatmıştır. İlk işçi yasası bu ha-
reketin sonucudur. Bu yenilikleri yerinde izliyen ve gözlemliyenler 
arasında Rus Çarı olan Nikolay da bulunmaktadır. O yıllarda Fransa 
ve Amerika gibi ülkelere de taşan bu hareketin adı bir "Babacanlık 
sosyalizmi" diye konmuştur. Ama, işin ilginç bir yanı var. Bu da 
Robert Owen'in, işçinin sömürülmesini insanlık dışı bir suç sayması 
yanında, devletin "mazlum ulusları" soyup sömürmesine karşı ses 
çıkarmamasıdır. (11) Böylece, iç sömürüye kapalı olup dış sömürüye 
açılmak, ideolojilerin bellibaşlı siyasal amacı olmuştur. Nitekim 
Üçüncü Enternasyonal'a katılan İngiliz İşçi Partisi temsilcisi yoldaş 
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Quelh, İngiliz işçisinin, mazlum ulusların sömürülmesine karşı çık-
malarını "vatana ihanet sayacağını" bildirirken (12), dış sömürünün 
nasıl bir ideolojik amaç olduğunu göstermiştir. 

Beliren bu gerçekler, sömürü ideolojilerinin sömürü alanlarında, 
sömürüye yatkın maraz toplumsal yapı yaratılması gereksinimini 
belli eder. İşte bu gereksinme altmda egemen ideolojiler, kendi sos-
yologlarına, uzmanlarına özel işlevler ve yükümlülükler vermekte-
dirler. Bu yükümlülükler, çoğu kez vicdansal açıdan bir baskı nite-
liği gösterir; toplumsal rahatsızlıklara da neden olur. Buralarda be-
liren köklü rahatsızlığın asıl nedeni de sömürülen "mazlum uluslar" 
daki uyamştır. Onun için evrensel düzeyde bu uyamşı sınırlayıp 
dondurmak, bu ülkeler ideolojisinin başlıca kaygısıdır. Bu kaygı ile 
dir ki, toplum psikolojisi ve toplumsal psikiyatri laboratuvarlarmda 
bir takım kontrol ve denetim düzenekleri (mekanizmaları) gelişti-
rilir. 

Dünya böyle bir gelişme gösterirken, acaba biz ne durumdayız? 
Önemli olan budur. Vaktiyle Ziya Paşa durumu şöyle anlatmış : 

"Ben dahî bulundum dar-üş şifa-i Bab-ı âlî'de 
Eflâtun'u beğenmez anda çok dîvaneler gördüm. 

Ziya Paşa burada, devleti ve ülkeyi bir deliler kadrosunun yö-
netmesinden yakmır. Rahmetli İsmet Paşa da Ziya Paşa gibi yakın 
geçmişteki gidişattan yakmmıştır. 

Batı'nm ileri toplumundaki rahatsızlıklara değinmiştik. Bu ko-
nuda Amerikalı iktisatçı yazar Galbraith, tıpkı Ziya Paşa gibi bir dil 
kullanarak buralarda beliren şizofrenik karakteri şu tümcelerle yan-
sıtır : 

"Gaipten sesler duyan iktidar sahibi deliler, gerçekten bu çıl-
gınlıklarını birkaç yıl öncesinin akademik kalemlerinden aktarmak-
tadırlar. (..) Kazanılmış haklar konusunda gösterilen titizlik kadar 
düşünceye yapılan saldırılara önem verilmemektedir. (..) Biz Ame-
rikalılar sorunlarımızı kendimiz çözmüyoruz, çözecek birini arıyo-
ruz. Bizimki, halkın siyaset yapması değil; liderin politika yapması-
dır. Bu durum hem İngiliz, hem Amerikan siyaset hayatındaki ha-
rika bir şizofreninin sonucudur." (13) 

Amerikalı iktisatçı yazar, kendi toplumlarındaki şizofrenik "sü-
rüleşme"yi seslendirirken, ana sisteme ilişkin iki temel karakteri 
anımsatır. Birincisi, yönetimsel (idari) karakterdir; kocamış eski im-
paratorluklar modelidir. Arnold Toynbee, yapısal çürümüşlüğe uğ-
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rayan bu karakter modeline örnek olarak Osmanlı İmparatorluğunu 
gösterir. Bu sistemde halk bir "sürü" diye adlandırılır. "Sürü"nün 
bir çobanı bulunur. Çobana bağlı (sadık) bir de "çoban köpeği" ola-
caktır. Böylece çoban, çoban köpeği ve sürüden oluşan bir üçlü hi-
yerarşi, modelin en belirgin özelliğini biçimlendirir. (14) 

Anımsatılan ikinci karakter de ekonomik dizgeye (sisteme) iliş-
kindir. Galbraith, bu sistemi, "At ve Serçe" modeli diye adlandırır. 
At, zenginleri, serçeler de yoksulları ve yoksul ülkeleri simgeler. Ata 
yedirildiği ölçüde serçeler, atm dışkısına ve fışkısına bağımlı kala-
caklar ve atı izlemek zorunda kalacaklardır. (15) 

Galbraith, sözünü ettiğimiz temel karaktere uygun uygulama-
ların bir "Kuşku Çağı" getirdiği düşüncesindedir. Açılan kuşku çığı-
rı ise, toplumda bir "paranoya karakteri" yaratır. Paranoid karak-
terle şizofreni karakteri çoğu kez eşanlamda kullanılır. (16) Böyle 
bir dönemin yarattığı mantık bozukluğu da "hakka ve düşünceye 
yönelik bir saldırı silâhı" olarak kullanılır. (17) 

Erich Fromm da daha geniş bir yetki içinde bu "çağın" özelliği-
ni şöyle dillendirir : 

Bunca teknik başarıyı gerçekleştirirken, kendimizi bu büyük 
çabaya yaraşır bir varlık olarak geliştirmeyi unutmuşuz. Yaşantı-
mız; kardeşliğin, mutluluğun, ve hoşnutluğun yaşanması değildir. 
Deliliğe çok yakın ruhsal bir kargaşa (anarşi) ve şaşkınlık içinde 
yaşıyoruz. Bu deliliğe yakın yaşantı, ortaçağların toplumsal histeri-
lerinden çok, şizofreniye benziyen bir çılgınlığı andırmaktadır. (18) 

Korku, toplumsal organizmada maraz dokuların oluşmasında 
temel etkendir. Bu bakımdan, özellikle Avrupa'da, korkunun türlü 
alanlara sarkan uzantıları titizlikle araştırılır. (19) 

TARİHSEL  KÖKEN 

İnsanlık tarihinde en eski toplumsal çöküntüyü "Gılgamış Des-
tanı" ile Hititler dönemine ait bulunan "Kumarbi Efsanesi" belgeler 
ve çöküşteki nedenleri gösterirler. 

Gılgamış Destanı'na göre, Fırat kıyısında kurulmuş bulunan 
"Şurrupak kenti, (ve bu kentin değer yargılan ve yasaları) eskimiş-
tir; Kendisiyle birlikte kentin tanrıları da kocayıp bunamıştır. İn-
sanlar çoğalmışlar, yabaml (vahşi) boğalar gibi böğürmeğe başla-
mışlar. Böğürtülerden tanrıların gözlerine uyku girmez olmuş. Kar-
gaşa (anarşi) çekilmez duruma gelmiş; insanların azgınlıklarıyla baş 
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edilemezmiş. Bu nedenlerle insanlığın yokedilmesi (imhası), tanrılar 
toplantısında karara bağlanmıştır. Akıl kralı, bilimin ve bilgeliğin 
esirgeyicisi, sanatın koruyucusu Tanrı (Ea), karara karşı çıkar. Gücü 
yetmeyince de tanrıların göndereceği "Tufan"dan korunmak için tez-
den bir gemi yapmasını, Nuh Peygamber diye bilinen Utnapiştim'e 
gizlice haber verir. Söylenen yapılır; kopan Tufan'dan gemideki tüm 
canlılarla birlikte insan soyu da kurtulur. (20) 

Bu destanın dillendirdiği "eskime" ve "ihtiyarlama" (kocama, 
bunama), simgeseldirler; düzensel ve düşünsel çöküntüyü anlatır-
lar. Her iki kavramda anlamdaşlık bulunmaktadır. Geçen yüzyılda 
eskimişlik ve kocamışlık (ihtiyarlama), erken bunama anlamına ge-
len "demansprekos" sözcüğü ile söyleniyordu. Bu kavramı, destanda 
çöküş nedeni olarak bildirilen eskime ve bunama sözcükleriyle an-
lamdaş sayabiliriz. Nitekim, İbni Haldun da toplumsal çöküşü, "İhti-
yarlama" kuramı ile açıklamıştır. 

Önemli görülen, kocamışlık ve bunamışlık karakteriyle insanlı-
ğa karşı beliren öfke ve acımasızlık duygularının bir koşutluk (pa-
ralellik) göstermesidir. Böyle bir geriye dönüş (regresyon) evresin-
de beliren hınç ve saldırganlık duygularının, asıl bilimi ve sanatı 
boy hedefi saymasıdır. Bunu da bilim ve sanatın esirgeyicisi Tanrı 
Ea'mn kaygılarından anlıyoruz. 

Osmanlı "Hasta Adam"ının da temel niteliği, kocamışlık ve bu-
namışlık diye adlandırılmıştır. Daha sonra buna değinilecektir. An-
cak, tarihsel bir gerçektir ki bu "hasta adam" acımasızlığı ve "bu-
namışlık saldırganlığı", bilimle sanatı ve de çağdaş düşünceyi baş-
lıca kurban saymıştır. 

İnsanlık tarihinin ve evrensel kültürün kökenlerini, "Kumarbi 
Efsanesi" diye bilinen, bir Anadolu söylencesi işitir. Hititler döne-
minin bu yazılı belgesi de tanrılara ait bir 'menü hastalığından söz 
eder. Söylencenin ana düşüncesinden anlaşıldığına göre, bu hastalı-
ğın en belirgin özelliği, insana ve insanlığa karşı acımasızlıktır; kı-
yıcılık ve saldırganlık duygusudur. Burada da —tıpkı Gılgamış des-
tanmdaki gibi— Tanrı Ea, esirgeyicilik ve kayırıcılık sevecenliği ile 
tanrılara karşı insanın yanında yer alır. Öfkeli ve acımasız tanrıla-
rın kafaları bir çömlekçi çarkı gibi döner, hınçtan dizleri titrer; bu 
tanrılar sığırlar gibi böğürürler. (21) 

İnsanlık tarihinin en eski bu iki belgesi yanyana getirildiğinde, 
ilginç bir tablo ortaya çıkar. Gılgamış Destanı'nda, eskimenin ve ko-
camışlığm (ihtiyarlamanın) neden olduğu toplumsal hastalık, daha 
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çok toplum kesiminde gösterilirken; Kumarbi Efsanesi, hastalığın tan-
rılara bulaşmış olduğunu anlatır. Bilindiği gibi efsanelerdeki ve söy-
lencelerdeki tanrılar, toplumun istencini (iradesini) elinde bulun-
duran buyurgan kişileri simgeler. Burada, —hastalığa ilişkin ola-
rak— toplumla yönetim mekanizması arasmda bir bütünleşme gö-
rülür. 

Buradaki bütünleşmeyi ünlü öykü sanatçımız Ömer Seyfeddin, 
şahane bir ustalıkla anlatır; "Eski Bir Çin Masalı" adlı öyküsünde, 
"çıldırmış" toplumun yöneticilerinin de en sonunda, "çılgınlıkta bü-
tünleşerek deliler curcunasına katılmak zorunda kaldıklarını" bir 
gülmece ve taşlama üslubu içinde yazar. (22) 

Eski destanlardaki, efsanelerdeki, mitolojilerdeki "tanrılar sa-
vaşı, "eski-yeni" çatışmasından başka birşey değildir. Masallardaki 
tanrıların, devletin, kendi çocuklarını yemeleri, yeni'nin ve yenilik-
lerin boğulmasındaki tarihsel sürekliliği gösterir. Bu süreklilik de 
toplum yapısındaki köhnemişlik ve bunamışlık (ihtiyarlama) karak-
terine bağlı bulunur. Ziya Paşa; 

"Menendi dev, beççelerin iltikam eder... 

Köhne ribatı dehr, acîp âşiyanedir. 

Derken, efsanelere özgü köhne bir zihniyetin kendi çocuklarını ye-
diği dönemden yakımr. Burada asıl vurgulanan, köhnemişlik ve bu-
namışlık karakteri içinde efsaneler çağma doğru geri dönülmüş ol-
masıdır. 

İBNÎ  HALDUN  VE  BUNAMIŞLIK  (İHTİYARLAMA)  KURAMI 

Ibni Haldun (1334-1406), masal ve efsanelerde geçen bunamış-
lık (ihtiyarlama) kavramını toplumsal bir kuram düzeyine getir-
miştir. Bu sayede tarihin karanlık dönemleriyle bilinen çağları bir-
birlerine bağlanmıştır. Dahası, toplum ve tarih bilimlerine geniş çev-
renler (ufuklar) açılmıştır. 

İbni Haldun, devletin batışı ile bunamışlık (ihtiyarlama) ara-
smda bir nedensellik bağı görür. Genç bir devlet ve toplum 120 yıl 
içinde bunamışlık dönemine girer ve çöker, der. 

İ. Haldun'a göre, toplumdaki "asabiyyet duygusu" yoğaldığı za-
man bunamışlık evresi başlamış demektir. Burada, "asabiyyet" kav-
ramına çok geniş ve değişik anlamlar yüklenmektedir. Ulusal ben-
lik, birlik-bütünlük bilinci, güçlü soy-sop bağı ve tutkunluğu, devlet 
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kurmak geleneği ve bilinci... gibi anlam öğeleri, asabiyyet kavra-
mının içeriğini oluştururlar. 

Bunamışlık evresine giren toplumlardaki önderlik kişiliğini İbni 
Haldun, modern psikiyatrinin verileriyle şöyle belirler: 

"Vesvese ve evhama (kuşkuya) kapılan kişiler, marazi kuşku 
içindeki önderler, dinsel amaçlarla toplumu kötülüklerden korumak 
uğruna, asabiyyeti ve diğer toplumsal kuvvetlerin gerekli olduğunu 
düşünmeden harekete geçerler. Bunlar hareketin nereye varacağını, 
işin nasıl bir sonuca varacağını kestiremiyen "hasta düşünceli" kim-
selerdir. Böyleleri düşünce hastası delilerdir; kuşku içinde ortalığı 
karıştırırlar, kargaşaya (anarşiye) yol açarlar. Bunlardaki kuşku, 
vesvese, başkanlık hayali, çevresindeki tüm üyelere de bulaşır. (23) 

Burada, bilimsel anlamda tam bir şizofrenik ve paranoid kişilik 
tablosu çizilmektedir; günümüze de yepyeni mesajlar getirilmekte-
dir. 

İhtiyarlık ve bunaklık evresine girişin diğer belirtileri de şun-
lardır : Devlet ve toplum yaşamında ululuk, onur, güç ve kuvvet, bazı 
kişilerde toplanır. Devlet hizmetine kişisel çıkar düşüncesi egemen 
olur. Yoksullar ezilir. Varlıklı kişilerde zevk düşkünlüğü ile ahlak ve 
karakter çöküntüsü başlar. Vatanseverlik ve ülke için özveri gibi 
temel değerler ölür. Eski kuşağın kötülükleri burada da kalmaz; ye-
ni kuşaklara bulaşır. Böylece ihtiyarlama ve çöküntü kaçınılmaz-
lık kazanır; uygarlığın ve yaşamın gerektirdiği erdemler yoğalıp 
gider. "Kötü huylarla huylanmak" kurallaşır. Bu hal ise Tanrının 
kullan için koyduğu "GERİLEME ve yıkılma yasasının( kanununun)" 
bir gereğidir. Artık bundan sonra ihtiyarlamanın ve çöküşün teda-
visi bulunamaz. (24) 

İbni Hadun'un bir Tann yasası diye adlandırdığı gerileme veya 
geriye dönüş olgusu, bugün bir tıp terimi olarak şizofreninin bir özel-
liğini kurala bağlar. Adı da regresyon kuralıdır. Bir tıp teriminin 
veya kuralının, daha o zamanlarda bir toplum yasası olduğunu söy-
lemekle İbni Haldun, toplumbilime değişik ve geniş boyutlar kazan-
dırdığını gösterir. Tıp biliminin türlü dallarında işleklik gösteren 
bu kural günümüz bilim dünyasında toplumbilime de araştırma ufuk-
lan açmaktadır. (Bkz. Yukanda adı geçen kaynak: Die politische 
und gesellschaftliche Rolle der Angst) Kanımız odur ki Atatürk son-
rası Türk toplumunda, bu marazlık yasası (regresyon) geniş etkin-
lik ortamı bulmuştur. (25) Ve de "Onuncu Yıl Marşı'ndaki, "On yılda 
onbeş milyon genç yarattık her yaştan" dizesi, İbni Haldun'un anlat-
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tığı bu toplumsal tehlikenin devrim bilinci içinde gözetlendiğini gös-
terir. 

ALİ SU AVİ  İLE UYANAN  BİLİNÇ 

Devletin ve Osmanlı toplumunun bunamışlık evresine girmesiy-
le Batı'da nasıl bir bölüşüm hesapları yapıldığını Ali Suavi şöyle ya-
zar : 

"Türkiye kocamış (ihtiyarlamış) tır ve can çekişmektedir, dü-
şüncesi yeni çıkma değildir. İngiltere Kralı Birinci Charles'in sefiri 
Sir Thomas Roe, 1623 tarihinde, Osmanlı Devletinin kocamış, ve Türk-
lerin bitmiş olduğundan söz ederek Türkiye'yi Avrupa devletleri ara-
sında bölüşmek tasarısını (lâyihasını) yazmıştır. Ünlü Volney de bu 
düşünceleri yayınladı. Dahası, bu konu üzerinde yazdığı kitap, Ge-
neral Bonaparte (Napolyon)'m elinden düşmezdi. Volney'den sonra 
bu düşünce Avrupa'da yayıldıkça yayıldı. Şimdilerde ise Türkiye'yi 
baş devlete bölen haritalar Paris'in her sokağında satılmaktadır. Şu-
rası bilinmelidir ki Türkiye kocamıştır düşüncesi, Avrupa'ya girdi-
ğinden beri, buna karşı bu memlekette, Türkiye gençtir, fikri doğ-
muştur." (26) 

Buna karşı devletin izlediği politika şöyle özetlenir: Ülke, her 
aşağılığa katlanan, tepkisizlik, duyarsızlık ve cehalet (haleti cehl-ü 
meskenet) karakterinde dümdüz edilir. Toplumun "cehalet ve mes-
kenet düzeyinde tesviye edilip perdahlanması, erdemde, bilim ve 
sanatta sivrilen başları koparmakla" olanak buluyordu. Halkı cahil 
bırakıp devlet işlerinden habersiz kılmak temel ilke idi. (27) 

Ali Suavi, kökenleri çok eski yıllara dayanan bir teşhisin Osman-
lı toplumuna en görkemli bilinen yıllarda konmuş olduğunu göste-
riyor; böyle bir tehlike karşısında da devletin nasıl bir "uyur-gezer-
lik" siyasası izlediğini acı bir dille anlatıyor. Sonuç belli. Demek ki 
"Hasta Adam"m maraz belirtileri bizden çok önce kavranmıştır; bu-
na göre birtakım çıkar beklentileri başlamıştır. Batı'nın ünlü tarih 
filozofları, "Türk kültürüne ve tarihine ölmüş ve gömülmüş" gözle 
bakarlarken boşuna "ukalâlık" etmiyorlardı. Dayandıkları en sağ-
lam güvence, devletin ve toplumun bir bunamışlık evresine girmiş 
olmasıydı. Mehmet Akif de sık sık, "Ey milleti merhume!", "Ey üm-
meti merhume!" (ölü millet ve ümmet) diye ünlerken, boşuna ya-
kınmıyordu. 

Ali Suavi'nin yazdıkları dar bir uyarının ve uyamşm sınırını aşa-
mamıştır. 
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ATATÜRK'DEKİ  KÖKTENCİLİK 

Türk toplumundaki kalıtımsal hastalığı tüm boyutlarıyla ve de 
bir bütün olarak ancak Atatürk görebilmiştir. 

9 Eylülde düşmanın denize dökülmesinden 48 gün sonra, 27 Ekim 
1922 de Atatürk Bursa'da konuya şöyle parmak basmıştır: 

"...Fakat, bugün gerçek kurtuluş (halâsı hakiki) noktasına he-
nüz ulaşmış değiliz. Bu düşüncemi açıklayayım: Bir ulusun felâkete 
uğraması demek, o ulusun hasta ve mariz olması demektir. Bun-
dan dolayı, gerçek kurtuluş, toplumdaki hastalığı meydana çıkarıp 
(teşrih edip) tedavi etmekle sağlanır. Marazın tedavisi için de bili-
mi bu alanda uygulamaya koymak gerek. Böyle yapılırsa toplum 
yapısındaki hastalığın kökü kazınır. Bunun aksine, toplumdaki has-
talık bilim dışı bir yöntemle tedaviye kalkışılırsa, o zaman hastalık 
daha da müzminleşir ve tedavisi olanaksız duruma girer. 

"Bir toplumun hastalığı ne olabilir?... Ulusu ulus yapan, yüksel-
ten ve ilerleten güçler, kuvvetler vardır: Düşünce güçleri, toplum-
sal güçler gibi... 

"Düşünceler; anlamsız, mantıksız boş saçmalıklarla dolarsa o 
düşünceler hastadır. Bunun gibi, toplumsal yaşam da, akıl ve mantık-
tan uzak, yararsız ve zararlı birtakım inançlar ve geleneklerle dop-
dolu bulunursa mefluç (inmeli) olur. 

"Önce, düşünce ve toplumsal güçlerin kaynaklarını temizlemek-
le işe başlamak gerek. Yurdu ve ulusu kurtarmak istiyenler için, 
ulusal onur, iyi niyet, özveri, gerekli olan niteliklerdir. Ama, bir top-
lumdaki hastalığı görmek, onu sağaltmak, toplumu çağın gerekle-
rine göre ilerletebilmek için bu nitelikler yetmez; bu niteliklerin ya-
lımda bilim ve teknik gereklidir." (28) 

Burada, toplumsal hastalıktan kurtuluş için, Kurtuluş Savaşı'nm 
bile yetmediği anlatılıyor; bu konuda toplumsal değer yargılarının 
bir işe yarıyamıyacağı dile getiriliyor; gerçek çözüm için bilimsel yön-
den kadrolaşıp kurumlaşmanın gereği vurgulanıyor. 

1925 yılında da Atatürk, hastalığın nedenselliğine şöyle değinir: 
"Cumhuriyet ahlâk ve erdeme dayanır. Sultanlık ise korku ve 

tehdide dayanan bir yönetimdir. Sultanlık korkuya dayandığı için, 
korkak, zelil, aşağılık karakterde insanlar yetiştirir. (29) 

Atatürk burada, hastalığın temel etkenlerinin korkuya bağlı ol-
duğunu açıklar; kalıtımsallık gerçeğine el atarak çağdaş bilim anla-
yışı ile tam bir uyum içinde bulunur. 
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Atatürk'ten sonra birçok değerli kalemler konunun türlü yön-
lerine değinmişlerse de, sorunun önemine güncellik kazandırama-
mışlardır. 

Soruna bilimsel olarak yaklaşmada Ziya Gökalp'ın özel bir yeri 
vardır. Bu düşünürümüzün görüşlerinden günümüzün de esinlene-
ceği kanısını taşımaktayız. 

ZİYA GÖKALP'IN BİLİMSEL YAKLAŞIMI 

Ziya Gökalp'ın konuya ilişkin yaklaşımı, toplumsallık dışında, 
biyolojik ve fizyolojik öğeler de taşır. 

Gökalp, ihtiyarlama konusunda İbni Haldun gerekirciliğini (de-
terminizmini) eleştirerek bu konudaki evrensel kanıya karşı yepye-
ni bir tavır koyar. Diyarbakır'da çıkardığı Peyman gazetesinde yaz-
dıklarının özeti şöyledir: 

"İbni Haldun, organizmalar (uzviyetler) gibi devletlerin de do-
ğal bir ömrü olduğunu savlıyor. İlk bakışta doğru gibi görülen bu 
önermenin, biraz irdelenince çürüklüğü ortaya çıkar. Organizma-
lar da devletler gibi bağımsız yaşam öğelerinden oluşurlar. Devlet-
ler bireylerin, organizmalar hücrelerin sürekli yardımlaşma kuralı 
üzerine kurulmuş birer "yardımlaşma ortaklığı" gibidirler. 

"Gerek organizmayı oluşturan hücrelerin ve gerekse devleti mey-
dana getiren bireylerin yeni ve eski öğeleri arasında sürekli bir di-
rimsellik savaşımı vardır. Bu savaşımda yeni ve sağlıklı öğeler üs-
tünlük sağlarlarsa "gençlik" egemen olur; eğer eski ve bozucu un-
surlar üstünlük sağlarlarsa bunamışlık (ihtiyarlama) devreleri hü-
kümran olur, egemenlik sağlar. 

i 
"Organizmalar yalnız doğal ayıklama" (ıstıfai tabii) yasasına 

bağlı olduğu için, sağlıklı hücrelerin düşkün hücrelere kesin üs-
tünlükleri geçicidir. Yıpranmış hücreler (fasit hücreler), bozucu hüc-
reler, büyük bir çoğunluk kazandıktan sonra, gençlik bir daha geri 
dönmemek üzere göçer gider. Devletlerde ise, bireylerin üstünlüğü, 
doğal ayıklama yasasından başka "ussal bir ayıklama" (ıstıfai aklî) 
gibi temel bir kurala da bağlı bulunmaktadır. 

Bir devlette marazi gidişatın yarattığı doğal bir akış, bozucu 
unsurları iktidarın başına getirebilir; ancak böyle bir durumda akıllı 
bir azınlık grubu etkili bir yenilik darbesiyle toplumsal eğilimi bo-
zarak sağlıklı etkenlere üstünlük sağlıyabüir. O zaman bunamaya 
yüz tutan toplum yapısı gençleşmeğe başlar. 
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"Osmanlı toplumu, kocamış unsurların (anasırı fertutenin) ağır 
bir üstünlüğü ile bunamışlık çukuruna düşmüştü. "Genç Osmanlı-
lar' 'ın ani bir hareketiyle devlet gençleşmeğe başladı. Bunamış bir 
insanın tazelenmesi olanaksız iken, ihtiyarlamış bir devletin yeni-
likçi devrimler yoluyla gençleşebileceğine dair birçok örnekler vardır. 

"Acaba Osmanlı milleti tamamen gençleşebildi mi? 

Genç Osmanlılar, yalnız yönetimi yenilemekle ulusal bir yenilik 
de olur, sandılar. Böylece eski organlara yeni görevlerin yüklenebi-
leceğini düşündüler. Oysa, organları görev yaratır; organlar da alı-
şık oldukları görevleri yaparlar. Bu bakımdan eski düşünceli kim-
seler yeniyi kavnyamazlar, yenileştirici görev yapamazlar. Artık 
iyice anlaşılmıştır ki bu ulus tamamen gençleşmedikçe yaşıyamıya-
caktır. Eski düşüncelerin egemenliğindeki ülke, bir ihtiyar bunamış 
görünümünde olacak ve yüreklerimizi parça parça eden saldırıların 
arkası kesilmiyecektir. (30) 

SONUÇ 

Ziya Gökalp'ın yazdıklarından sonra , ülke, bir Atatürk dönemi 
yaşamamış gibi. Oysa, yaşam durmuyor. Dünya uyumuyor. Tarihsel 
akış konumunu koruyor. Buna karşın, toplumsal yaşamdaki hasta-
lığın kalıtımsallığı ve süreğenliği kavranmamışa benziyor. Koca-
mışlık evrelerinin eskiyip yıpranmış (fersudeleşmiş) değer yargıla-
rıyla kuruluşlar yeniden diriltilmek isteniyor. En yakın geçmiş dö-
nemlerde, "geriye dönüş" (regresyon) karakterindeki bir çok olay-
ların sergilendiği görülmüştür. Bunların herbiri ulusal ar damarım 
çatlatacak utançlıktadır. Bu olaylar, bindiği dalı kesmek mantığının 
damgasını taşırlar. Ulusça seçilmiş amaca düşmanlık (ambivalans) 
karakterinden henüz arınmış değiliz. 

Bu koşullar sürdükçe de tarihin tekerrürünü (yinelenmesini) 
durdurmak olanağı yoktur. 
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I 

YAPISAL VE SİYASAL AÇIDAN ULUSÇULUK 

Doç. Dr. Doğu ERGÎL 

Ulusçuluk, ulus olmanın, oluşturmanın bilincidir.1 Dünya toplum-
larının ulus öncesi sosyal oluşumlardan (yapılardan ulus olma aşa-
masına varma çabasının hem bir ürünü hem de ideolojik aracıdır. 
Ulusal kuruluş yeni özellikler kazansa da (yapısal değişikliğe uğra-
sa da), daha kapsamlı (uluslarüstü) bir örgütlenme onun yerini al-
madıkça, ulusçuluk ideolojisi, yeni biçimlerde sürecektir.2 Şu halde, 
ulusçuluğu tekdüze, değişmez, türdeş bir ideoloji olarak değil, ulu-
sal oluşumun evrimi ve yapısal değişikliklerinden etkilenen, devin-
gen bir ideoloji olarak görmek ve izlemek gerekir.3 

Ulusçuluk, eski -ulus öncesi- yapıların kırılıp, yerine daha gün-
cel gereksinmelere yanıt veren kurumların, daha ileri üretim yaşam 
ve yönetim biçimlerinin geçmesini hedef alıyorsa ilericidir. Bu bağ-
lamda, ilerici diye nitelendirilen ulusçuluk, ulus öncesi oluşumlar-
dan ulus oluşa yönelişin seferberliğini, birleştiriciliğini yaptığı ölçü-
de tarihsel olarak çağdaş, ileri ve ilerletici olmuştur.4 

İlerici ulusçuluk, pre-kapitalist bir ekonomiden, dağınık (bütün-
leşmemiş) bir sosyal oluşumdan/örgütlenmeden, kapitalist ekonomik 
düzene geçişi, hedeflemiştir. Dağınık ekonomik ajan ve grupları, 

ı Hans Kohn, The Idea of Nationalism. New York: Macmillan, 1960, s. 14. 
Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken, 1980 (4. bası), s, 23. 
Louis L. Snyder, The Meaning of Nationalism. New Brunswick: Rutgers 
University Press, 1954, s. 8-11. 

2 Louis L. Snyder, The New Nationalism. Ithaca: Cornell University Press, 1968. 
Phillips W. Davison, International Political Communication. New York: Praeger, 
1965. 

3 Aydın Tanefi, "Milliyetçilik Kelime ve Mefhumu", Tercüman (22.6.1981) 
Albert Lepawsky, et al, eds. The Search for WorId Order. New York: Appleton-
Century-Crofts, 1971, 

4 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies. New Haven ve 
Londra: Yale University Press, 1973 (7. bası), s. 140-148. 
David Apter, The Politics of Modernization. Chicago: Chicago University Press, 
1969 (4. bası), S. 330-335. 
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sosyal birimleri, ortak bir ulusal karar merkezine bağlamayı tarih-
sel misyon olarak yüklenmiştir. Amaçları şunlar olmuştur :5 

1) Ulus oluşturmak. Bu süreç içinde şu işlevleri üstlenir: 

a) Ulusal ekonomiyi yaratmak. 

b) Özerk bir ulusal karar/yönetim organı (ulusal devlet örgü-
tü) yaratmak ve bireysel, yöresel kümesel bağlılıkları onda topla-
mak. 

c) Ulusal bir kültür (ortak değer sistemi ve beklentiler karşı-
lıklılığı) yaratmak. 

BATI ULUSÇULUĞU 

Ulusçuluğun tarih sahnesinde etkin bir siyasal akım olarak be-
lirişi Avrupa topluluklarının ulus-devlet olma aşamasına varmala-
rıyla eşanlıdır. Ulus ve ulusçuluk, ne Batı'nm dağınık feodal siyasal 
ve ekonomik örgütlenişi içinde, ne de Doğu'nun çok-uluslu ve çoğu 
teokratik imparatorlukları bünyesinde gelişebilirdi. Pazar eko-
nomisinin bu iki yapıyı dağıtıp, bireyleri ve yöresel toplulukları or-
tak bir ulusal pazar (ekonomik işbölümü) içinde örgütlemesi, ulu-
sal topluluğun oluşumunun temelinde yatan en önemli etmendir. 

Üretim ve bölüşümün ulusal çapa varması, ulusallaşması, ekono-
mik birim olarak tüm ulusun alınması, emeğin, sermayenin ve pa-
zarın çapını o zamana dek görülmeyen bir büyüklüğe vardırmış, 
üretici güçlere büyük bir dinamizm kazandırmıştır. Bu dinamizmin 
gerçekleşmesini ideolojik planda savunan ulusçuluk, coğrafi ve si-
yasal engellerle bölünmüş bir nüfusu hem yatay olarak, hem de ay-
rışmış (diffentiated), sınıflaşmış topluluğu dikey olarak bütünleş-
tirmeyi amaçlıyordu. Bireyler ve kümeleri "ulusal birliğe" çağırıyor-
du. Savunulan "ulusal birlik", geleneksel toplumda olduğu gibi, ben-
zer birimlerin mekanik ve durağan birliği olmayacak, benzemeyen 
birimlerin organik dayanışması,7 işbölümü üzerine kurulu dinamik 
bir ekonominin ürünü olacaktı. 

Yeni ekonomik yapı, bilime, atılıma, yeni buluşlara, yaratıcılığa 
açık; edinilmiş/kalıtımsal statülere değil, kazanmaya/başarmaya da-

Ankara, s. 2. 
5 Doğu Ergil, "Toplumbilim Ders Notları", (Teksir) Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
s H.H. Gerth ve C. Wright Mills, From Max Weber : Essays in Sociology. New 

York: Oxford University Press, s. 65-69. 
D. Apter, op. cit., s. 408-411. 
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yalı, yarışmacı bir toplum felsefesini de birlikte getirdi. İnsanlar, şu 
Bey'in, Prensin zorunlu uyruğu ya da bu dinin, dinsel otoritenin zo-
runlu izleyicisi olmaktan kurtulmaya başladılar. Yaşama inanma 
ve davranmaya ilişkin haklarını onlardan değil, insan olmaktan, öz-
gür birer yurttaş olmaktan aldıkları bilincine vardılar. Bireylerin 
bağlılıkları artık Bey ya da Prensin yersel gücü, ya da Kilise'nin ko-
şulsuz, seçeneksiz göksel otoritesince sağlanmıyordu. Milliyetçiliğin 
çağrısı kişi, aile (hanedan), zümre, ya da sınıf adına değil, ulusun 
tümüne bağlılık biçiminde belirdi.8 

Böylesine soyut ve geniş kapsamlı bir varlığa bağlanmak, üs-
telik özgürlük ve eşit üyelik olanaklarıyla sunulunca, benimsenmesi 
kolay oldu. Ayrıca çağınnm sınıfsal temeli, bu temele oturan ikti-
dar ilişkileri açıkça algılanamadı.9 

Geleneksel egemenlik ve ayrıcalık ilişkileri ortadan kalkınca, 
mutlak monarşiler, aristokrasi, kilise, birer siyasal güç olmaktan çık-
tı. Bu gelişme içinde, Rönesans ve Reform süreçleri düşüncede ve 
inançta bağımsızlığı, yerselliği (dünyeviliği) ve akılcılığı getirdi. Bu 
özgürleşme ve atılım iklimini yaratan dönüşümün öncü gücü olan 
sınıf -girişimciler-, liberalizmi, laikliği, temsili siyaseti, akılcılığı, öz-
gürlüğü ve eşitliği savundu. İşte ulus (al) devlet bu gelişimin sonun-
da feodalitenin ve teokrasinin yıkıntıları üzerine kuruldu.101 

Ulus çapında işbölümü, doğallıkla, ortak bir yönetim ve hukuk 
sistemi gerektirecekti. Bunlar, ulusal toplumu oluşturan öğelerin 
(kişi ve toplulukların, sınıfların) bağlılığını yerel, yöresel ve mistik 
odaklardan kendine çeken merkezi, laik bir otoritenin, ulusal ege-
menliği simgeleyen bir hükümetin (yönetim biçiminin) doğuşunu 
da birlikte getirdi.11 

Bağlamlan geleneksel otoritelerin feodal bey, kral, imparator gi-
bi genellikle yalnızca Tanrı'ya karşı sorumlu olan kişiliklerin yerine 
egemenliğin kaynağı olarak ulusun benimsenmesi büyük bir siyasal 
aşamadır. "Egemenlik ulusun"sa, siyasal otorite, ulusu temsil eden-

7 S.P. Huntington, op. cit, s. 142-147. 
Emile Durkheim, "On Mechanical and Organic Solidarity", s. 208-212, T. Parsons, 
et. al., eds., The Theories of Society, Cilt I., New York: The Free Press of Glencoe, 
1961. 

8 Baskın Oran, Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği, Ankara: S.B.F. Yayım, No. 396, 
1977. 6. 32-33. 

9 Doğu Ergil, loc. cit., s. 3. 
ıo H. Kohn, op. cit. 221 ff. 
ıı Ibid. 
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lerce kullanılacak demektir. Başka deyişle, ulusçuluk, toplumsal oto-
ritenin (yönetim erkinin) mistik, dinsel ve kısmi (yerel/yöresel) güç-
lerin elinden alınıp, ulustan kaynaklanan meşruiyete dayandırılma-
sını sağlamıştır. 

Ulus, ulusal devlet aracılığıyla kullanılan toplumsal egemenlik 
ilişkisinin ortamıdır/alanıdır. Egemenlik sınıfsal bir olgudur.12 Smıf-
lararası ilişkilerden doğar. Ulusal devlet kurgusunun üzerinde yük-
seldiği ekonomik yapının egemen gücü girişimci sınıftır. Bu sınıf, 
kaçınılmaz olarak, devlet aygıtından kendi iktidarını siyasal planda 
pekiştirmek, ideolojik planda da meşrulaştırmak için yararlanacak-
tır. İdeolojik özümleme-özümletme işlemi, kültür aktarımı süreciyle 
var olan egemenlik ilişkilerini de aktaracak, aşılayacaktır. Ama, tüm 
yersel ve göksel eski bağlılıklarından kopan bireyler, girişimci sınıf 
gibi mistik bir çekiciliği olmayan, kısmî, ayrıca birleştiricilikten çok, 
ayrıcalığı (imtiyazlı olmayı) çağrıştıran bir güç ya da kavram et-
rafında birleşmeye çağnlmamışlardır. Birleşme çağrısı ulusal dev-
let adına yapılmıştır.13 Böylece ulusal birlik oluşurken, ulusal dev-
letin temsil ettiği iktidar ilişkilerinin sınıfsal niteliği arka planda 
tutulmuştur. 

Öte yandan girişimci sınıfa iktidar yolunu açan ve sonradan 
daha da gelişen temsil (seçim) sistemi ve parlamenter kurumlar, 
ulusun özgürlükçü, iradi, katılımcı, akışkan (smıflararası geçişe 
açık), değişken (dinamik, değiştirilebilir) niteliklerine inancı ayakta 
tutmuşlardır. 

Girişimci sınıfın kültür aşılama -toplumsallaştırma- işleminde 
/ ulusu (milleti) anahtar kavram olarak öne sürmesinin en önemli 

nedenlerinden biri, kanımca, ulus öncesi oluşumlarda da devlet ku-
rumunun var oluşu, ve onun Prens ya da Kral ile özdeşleşmiş olma-
sıdır. Oysa ulus, yeni bir oluşumdur ve yerleşik hiçbir kurumla iliş-
kiyi çağrıştırmamakta, hiçbir bireyi ve kümeyi de dışlamamaktadır. 

Ekonomide, siyasette ve kültürel alanda ulusal sentezi gerçekleş-
tiren toplumlar, doğallıkla, benzersiz bir dinamizm kazandılar. Preka-
pitalist ve prenasyonal (ulus öncesi) bir dünyada hızla yol aldılar. 
İngiltere ve Fransa gibi ilk kapitalistleşen ve uluslaşan toplumlar, 
geleneksel imparatorlukları yıkarak, yeni dünya imparatorlukları 

12 Nicos Poulantzas, op. cit. Ayrıca, Ralph Miliband, "Sınıf İktidarı ve Devletin 
İktidarı", s. 114-117, Ralph Miliband, Nicos Poulantzas ve Ernesto Laclau, Kapi-
talist Devlet Sorunu (çev, Yasemin Berkman), İstanbul: Birikim, 1977. 

13 Kari W. Deutsch, Nationalism and Social Communication. Cambridge, Mass.: 
M.I.T. Press, 1966. 
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kurdular. Küçük Hollanda, Portekiz bile birer büyük emperyal güç 
haline geldiler. 

Kapitalizm bir dünya sistemi durumuna gelince, kapitalist yolla 
ilk gelişen ve kıtalararası imparatorluklar oluşturan Batılı uluslar, 
zamanla ulusçuluk ideolojisini yayılmacılıklarının bir aracı ola 
rak kullanmaya başladılar. Ulusçuluğun taşıyıcısı olan yeni ege-
men sınıf ya da katman, toplumsal istikrarı sağlıyabilmek için sı-
nıflararası uzlaşmaya büyük önem vermiştir. Evrensel çapta der-
lenen büyük ekonomik değer (birikim) içerde arzulanan ulusal is-
tikrarı ve dayanışmayı sağlamak için kullanılırken, dışarıda dünya 
talan edilerek, eşitsizlik dünya sisteminin ayrılmaz bir parçası ola-
rak yapılaştırılmıştır.14 Şu halde Batı ulusçuluğu, ulusal birliği sağ-
layarak hız kazandırdığı gelişme sürecinin bir evresinde ekonomik 
yayılmacılığın ve sömürgeciliğin aracı olmuş; saldırgan ve ırkçı bir 
nitelik kazanmıştır. 

Bu aşamada artık ulusçuluk Avrupa'da filizlendiği dönemde ol-
duğu gibi bir ulus oluşturma, dayanışma ideolojisi değil, sömürge-
leştirilen toplulukları, toplumları geri bıraktırıcı bir işlev yüklendi. 
Doğallıkla, bu emperyalist milliyetçilik, Üçüncü Dünya olarak ad-
landırılan, kapitalist sistem içinde bulunan/tutulan sömürgelerde 
ve yarı-sömürgelerde kendi karşıtını yaratacaktı. Yarattı da. 

ANTİ-EMPERYALİST,* MODERNLEŞMECİ* * AZGELİŞMİŞ 
ÜLKE ULUSÇULUĞU 
Birer imperium oluşturan ve yayılmacılıklarını sömürgecilikle 

noktalayan gelişmiş ülkeler, nüfuzları altına aldıkları geleneksel top-
lumları birer tam ya da yarım sömürge haline getirdiler.15 Tam sö-
mürgeler devlet kurma aşamasına gelmemiş olan toplumlardı. Bun-
ların hem ekonomileri "merkez" (sömürgeci) ülke ekonomisine 
bağlanıyor, tabi hale getiriliyordu. Hem de, bu sömürüyü siyasal 
açıdan kolaylaştıracak yönetsel/siyasal örgüt (devlet) kuruluyordu. 

Immanuel Wallerstein, The Modern World-System. New York: Academic Press, 
1974, 
Saıııir Amin, Unequal Development. New York: Montlıly Review Press, 1976. 

* Başka devletlerin, ulusal devlet üzerindeki denetimine, eşdeyişle, bağımlılığa 
karşı. 

** Geleneksel toplumsal kurumlar ve ilişkiler yerine azgelişmiş topluma çağdaş 
Batı kurumlarını ve değerlerini aşılamaya çalışan. 

15 S. Amin, ibid. 
Robert I. Rhodes, ed, Imperialism aid Undoröevelopment. New York: Monthly 
Review Press, 1970. 
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Oluşturulan devlet kurumu, bütünüyle sömürgeci gücün ürünüydü. 
Yan sömürgeler ise, geleneksel toplum düzeni üzerinde yükselen ve 
işleyen bir devlet kurumu olan, ama, ekonomisi sömürgeleştirilip 
merkez ülkenin siyasal, ekonomik ve kültürel kurumlan sömürge-
de kurulmuş olduğundan bunlan işletmek için yerli kökenli ama 
batılı gibi eğitilmiş/yetiştirilmiş kadrolar gerekliydi. "Çevre" (tabi) 
ülkede "merkez"in çıkarlannı bunlar koruyacaktı. Sömürgeci dev-
letin sömürge devlet aygıtmdaki uzantılan olarak yetiştirildi bu kad-
rolar.16 

İkinci tip çevre ülkede eski bir devlet geleneği vardı. Yüzlerce 
yıllık bir kurumsallaşmanın nazım örgütü olarak geleneksel devlet, 
artan Batı baskısı/nüfuzu karşısında kadrolannı yenilemek gereksi-
nimini duydu. Giderek gerilediği Batı karşısında Batının üstünlüğü-
nü, ülkeye kazandırabilecek modern bürokratik kadrolar yetiştir-
meye çalıştı. Çağdaş okullarda okutulan, Batılı hocalann, düşün-
ce akımlanmn etkisinde kalan bu kadrolar, yine Batı ülkelerinde 
staj gördüler. Öte yandan aynı tür koşullarda yetişen ama bürokrasi 
dışında yetişen modern meslek sahibi aydınlar toplum yapısında yer-
lerini aldılar. Ekonomisiyle uluslararası sisteme (Batıya) bağlanan 
bir ülkede evrensel çapta gelişmiş bir pazar ekonomisinin farklı işlev-
lerini görecek yeni mesleklerin doğması kaçınılmazdı. Doktorlar, 
avukatlar, öğretmenler, gazeteciler, mühendisler, bürokratik kad-
rolarla birlikte modern orta sınıfı oluşturdular. Bu katmanların or-
tak özelliği önce Batılı yöntemlerle yetişmiş olmalan sonra gelenek-
sel ve geri toplumlarım birer Batı toplumuna dönüştürmek gibi ta-
rihsel bir misyonla kendilerini yükümlü görmeleriydi. Geçmiş .ku-
şaklardan farklı yetiştirilmelerinin temelinde de bu dönüşümden 
umulan kurtuluş yatmaktadır. 

Gerek tam sömürge olsun, gereksi yan sömürge olsun, emper-
yalizmin boyunduruğundan kurtulma çabasına giren "çevre" ülke-
lerde yapısal bir benzerlik vardır. Ekonomisi sömürge ilişkileri doğ-
rultusunda yapılaştığı için, gelişmiş girişimci sınıftan yoksundurlar. 
Ulusal girişimci sınıfın yokluğunda ülkenin ekonomisinde yabancı 
sermayecilerin işlerini güden aracı nitelikli girişimciler, etnik ya 
da dinsel azınlıklar palazlanmış, etkinlik kazanmıştır. 

İm Scipio (bir takma isimdir), Emergent Africa. New York: Simoıı & Schuster, 
1967, 6. 26-42. 
Ronald Robinson, "Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch 
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Bağımsız, atılımcı, ulusal ekonomiyi sürükleyen, geliştiren bir 
ulusal girişimci sınıf olmayınca, ulusçuluk akımının öncülüğünü Ba-
tı'da olduğu gibi bu sımf yüklenemezdi. Ama Batıya karşı korunma-
da batılılaşmadan başka çare göremeyen ve ellerindeki devlet aygı-
tının gücünden yararlanarak ulusçuluk akımına ve onun içerdiği 
dönüşümlere önderlik etmek yolunda önce yarı-sömürgelerin asker 
ve sivil bürokratları daha sonra sömürgelerin giderek merkez ülke 
nüfuzundan bağımsızlaşma eğilimi gösteren bürokratik kadroları 
harekete geçtiler. Toplumun sömürge statüsünü ya da güçsüzlüğü-
nü/çöküşünü sona erdirmeyi bir ulusal onur sorunu yapmamn ya-
nında, bağımsız bir ülkenin rakipsiz yöneticileri ve seçkin katman-
ları olmayı amaçlayan insanlardan oluşan ulusçu bloka iç pazara 
dönük girişimcilerin katjılması beklenen bir olgudur. Azınlık ve 
yabancı girişimciler karşısında daralan iş alanlarını korumak, çap-
larını büyütmek uğraşında başarısızlığa baştan mahkûm olmak, 
dış sermayeyle organik ilişki kuramayıp orta ve küçük çaplı giri-
şimcileri ulusal bloka çekecek önemli nedenlerdir. 

Öncü ve sözcüleri, bir başka deyişle, ideologları ve örgütleyici-
leri beliren ulusçu akım, bağımsızlık mücadelesinin insan gücünü 
oluşturan kitleleri özellikle kırsal kesimden derleyebilir. Köylüyü ha-
rekete geçirmek, büyük toprak sahiplerinin ve kabile şeflerinin ulu-
sal davaya kazanılmaları ile olanaklıdır. Bu yerel önderlerin milli mü-
cadeleye katılması ve kendilerine bağlı/bağımlı köylü kitlelerini ya 
da kabile üyelerini mücadeleye çekmeleri bağımsızlık mücadelesinin 
yürütülmesi ve kitlesel destek görmesi açısından stratejik önemdedir. 
Ülkelere göre şeflere, şeyhlere ve ya da büyük toprak sahiplerine 
bağlı/bağımlı geniş yığınlar, önderlerinin etkisiyle mücadeleye gir-
diklerinde kısa ya da uzun sürede sömürgecilere karşı verilen sa-
vaşım kazanılmıştır. 

Bu bağlamda bağımsızlık sonrası iktidar blokunun yapısı bü-
yük önem taşımaktadır. Artık ortak düşman altedilmiştir. Toplu-
mun tüm katmanlarım birliğe çağıran dış düşman öğesi (anti-em-
peryalizm) ideolojik etkisini önemli ölçüde yitirmiştir. Şimdi ulus-
çu kadronun içindeki çelişkiler yeni dönemde çözüm bekleyen 
en önemli sorun durumundadır. Önderlik kadrosunda, kurmak ve 
yönetmek istedikleri toplum modeli açısından modern (batılı) eği-
limler taşıyanlar ile geleneksel seçkinler (büyük toprak sahipleri, 
tüccarlar, din adamları) arasında yeğledikleri toplum modeli ve yö-
netim biçimi açısından önemli farklar bulunabilir. Örneğin varlık 
nedeni modern bir toplumun işlevlerini görmek olan asker ve sivil 
bürokratlar, modern meslek kümeleri, geleneksel bir toplumun sa-



454 DOĞU ERGL 

vunucusu olamazlar. Olmamaları gerekir. Varlıklarının temel ne-
deni, Batı karşısında gerileyen geleneksel düzeni dönüştürmek, çağ-
daş kılmaktır. 

Bu modern orta katmanlar ile, varlıklarını geleneksel işbölümü-
ne, ekonomik yapıya borçlu olan ve genelde prekapitalist ya da sa-
nayi öncesi kapitalist dönemin ilişkilerinin sürekliliğini yeğleyen 
toprak ağaları (pazar için geniş çaplı üretim yapmak endişesi olma-
yan toprak sahipleri), esnaf, zenaatkarlar arasında toplum kurgusu, 
kültür anlayışı ve sosyal beklentiler açısından önemli çelişkiler bu-
lunması kaçınılmazdır. 

Görülüyor ki, toplumda ideologluğu üstlenen kesit ile geniş 
halk tabakaları ( özellikle köylü) arasında ilişkiyi, bağı sağlayan 
kesit (ler) arasında derin karşıtlıklar taşıyan bir birlik ancak ola-
ğanüstü durumlarda, örneğin istila ve savaş gibi tüm ulusu tehdit 
eden, ilgilendiren durumlarda kurulabilir. 

Anti-emperyalist milliyetçi blokta modern katmanlar ne kadar 
etkense, bu bloğun ideolojik, mozayiğinde dönüşümcü (inkilapçı), ye-
nilikçi (reformist) öğeler o oranda ağırlık taşıyacaktır. Ama gelenek-
sel katmanlar milliyetçi bloka egemense (bugün İran'da olduğu gi-
bi) iktidar bloğunun ideolojik kurgusunda dini temaların, prekapi-
talist toplum düzeni kurumlarının yüceltilmesi olağandır. 

Bağımsızlık sonrasında oluşacak ya da yeniden düzenlenecek 
olan ulusal devletin yapılaşması süresinde iktidar bloğunun iç yapı-
sı benimsenecek devlet ve toplum yapısı açısından stratejik önem-
dedir. Eğer, bu dönemde ulusçu modern orta katmanlar devlet aygı-
tını denetliyebilecek ve öteki katmanları etkileyebilecek güçte ise-
ler, bir sınıf olmamakla birlikte, yönettikleri devlet aracılığıyla sınıf 
benzeri güç kazanabilirler. Bu güç iki temelden ya da eylemden kay-
naklanabilir. Birincisi, olmayan ya da güçsüz olan ulusal girişimci 
sınıfın boşluğunu dolduracak tarihi işlevleri devlet aygıtı/gücü eliyle 
gerçekleştirmektir. İkincisi, geleneksel seçkinleri, özellikle toprak sa-
hiplerini, din adamlarını, siyasal açıdan edilginleştirerek (pasifize 
ötmek). 

Edilginleştirme işleminin çeşitli yönleri vardır. Bağımsızlık sa-
vaşımı sonrasında çeşitli toplumların ulusçuları tarafından kulla-
nılanlar şunlardı: 

1 — Bir seçkinler forumu olarak oluşturulan parlamentoya ki-
min seçileceği tek parti yönetimi eliyle saptanmış ve yönlendiril-
miştir. 
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2 — Devlet yönetimi (yürütme) ile yasama arasında tek parti 
ya da egemen parti örgütü aracılığıyla doğrudan ilişki kurulmuştur. 

3 — İktidarın ve rejimin en büyük destekçisi olarak bakılan si-
lahlı kuvvetlerin yönetiminin hep yönetici ulusçu kadronun elinde 
kalmasına özen gösterilmiştir. 

4 — Yetersiz ekonomik üretim, zayıf ve gelişme arzusundaki gi-
rişimcileri tedirgin etmeden kısmen KİTlerce karşılanmış ve eko-
nomik alan, çeşitli yöntemlerle devlet denetimi altında tutulmuştur. 
Ama ne mülkiyet rejimine ne de ulusal ekonominin genel yapısına/ 
süreçlerine karışılmıştır. Bu arzulanmadığı gibi, kitle desteği olma-
dan başarılacak bir girişim de değildir. 

Bu açıklamalar ışığıda görülüyor ki modern ve "modernleştirici" 
(inkilapçı) kadroların iktidarı, a) ulusal girişimci sınıfın zayıflığı, 
b) devlet yönetimini elinde bulundurması, c) verilen bağımsızlık 
mücadelesi sonunda dış nüfuzun ülkenin devlet yapısı üzerinde azal-
ması ya da kalkması koşullarının bir arada gerçekleşmesi temeline 
oturuyor. O halde bıj. iktidar göreli ve sürelidir (konjoktüreldir). 

Alman ekonomik önlemlerle gelişen ekonomi içinde girişimci sı-
nıf da gelişerek güçlenecek ve ekonomik gücünü bir gün siyasal et-
kenliğe dönüştürecektir. O zaman çıkarlarını devleti özerkçe yön-
lendiren bürokrasi aracılığıyla değil, istediklerinden fire vermeden 
doğrudan etkilemek dileğini gösterecektir. Girişimci sınıf bu güce 
eriştiğinde artık iç pazarı ve üretim koşullarını denetliyebilecek gü-
ce ve çapa varmış demektir. Bu aşamadan sonra dışa açılmak ve 
ulusal ekonomi ile uluslararası ekonomi arasında zayıflayan bağı 
kuvvetlendirmek isteyecektir. îç ve dış sermayenin, girişimciliğin 
çıkar ve karar ortaklığına girişmesi ulusal devletin bu çaptaki (ev-
rensel) girişimciliği destekleyecek biçimde yapılaştırılmasını/örgüt-
lenmesini gerektirir. Bu noktada bürokrasinin devlet yönetiminde 
göreli özerkliği bir erdem değil engeldir. Yapılan müdahaleler yo-
luyla bürokrasi göreli özerkliğini yitirir ve bir servis kesimi duru-
muna getirilir. Artık göreli özerkliği olan bürokrasinin ya da orta sı-
nıf kökenli iktidar seçkinlerinin bu özerkliklerine (içe ve dışa karşı) 
dayanarak kültürel, sosyal, siyasal atılımlar yapması dönemi kapan-
mıştır. Seçkin inkılapçılığının yerim artık iktidara ağırlığını koyan 
girişimci sınıfın toplumsal gelişmeye ilişkin anlayışı/programı, onun 
kendi içindeki yapısına (katmanlaşmasına) gelişme düzeyine, kül-
tür birikimine ve diğer katmanlarla, örneğin geleneksel üreticilerle 
olan ittifakının niteliğine bağlıdır. 
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Ulusal girişimci sınıf, yaratıcılığını, üretici kapasitesini, atılım-
larının çapını geliştirmek, ulusal pazarın sınırları, sınırlamaları dı-
şına çıkmak durumundadır. Bu dinamizmi göstermeyen girişimci 
kesim, yabancı sermaye ile rekabet edemeyecek, uluslararasılaşan 
üretim sisteminde ve işbölümünde ülke ekonomisine düşen (daha 
doğrusu tayin edilen) rolü benimsemek zorunda kalacaktır. 

Ekonomik işbölümü, ve uzmanlaşma (neyin üreticileği) konula-
rında uluslararası düzeyde verilen karar merkezlerinden çok uzak 
olan ve küçük (yaratıcılığı oranında) bir ortaklık payı ile yetinmek 
durumda kalan edilgin bir girişimci kesim ile ulusal devletin ve tabii 
ekonominin çıkarlarını ön planda tutan milliyetçi orta sınıf aydın-
lar arasmdaki çelişki sürecektir. 

Uluslararası sistemin içteki bütünleyici öğesi olmakla, ulusçu 
niteliğini sözde değilse de işlevde terk etse de, girişimci kesim, ya-
pısal rolü gereği, ulusal ekonomiyi sağlıklı işletmekle yükümlüdür. 
Devlet kadroları ona bu alanda hizmet sunacaklardır. Ama, giri-
şimci kesim, görevini yerine1 getiremez, ulusal ekonomiyi sarsıntısız 
işletmek ve geliştirmek işlevlerini aksattırsa, toplumsal bunalıma 
yol açacaktır. 

Bunalım bir iktidar krizine dönüştüğü zaman, ulusal (milli/mil-
liyetçi) nitelikleriyle orta sınıf kökenli aydınlar, özellikle bürokratik 
kadrolar, devlet yönetimi işlevinde yeniden göreli özerklik kazana-
bilirler. Bir serî ulusal ve "ulusçu" nitelikli önlemlerle, sistemin genel 
yapışım bozmadan, krizi çözmeye çalışırlar. 

Bürokratik kadroların ya da konjonktürel konumlarıyla devlet 
seçkinlerinin, devlet aygıtı aracılığıyla krizdeki sisteme yaptıkları 
müdahale, bizim siyasal terminolojimizde, "ara rejim" olarak anıl-
maktadır. Bu ara dönemler, sistemin kendi dinanizmiyle ve ondan 
kaynaklanan iktidar bloğu eliyle gerçekleştirilemeyen, gerçekleştiril-
meyen düzeltimlerin, kurumsal dönüşümlerin, devlet aygıtı aracı-
lığıyla resen ve idari yöntemlerle yapılmaya çalışıldığı dönemler-
dir. Milliyetçi orta sınıf kökenli bürokratik kadrolar, "yukarıdan" 
düzeltim girişimiyle, ağır işleyen toplumsal süreçleri hızlandırmayı 
amaçlamaktadır. 

Göreli özerkliği içinde ve süresince orta sınıf devlet seçkinleri-
nin "yukarıdan" yaptıkları inkilaplara, düzeltimlere ve bunların 
durumlarında getirdiği değişikliklere tahammülü olmayan katman-
larca tepki ile karşılanması, direnilmesi olağandır. Bu tepki Batı 
modeli doğrultusunda toplumu değiştirmeye, yönlendirmeye çalı-
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şan modern ulusçu kadroya gelenekçiliğin, geleneksel katmanların 
tepkisidir. Ancak garip bir sonuçtur ki Batı'da koca bir devrimi ger-
çekleştirmiş, ona adını vermiş olan atılımcı, dönüştürücü, yenilikçi 
girişimciler az gelişmiş ülkede olmadığından bu ülkelerin girişimci 
sınıfları da gelenekçi tepkiye çoğu kez katılmaktadırlar. Oysa ya-
pılan düzeltimler onları daha güçlendirecek, yol açtıkları ekonomik 

' ve toplumsal kriz bir ölçüde giderilecektir. Ama azgelişmiş ülkenin 
girişimci sınıfı yine de geleneksel katmanlarla birlikte muhalefet 
saflarında görülmektedir. Bu muhalefet genellikle bürokrasinin, gö-
reli özerklik dönemlerinde aldığı ekonomik önlemlere değildir. Çün-
kü bunlar sistemin krizine çare olarak getirilmiştir. Girişimci sını-
fın asıl muhalefeti, geçici bir süre elinden kaçırdığı devlet erkini 
özgürce kullanamamasına ve/ya da bu erki, bürokratik kadroların, 
sürekli kullanabileceği olasılığınadır. Ama muhalefetleri bu bağlam-
da değil, farklı ideolojik söylemler, siyasal kavramlar çerçevesinde 
sunulur. Samrım, yapısal yeri dolayısıyla ilerici, ilerletici olması 
gereken girişimcilerin azgelişmiş ülkelerde niçin geleneksel muha-
lefet safları içinde yer aldıkları ya da öyle göründükleri konusunda 
bir açıklamaya bu yolla varılabilir. 

GELENEKÇİ ULUSÇULUK, YA DA "MİLLİYETÇİLİK" 

Nasıl anti-emperyalist modernleşmeci orta sınıf kökenli azgeliş-
miş ülke ulusçuluğu Batı'ya karşı bir tepki, bir korunma ve kur-
tuluş ideolojisi olarak doğmuşsa, gelenekçi milliyetçilik de bu ulus-
çu kadronun Batıcı düzeltimciliğine (reformizmine), geleneksel 
yapıda ve kültürde yapmak istediği ya da devlet gücüyle yaptığı de-
ğişikliklere bir tepki olarak doğmuştur. Devlet düzeltimciliği eko-
nomik alanda varılmak istenen sanayileşmeyi sağlayabilse, toplumun 
hem ekonomik yapısı hem sosyal ilişkileri ve kurumları köklü bir 
değişime/dönüşüme uğrayabilirdi. 

Geleneksel (doyumluk ve emek yoğun) üretim, yerini büyük 
çaplı, toplu (fabrika) üretimine bırakır, küçük üreticilik ve serma-
ye yerini özgürleşen emeğe ve büyük işletmelere, sermayeye bıra-
kırdı. Bu yeni kümeler geleneksel kurumları ve ilişkileri değil çağ-
daş ve güncel kurumları, ilişkileri ve değerleri savunurlardı. Örne-
ğin bir devlet politikası olarak uygulanan laiklik, toplumda beliren 
yeni/modern işbölümünün ürünü olan sosyal katmanların yaşamın-
da laikleşme olarak belirirdi. Laikleşme kendiliğinden oluşan bir 
toplumsal süreçtir. Oysa laiklik bir politikadır ve ardındaki siyasal 
gücün bir uygulamasıdır. Bu güç var oldukça etkisini sürdürür. 
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Türkiye örneğinde Kemalist ulusçuluğun siyasal gündeminde 
olan, kültürel, sosyal ve siyasal inkilaplar (dönüşümler) ülkenin 
görece yavaş ekonomik gelişmesi yüzünden varlıklarını sürdüren 
geleneksel katmanlarca zor benimsenmiş, kimi zaman tepkiyle kar-
şılanmıştır. İşte bu tepki de kendini "milliyetçi" olarak sunmuştur. 
Ama gerek kaynaklandığı koşullar, gerek onu dile getiren toplum-
sal katmanlar, gerekse çağırdığı/adlândırdığı içerik diğer ulusçu-
luk ideolojilerinden oldukça farklıdır. Örneğin milliyetçiliğin dini 
temalarla işli olması, sömürgecilikten ve batı etkisinden önceki top-
lumsal kuruluşa özenilmesindendir. Bu yüzden prekapitalist, gele-
neksel tüm ilişkiler büyük ölçüde kutsanır ve korunması savunulur. 

Bu anlaşılır bir olgudur. Gelenekçiliğin ana amacı, içinde dö-
nüşüme ilişkin çağrılar da bulunsa, toplumu esas itibariyle muha-
faza etmektir. Ancak, muhafaza edilmesi gereken şimdiki/mevcut 
yapı ve kurumlar değildir. Bunlar yozlaşmıştır. Maddî ve manevi 
bunalımın kaynağıdırlar. Korunmaya pek değer yanları yoktur. O 
halde eskiye ve her geleneksel kümenin "altın çağ" diye adlandırdığı 
ideal, güçlü, değişmeyen, bozulmayan (durağan), dayanışmacı, bö-
lünmemiş toplum yapısına dönülmelidir. 

Nedir bu yapının nitelikleri? Önce şu söylenmeli: Her sosyal 
yapı, örgütlenme biçimi, insanlara roller atfeder. İnsanlar bu rolleri 
sosyal ilişkilerin göreli sürekliliğinden doğan (ve bu göreli sürekli-
liği simgeleyen) kurumlarda bulur. Kurumlar ve onları oluşturan 
ilişkiler, verili bir sosyo ekonomik sistemin sonucu ortaya çıkarlar. 
Bu toplumun ekonomik düzeni köleci, feodal, kapitalist ya da sos-
yalist olabilir. Ama bu üretim biçimlerinin herhangi biriyle bir ara-
da bulunan, onunla eklemlenen ve onu yeniden üreten sosyal, siya-
sal, kültürel ve ideolojik kurumlar farklı olabilir. Bu farklılık, bir 
toplumun o üretim biçimi içinde vardığı ekonomik örgütlenmesinin 
düzeyine, ekonomik alanı ( ilişkileri, kurumları) ile yukarıda sözü 
edilen alanlarının eklemlenme biçimine bağlıdır. Zaten tarihsel (ve 
yapısal) olarak özgünlük de kanımca bu demektir. A.B.D., Fransız, 
İngiliz, Japon toplumları kapitalisttirler. Ama her halde birbirlerin-
den çok farklıdırlar. Sosyalist olan Çin, Sovyet ve Arnavutluk top-
lumları da öyle. 

Çözümlemede geriye dönerek denilebilir ki, her toplum, belirli 
bir tarihsel dönemde, kendi yapısına ve gelişme düzeyine özgü roller 
artfeder üyelerine. Bu roller bireylere yükümlülük getirdiği gibi, 
yararlar da sağlar. Herşeyden önce yaşam alanı/olanağı sağlar. Or-
taya çıkan işbölümü içinde yaşam uğraşı veren insanlar, bu uğraş-
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îarında/rollerinde bilinç, sosyal kimlik ve statü kazanırlar. Bu kim-
likler, onlara ilişik statülerle birlikte kendilerine uygun (yakış-
tırılan, onlardan beklenen) davranış kalıplarını çağırır. Roller, kim-
likler (statüler) ve davranış kalıpları, sosyal ilişkilerde belirliliği, 
karşılıklılığı doğurur. Bu karşılıklılık, toplumsal değer sistemini, 
beklentiler örüntüsünü oluşturur. Bir toplumsal oluşumda/kuru-
luşta (formation) bireyler arasında istikrarlı ilişkiler-iletişim ve iş-
bölümünün sürekliliği-kristalleşen, benimsenen değer (ler) sistemi-
nin sağladığı karşılıklı beklentiler yoluyla gerçekleşir. İşte her top-
lumda, belirli bir dönemde bu roller, beklentiler ilişkisi ve uyumu 
toplumsal istikrarın temel koşuludur. Ancak toplum hızlı bir yapı-
sal değişiklik sürecine girmişse (örneğin yeni bir teknolojik aşama-
ya geliyorsa) ya da köklü bir bunalım yaşanıyorsa (ekonomik ya 
da savaş yenilgisi gibi), bireylerin olağan rolleri ve beklentileri alt 
üst (dislocated) olabilir. Dolayısıyla toplumsal ilişkilerde, beklenti-
ler ve değerler sisteminde kriz başgösterir. Karşılıklığın yerini karı-
şıklık, kuralsızlık (anomi) alır.17 Bireylerin davranışlarım yönlendi-
ren referans (başvuru) çerçevesi çöker. Günlük dille, "dünyaları yı-
kılır". 

Özetle, üçüncü tip ulusçuluk akımı, Batı-karşıtı gelenekçi mil-
liyetçilik, büyük ölçüde hızlı değişme, batılılaşma ve sermayenin yo-
ğunlaşmasından kaynaklanır. Burada sözü edilen kapitalizmin ülke 
ekonomisine girişi değildir. Tarihin daha erken dönemlerinde gele-
neksel (prekapitalist) toplumlara nüfuz eden kapitalizm o dönemin 
geleneksel üreticilerini önemli ölçüde tasfiye etmişti. Bugün ise sa-
nayi devrimi sonrası pazar ekonomisinin kendi koşullarını (üretim 
ve tüketim kalıplarını, ilişkilerini) geri kapitalist ülkelere zorlaması 
sorunu yaşamyor. Modern teknolojiyi benimseme, büyük üretim ve 
dağıtım birimleriyle boy ölçüşme yeteneklerinden yoksun küçük çap-
lı girişimlerin, üreticilerin silinmesi sorunu gündemdedir. Küçük ve 
orta sermayenin, girişimcilerin/üreticilerin tepkisi özel girişimciliğe 
yani kapitalizme değildir. Onun bugün vardığı aşamayadır. Bu ilginç 
çelişki çözülmediği sürece, sözü edilen kesimler, kapitalizmi red-
detmeden onun gelişmesine karşı tepki göstermektedirler. Bu bağlam-
da, örneğin, faiz gibi kapitalizmin temel öğelerinden biri protesto 
edilebilmekte, "sömürücü" olarak lanetlenebilmektedir. Tabii bu söy-
lemler, bir yandan dev tekellerin, öte yandan, dev işçi sendikalarının 
yani örgütlü ve güçlü çıkar kümelerinin karşısında tutunamamanm 

17 Barlas Tolan, Çağdaş Toplumun Bunalımı, Anomi ve Yabancılaşma. Ankara: 
A.t.T.Î.A. (Gazi Univ.) Yayını, R.K. Merton, "Society and Anomie", Varieties of 
Modern Social Theory. New York: E. ve P. Dutton and Co., 1963, s. 364-394. 
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Kısaca belirtmek gerekirse, Amerika'da 1830-1860 arasmda 30 
yıllık dönemde şu olaylar sıralanabilir: 

1) İngiltere ile yapılan 1812-1813 savaşı sonunda yabancı bas-
kısı tehlikesi ortadan kalktığından içte bir yayılma ve genişleme 
hareketi (expansionism) başlamış, batıda yerleşim hızla gerçekleş-
tirilmiştir. Edebiyatta Palp Emerson'un başlattığı Transcendentalism-
Aşkmcılık akımının vazettiği "kişinin kendine güvenmesi, (self-reli 
ance) demokrasiye inancı, cömert bir tanrının yansıması olan doğa 
ve ona duyulacak sevgi, insan ruhunun tanrısal özelliği ve evren-
sel Gerçekle aracıya gerek duymaksızın iletişim kurma yeteneği"2 gibi 
öğretiler batı topraklarının fethinde etkili dürtüler olmuşlardı. An-
cak bir "demokrasiye inanç, insana sevgi ve yardım" kültürden çok 
Harace Greenley'in "Batıya git genç adam ve ülkenle birlikte büyü" 
ve "arabanı bir yıldıza iliştir"3 şiirlerinde kendini gösteren başıboş 
bireycilik Emerson'un Aşkmcılığmda da doğal ve ahlaki yasanın bir-
birine karşıtlığını gösteriyordu. 

2) Bu dönemde 1860'lara kadar devam edecek olan sınır boyu 
hareketi (frontier) önem kazandı.4 Amerikan öncüleri cesur, daya-
nıklı, kaba saba, cahil, basit fakat misafirperver ve cömert kişiler 
olarak "Amerikalı" kişiliğinin önemli bir parçasını oluşturuyorlardı. 
Çoğu avcılık ve çiftçilik yaparak doğa ile savaşım verirken Ameri-
ka'da demokratikleşme ve Amerikalılaşma süreçleri yaşanıyor ve 
Amerikan kültürünün iki önemli boyutu şekilleniyordu. 1835 de 
ABD'yi ziyaret eden Fransız siyaset bilimcisi Alexis de Tocqueville 
Amerika'da Demokrasi adlı yapıtında Amerikan demokrasisinin çe-
şitli kurumlarını incelemekte ve Avrupa'da da demokrasi rejiminin 
hızla "iktidara yaklaştığını" söylemektedir. Tocqueville'nin en ilginç 
saptamalarından biri de5 Amerika'daki sıradan insanın maddi refa-
hına düşkünlüğü ve bunu korumak uğruna büyük bir savaşım ver-
meye hazır ruh halidir. Oysa ki sahipoldukları zenginliğe küçümse-
yerek bakan Avrupalı asiller en zorunlu gereksinimlerinden bile ko-
laylıkla vazgeçmektedir. Aynı şekilde asillerin bulunduğu sistemler-
de yoksullar da yoksulluğa alışmış olup bir başka durumu düşleme-

2 Bartholow V. Crawford, Alexander C. Kern ve Morris H. Needleman. American 
Literatüre. (New York: Barnes and Noble, Inc., 1953), s. 85-87. 

3 Rod W. Horton, Herbert W. Edwards, Backgrounds of American Literary (New 
York: Appleton-Century, Crofts, 1967.) s. 112-120. 

4 Frederich Jackson Turner. Frontier and Section Selected Essays, (Englewood 
Cliffs. New Jersey: Prentice Hail, 1961) 

5 Alexis de Tocquevile, Amerika'da Demokrasi, çev. Taner Timur, (istanbul Türk 
Siyasi İlimler Derneği Yayınları, 1962), s. 92-94. 
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larında/rollerinde bilinç, sosyal kimlik ve statü kazanırlar. Bu kim-
likler, onlara ilişik statülerle birlikte kendilerine uygun (yakış-
tırılan, onlardan beklenen) davranış kalıplarını çağırır. Roller, kim-
likler (statüler) ve davranış kalıpları, sosyal ilişkilerde belirliliği, 
karşılıklılığı doğurur. Bu karşılıklılık, toplumsal değer sistemini, 
beklentiler örüntüsünü oluşturur. Bir toplumsal oluşumda/kuru-
luşta (formation) bireyler arasında istikrarlı ilişkiler-iletişim ve iş-
bölümünün sürekliliği-kristalleşen, benimsenen değer(ler) sistemi-
nin sağladığı karşılıklı beklentiler yoluyla gerçekleşir. İşte her top-
lumda, belirli bir dönemde bu roller, beklentiler ilişkisi ve uyumu 
toplumsal istikrarın temel koşuludur. Ancak toplum hızlı bir yapı-
sal değişiklik sürecine girmişse (örneğin yeni bir teknolojik aşama-
ya geliyorsa) ya da köklü bir bunalım yaşanıyorsa (ekonomik ya 
da savaş yenilgisi gibi), bireylerin olağan rolleri ve beklentileri alt 
üst (dislocated) olabilir. Dolayısıyla toplumsal ilişkilerde-, beklenti-
ler ve değerler sisteminde kriz başgösterir. Karşılıklığm yerini karı-
şıklık, kuralsızlık (anomi) alır.17 Bireylerin davranışlarım yönlendi-
ren referans (başvuru) çerçevesi çöker. Günlük dille, "dünyaları yı-
kılır". 

Özetle, üçüncü tip ulusçuluk akımı, Batı-karşıtı gelenekçi mil-
liyetçilik, büyük ölçüde hızlı değişme, batılılaşma ve sermayenin yo-
ğunlaşmasından kaynaklanır. Burada sözü edilen kapitalizmin ülke 
ekonomisine girişi değildir. Tarihin daha erken dönemlerinde gele-
neksel (prekapitalist) toplumlara nüfuz eden kapitalizm o dönemin 
geleneksel üreticilerini önemli ölçüde tasfiye etmişti. Bugün ise sa-
nayi devrimi sonrası pazar ekonomisinin kendi koşullarını (üretim 
ve tüketim kalıplarını, ilişkilerini) geri kapitalist ülkelere zorlaması 
sorunu yaşanıyor. Modern teknolojiyi benimseme, büyük üretim ve 
dağıtım birimleriyle boy ölçüşme yeteneklerinden yoksun küçük çap-
lı girişimlerin, üreticilerin silinmesi sorunu gündemdedir. Küçük ve 
orta sermayenin, girişimcilerin/üreticilerin tepkisi özel girişimciliğe 
yani kapitalizme değildir. Onun bugün vardığı aşamayadır. Bu ilginç 
çelişki çözülmediği sürece, sözü edilen kesimler, kapitalizmi red-
detmeden onun gelişmesine karşı tepki göstermektedirler. Bu bağlam-
da, örneğin, faiz gibi kapitalizmin temel öğelerinden biri protesto 
edilebilmekte, "sömürücü" olarak lanetlenebilmektedir. Tabii bu söy-
lemler, bir yandan dev tekellerin, öte yandan, dev işçi sendikalarının 
yani örgütlü ve güçlü çıkar kümelerinin karşısında tutunamamanın 

17 Barlas Tolan, Çağdaş Toplumun Bunalımı, Anomi v e Yabancılaşma. Ankara: 
A.l.T.l.A. (Gazi Univ.) Yayım, R.K. Merton, "Society and Anomie", Varieties of 
Modern Social Theory. New York: E. ve P. Dutton and Co., 1963, b. 364-394. 
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bir yansımasıdır. O halde gelenekçi milliyetçilik yine kurtuluşçudur. 
Ama batıcı modernleştirici milliyetçiliğin tersine statik, değişmeye 
dayanıklı bir sosyal ve ekonomik düzen özlemini dile getirir/İdeolojik 
söylemindeki kurtuluş teması anti-emperyalist özellikler taşır, taşı-
yabilir. Ama kurtuluş savaşı verilmiş ve siyasal bağımsızlık kazanıl-
mışsa, yeni kurtuluş uğraşının hedefi bir işgalci güç değil, düzeni 
değiştirmek isteyen iç ve dış düşmanlardır. Bu düşmanlar, milliyet-
çilik ideolojisini dile getiren kümelerin niteliğine ve dünya görüşüne 
uygun olarak, 1) komünistlerdir, 2) dinsizlerdir, "Batı kulüpçüler-
dir", "maneviyatsızlar"dır. 

Ortadoğu'dan örnek verilecek olursa, son yıllarda iki tür gele-
nekçi milliyetçilik belirginleşmiştir bölgemizde: 1) Çağırdığı/yönel-
diği toplumsal tabakaların tercihlerini yansıtmak amacıyla dinsel 
kurumlara oldukça prim verse de esas olarak laik, ırkçı ve otoriter, 
2) dinci, ümmetçi ve meşveretçi. Şu söylenmeli ki, her iki gelenekçi 
milliyetçilik türünün kaynağı (kitlesel kökeni), ekolojik (kırsal ve 
kentsel alanda) ve sımfsal açıdan benzerlikler gösterir. Gelenekçi 
ulusçuluğun toplumsal tabanım hazırlayan sosyal ve ekonomik ko-
şullara ilişkin olarak şunlar söylenebilir: 

Ulusal ekonominin yeni gereksinmelere yanıt verememesi başka 
deyişle dünya ekonomisinin gelişme düzeyine ayak uyduramaması, 
yeni iş ve istihdam alanlarının artan ve yetişen nüfus oranında arttı-
rılamaması sonucunda toplumsal kaynakların ve yararların bölü-
şümünde artan şiddette rekabet doğmaktadır. Sanayileşmenin cılız 
olması yüzünden tarım ekonomisinden, kırsal yaşamdan kopan bi-
reyleri özümleyip, onlara yeni roller, yeni kimlikler/statüler, doyu-
rucu yaşam koşulları kolay kolay sağlanamamaktadır. Bu olumsuz 
durumda, toplumsal ve ekonomik koşullar, kurumlar, çok hızlı değiş-
mese de o zamana dek varlıklarını sürdürebilmiş olan köylülük, es-
naflık zanaatkârlık gibi geleneksel kesimler, pazar ekonomisinin de-
ğişen koşullarına dayanamaz hale gelebilirler. 

Sözü edilen, bir varlık krizidir. O yüzden bu sosyal katogoriler/ 
katmanlar işlevlerini, kimliklerini, dolayısıyla sosyal varlıklarını yok 
edebüecek her türlü değişmeye, gelişmeye karşı çıkmak durumun-
dadırlar. Denetliyemedikleri, etkileyemedikleri süreçler karşısında 
büyük bir tedirginlik, köklü bir korku duymaları olağandır. Bu kor-
ku ve tedirginlik ölüm korkusu kadar derinden etkileyebilir insan-
ları. Çünkü tarihsizlik, geleneksizlik, kısaca belirsizlik tir önlerinde 
yatan.18 

ıs Doğu Ergil, Türkiye'de Terör ve Şiddet. Ankara: Turhan Kitabevi, 1980. 
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Fiziksel olarak yaşarken, sosyal olarak yokluğa makûm olmak 
dehşet verici bir duygudur. Bu yüzden toplumsal gelişmenin kaçı-
nılmaz biçimde yokluğa ittiği sosyo-ekonomik katmanlar, değişmeye 
ve değişmenin simgesi saydıkları herşeye/herkese o kadar hınçla 
düşman olabilirler ki. Krizdeki toplumlarda görüldüğü gibi, bu kat-
manların düşmanlarına saldırıları olağandışı boyutlar taşır. Örne-
ğin, düzen düşmanlarını öldürmek yetersiz kalır hınçlarını bastır-
maya. Gözleri oyulur, cinsel uzuvları kesilir, öldürüldükten sonra 
tecavüz edilir, mezarlar ve içindekiler tahrip edilir, heykeller kırı-
lır. Bu eylemler sırasında mistik güçler yardıma çağrılır (saldırılar 
genellikle dinsel sloganlar atılarak ve dualar okunarak yapılır) in-
tikam eylemleri törenleştirilir. Törenler he meylemciler arası daya-
nışmayı pekiştirir hem de eylemi onların gözünde meşrulaştırır. 

Daha önce değinildiği gibi, eğer gelecek için umutlarını yitir-
mişlerse, geleneksel sosyal katmanların kurtuluş ya da avunma için 
güvenilebilir bir referans çerçevesine yönelmeleri/sığınmaları ola-
ğandır. Bu çerçeve, anlı-şanlı, belki hiç bir dönemde (özlendiği bi-
çimde) olmamış olan bir tarihsel dönemi kapsar. Dramatik bir ye-
nilgiden ve yok olmak tehlikesinden Kurtuluş'u simgeleyen destansı, 
doğruluğu bilinmeyen mitolojik olaylara kadar geriye gidilebilir. 
Geçmiş dönemlerin, binlerce yıl öncesinin komutan ve önderleri, al-
tın çağların kahramanları, simgeleri olarak yüceltilir. Temsili resim-
leri en ciddi yerlere asılır. Çünkü bu kişiliklerde adlarda, yenilgi, 
gerileme, zaaf yoktur. 

Özlemi çekilen altın çağ, çadır göçebeliği evresinden akıncı bey-
liğine, buradan cihan imparatorluğu evresine kadar uzanabilir. Sö-
zü edilen zaman kesitlerinde şimdi bunalımda olan topluluk, kimse-
ye muhtaç değildir. İstediğini uzanır alır. İradesini diğer halklara 
kabul ettirir. Ancak, bu altın çağ "ulus" öncesi bir toplumsal örgüt-
lenmeye rastlandığından birleştirici öğe, birlik imgesi ırk tır. 

Ulus öncesi dönem ne kadar yüceltilirse ırk, ırkın üstünlüğü, 
saflığının korunması o oranda önem kazanır. 

Altın çağı dinin (örneğimizde İslam'ın) yükseliş döneminde bu-
lanlar, istikrarlı ve dayanışmacı eski kabile düzeninin/örgütlenme-
sinin, geniş çaplı ticaretin gelişmesiyle, nüfuzlu aile kümeleri çev-
resinde başlayan sınıflaşma yüzünden bozulmasına, çalışan karşıt 
çıkar kümelerine ayrılmasına karşı Peygamber'in önderliğinde veri-
len mücadeleyi örnek alırlar. Bu mücadelenin hedefi çözülen istik-
rarlı, görece eşitlikçi geleneksel kabile düzenini yem esaslar üzerin-
de yeniden kurmaktır. 
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Gerçekten de ayrışan, savaşan, karşıt çıkar kümelerine bölünen 
geleneksel kabile düzeni karşısında Hazreti Muhammed'in destek-
çilerinin verdiği savaşımın sonucunda, eskisi gibi aile guplarından 
oluşan ve ailelerin eşitsiz gelişmesi yüzünden dayanışmasını yitiren 
geleneksel kabile örgütlenmesi yerine, yeni koşullara uyan inanan-
ların (müminlerin) oluşturduğu yeni ve daha büyük bir kabile (üm-
met) doğmuştur. Ümmetin birleştirici harcı ırk, kan hısımlığı, servet 
sahibi olmak değildir. İnançtır. 

Günümüz dinci milliyetçilerinin özlem duydukları altın çağ, Pey-
gamber zamamnda oluşan ve ilk dört Halife döneminde süren ör-
gütlenme biçiminin yaşadığı dönemdir. Bu dönemde bir devlet örgü-
tü ve bu kurumla birlikte kesin bir katmanlaşma ve dolayısıyla, ege-
menlik-bağımlılık ilişkileri doğmamıştır. Peygamberle oluşan mümin-
ler topluluğunun (ümmetin) yüceltilen temel nitelikleri şunlardır: 
1) Yöneten-yönetilen ayrılığı gibi katı bir bölünme yoktur. Önder 
(Hz. Muhammet), bürokratik değil, karizmatik bir yol göstericidir. 
Otoritesi dünyevi gücünden değil inanılmaktan, güvenilmekten kay-
naklanır. Topluluk yönetimi zora değil, kabule dayanır. 2) Ümmeti 
ilgilendiren kararlar meşveret türü bir katılmacılıkla alınır. Bu, yön-
tem katılanların, üyelerin eşit haklara sahip oldukları bir cemaat de-
mokrasisini belirler. Sözü edilen koşullarda ümmetin üyeleri arasında 
önemli-çalışma, sürtüşme çıkaracak- farklar yoktur ve olmamasına 
özen gösterilmektedir. Ümmetin iç dayanışması, dışa karşı daya-
nıklılığı ve sürekliliği bu özene bağlıdır. Ama, tarih göstermiştir ki, 
bu özen daha dördüncü Halife (Hz. Ali) zamanında ümmetin, deği-
nilen nitelikleriyle sürmesine yetmemiş, ideolojik plandaki eşitlik, 
fiili planda sağlanamamış, çıkar çatışmaları iktidar mücadelesine 
dönüşmüş ve sonunda egemen küme ümmet düzeninde olmayan dev-
let örgütünü kurmuştur. 

Tüm bu gerçeklere karşın, Peygamber dönemi müminler birliği 
özlemini ön planda tutan gelenekçi milliyetçiler, millet olarak gör-
dükleri (Osmanlı söyleminde de aynıydı) inananları, ideolojilerinin 
içeriği doğrultusunda örgütlemek istemektedirler. Bu ideoloji, Müs-
lümanlar olarak içerde Türkleri, dışarda tüm Müslimleri birleştire-
cek, dünya çapında bir güç birliği yaratacaktır. Sözü edilen birleşme 
ırkçılığı ve laik milliyetçiliği aşar ve yadsır. 

Kurulmak istenen "milli" (aslında ümmetçi) düzende büyük kü-
çüğünü koruyacak, gözetecek, küçük büyüğün saptadığı görevleri 
yapacak ve onu sayacaktır. Herkesin belirli (görece kesin ve sabit) 
toplumsal rolü, ekonomik işlevi ve bunlardan doğan statüsü olacak-
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tır. Bunlar bireylerce reddedilmedikçe, kötüye kullanmadıkça, in-
sanlar ve kurumlararası ilişkiler İslam ahlâkı kuralları çerçevesinde 
işleyecektir. Böylece dinin değişmez kurulları ve hükümleri toplum-
sal yozlaşmayı (aslında değişmeyi) önleyecek, huzuru ve istikrarı 
sağlayacaktır. Bu kuralların doğruluğundan ve hikmetinden sual 
edilemez, çünkü onlar Allah'ın buyruklarıdır. Bu durumda otorite-
nin kaynağı dinîdir, uygulayıcısı ise din adamları ya da din adamla-
rı kadar iyi yetişmiş ama yeni dünyanın gereksinmelerine yanıt ve-
recek beceri ve mesleki bilgi ile donanmış kadrolar olmalıdır. 

Dinsel milliyetçiler tek meclisi, başkanlık sistemini savunur, 
fikir özgürlüğüne, sosyal-smıfsal örgütlenmeye, hatta hareketliliğe 
(mobiliteye) karşıdırlar. Ümmet-içi hoşgörüye açık olmalarına kar-
şın, ümmet dışı kümelere karşı kapalı, hoşgörüsüz ve karşıt tavırlı-
dırlar. 

Irkçı milliyetçiler ise birlik içinde de hoşgörüsüz ve otoriterdir-
ler. Toplumsal istikrarı, genellikle tek önderin demir iradesinde ve 
farklılıklara/farklılaşmaya karşı acımasızlıkta ararlar. Bireysel ira-
deler öndere devredilmiştir. Onun kiişliğinde birleşip, milli ruhu 
ve gücü oluşturacaklardır. 

Önderin kişileştirdiği milli irade devlet katında toplanır. Devlet, 
herkese açık olan cömertliğiyle ve her sorunu çözeceğine inanılan 
gücüyle, tüm ulus mensuplarım doyurup, bakacak ve iş bulacak-
tır. Herşeyin düzenli ve adaletli olmasını önder gözetecektir. Önder 
yanılmaz, bükülmez. Zamanın yozluğu içinde O, erdemin ve ahlakın 
simgesidir. Düzenin bozulmasım önder ve onun tek başına temsil 
ettiği güçlü devlet önleyebilir. Yeter ki O'na itaat edilsin, tüm buyruk-
ları kayıtsız, şartsız yerine getirilsin. O, yeni, sarsılmaz, yenilmez, 
insanların birbirini sömürmediği bir toplum yaratacaktır. Şimdi bu-
nalımda olan, çözümü zor sorunları olan topluma çağları aşırıp, yük-
selme dönemlerinin koşullarına götürecektir. Ya da o koşulları sa-
nayi toplumu aşamasında yeniden yaratacaktır. 

Böylesine büyük bir atılımı, tarih içindeki dev sıçramayı ancak 
önderinin ardında yumruk gibi kenetlenmiş (sınıfsız, ayrıcalıksız) 
bir millet yapabilir. Bu atılım, demokrasi denen, Batı'dan alınan, sı-
nıf farklarına, sosyal ve düşünsel farklılıklara özgürce yaşam hak-
kı tanıyan ve onlar üzerinde oturan "yoz", yavaşlatıcı, zayıflara da 
söz hakkı tamyan rejimle yapılamaz. Bu tür sapmalara, parçalan-
mış, bölünmüş (bunların nedenleri ciddiyetle araştırılamaz, iç ve 
dış düşmanların bir komplosu olarak görülür) ülkenin tahammülü 
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yoktur. Tüm engeller temizlenerek altın çağ yeniden yaşanmalıdır. 
Bu engeller arasında ülke nüfusunun önemli bir kesiminin muha-
lefeti, demokrasi isteği olsa da, onlar "aldatılmış" ya da "satılmış" 
olduklarından, yine de amaca varılacaktır. Zorla da olsa, baş alınıp 
baş verilse de... 

Gerçek milliyetçilik, bu uğurda bütün milletin saf birliği etme-
sini gerektirir. Daha da güçlenmek için ülke dışında kalan ırkdaş-
lan aynı bayrak altında birleştirmelidir. Bu çağrının önemi oldu-
ğu kadar, özlenen cihan devletine gidişin/dönüşün ütopik çağrısını 
taşıdığı için günün ulusal ve uluslararası sorunları karşısında bilinç-
siz, aciz ve tedirgin olan kitleler için çekici bir farklılığı vardır. 

S O N U Ç 

Bu küçük boyutlu çalışmada incelenen ulusçuluk türleri yakla-
şık biçimlerde pek çok ülkede yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Türkiye 
anti-emperyalist, modernleştirici milliyetçilik ile gelenekçi milliyet-
çiliğin incelenmesi açısından ideal bir ortamdır. Batı milliyetçiliği 
konusunda da elde zaten çok kaynak var. 

Özetlemek gerekirse, milliyetçilik, ulus olmanın eyleme dönük 
bilincidir. Her ideoloji gibi kaynaklandığı toplumsal katmanın özel-
liklerini, istemlerini/özlemlerini dünya ve toplum görüşlerini yan-
sıtır. Toplumsal gelişmenin belirli bir aşamasında (uluslaşma) or-
taya çıkar ve ideoloji durumuna gelir. Ulusal kuruluş (formasyon) 
varlığını sürdürdüğü sürece, ulusçuluk, toplumların ideolojik eklem-
lenmesinin (artikülasyonun) bir parçası olarak kalacaktır. Toplum-
lar ne kadar gelişir, toplumsal katmanlaşma ne kadar çeşilenir ve 
zenginleşirse zenginleşsin, ulus (millet), en kapsamlı ve sonul (nihai) 
örgütlenme birimi kaldığı sürece, ulusçuluk toplumsal kurguyu ken-
di içinde birleştirici, uluslararası sistemde de "ayırıcı" bir "adlandır-
ma" sistemi olarak varlığını koruyacaktır. 

Günümüzde gerek gelişmiş sınıflı (çoğulcu), gerekse klasik sı-
nıflaşma aşamasını aşmış (komünist) toplumların ideolojik söylem-
leri içinde ulus ötesi örgütlenme çağrıları vardır. Bu çağrılar, ulus-
lararasılaşan ekonomiyi izleyerek gelişen ulus ötesi siyasal ve sosyal 
örgütlenmelerin gelişmesiyle güçlenecektir. Ama ulusal birim ve 
onun varlığını sürdüren ulusal devlet yaşadığı sürece, ulusçuluğu 
hiçbir topluluk/toplum, ideolojik sisteminden çıkarmayı başarama-
mıştır. Başarılması da olası görünmemektedir. 
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Dr. Sevinç ÖZER* 

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri 
tarih sahnesine yeni bir ulus olarak çıkmış ve bütün dikkatleri üze-
rine çekmişti. Bu ilginin en önemli nedenlerinden biri, kuşkusuz, 
Avrupa'da kralların tahtlarını korumak için aralarında "Kutsal Ant-
laşma-Holy Alliance" kurdukları bir sırada, Amerika'nın Monroe 
doktrini (2 Aralık 1823) ile çok farklı bir ulusal politikayı gündeme 
getirmiş olmasıydı. 1817'de Cumhurbaşkam olan James Monroe'nun 
bir seçim yatırımı olarak uygulamaya koyduğu, Monroe doktrini, ön-
celikle Avrupa'daki monarşik sistemlerden Amerikan sistemini ayır-
makta, daha önemlisi de Avrupa sömürgeciliğinin Latin Amerika 
üzerindeki emellerine karşı geleceğe dönük kapitalist planlarını uy-
gulamaya sokmaktaydı. Görünüşte "hür ve bağımsız Amerikan kı-
ta'arını hiç bir Avrupa ülkesinin sömürgeleştirme arzularına bırak-
mamak... Avrupa müttefik devletlerin siyasal rejimlerini Amerika-
nın barış ve esenliği açısından ülkeye sokmamak"1 kararını duyuran 
Monroe doktrini dünya ekonomik bağlantısında (conjuncture) yeni 
bir sesin yükselmesinden başka birşey değildir. 

Çünkü A.B.D. bu sıralarda kapitalistleşme ve refah devleti yo-
lunda emin adımlarla ilerliyordu. Özellikle Andrew Jackson'un cum-
hurbaşkanlığı (1828-1836) sırasında Federe devletler arasındaki bir-
lik ilkesi, Güney Carolina'nın gümrük tarifelerine boyun eğmesi ve 
Texas'm Mexico'dan ayrılarak birliğe katılmasıyla güçlenmiş, ABD 
31 eyaletten kurulu 23 milyon insanın yaşadığı, güçlü bir devlet ha-
line gelmiştir. Jackson'dan sonra gelen cumhurbaşkanları Martin 
Van Buren, William Henry Harrison-John Tyler ve 1860 seçimlerin-
de gelen Abraham Lincoln dönemlerinde ülke kapitalist gelişmenin 
çelişkilerini yaşamış ve bu çelişkiler 1860-1865 iç savaşı ile doruk 
noktasına ulaşmıştı. 

* H.Ü. Amerikan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. 
1 An Outline of American Historyj U.S. Information Service, s. 68. 
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Kısaca belirtmek gerekirse, Amerika'da 1830-1860 arasmda 30 
yıllık dönemde şu olaylar sıralanabilir: 

1) İngiltere ile yapılan 1812-1813 savaşı sonunda yabancı bas-
kısı tehlikesi ortadan kalktığından içte bir yayılma ve genişleme 
hareketi (expansionism) başlamış, batıda yerleşim hızla gerçekleş-
tirilmiştir. Edebiyatta Palp Emerson'un başlattığı Transcendentalism-
Aşkmcılık akımının vazettiği "kişinin kendine güvenmesi, (self-reli 
ance) demokrasiye inancı, cömert bir tanrının yansıması olan doğa 
ve ona duyulacak sevgi, insan ruhunun tanrısal özelliği ve evren-
sel Gerçekle aracıya gerek duymaksızın iletişim kurma yeteneği"2 gibi 
öğretiler batı topraklarının fethinde etkili dürtüler olmuşlardı. An-
cak bir "demokrasiye inanç, insana sevgi ve yardım" kültürden çok 
Harace Greenley'in "Batıya git genç adam ve ülkenle birlikte büyü" 
ve "arabanı bir yıldıza iliştir"3 şiirlerinde kendini gösteren başıboş 
bireycilik Emerson'un Aşkıncılığında da doğal ve ahlaki yasanın bir-
birine karşıtlığım gösteriyordu. 

2) Bu dönemde 1860'lara kadar devam edecek olan sınır boyu 
hareketi (frontier) önem kazandı.4 Amerikan öncüleri cesur, daya-
nıklı, kaba saba, cahil, basit fakat misafirperver ve cömert kişiler 
olarak "Amerikalı" kişiliğinin önemli bir parçasını oluşturuyorlardı. 
Çoğu avcılık ve çiftçilik yaparak doğa ile savaşım verirken Ameri-
ka'da demokratikleşme ve Amerikalılaşma süreçleri yaşanıyor ve 
Amerikan kültürünün iki önemli boyutu şekilleniyordu. 1835 de 
ABD'yi ziyaret eden Fransız siyaset bilimcisi Alexis de Tocquevüle 
Amerika'da Demokrasi adlı yapıtında Amerikan demokrasisinin çe-
şitli kurumlarını incelemekte ve Avrupa'da da demokrasi rejiminin 
hızla "iktidara yaklaştığını" söylemektedir. Tocqueville'nin en ilginç 
saptamalarından biri de5 Amerika'daki sıradan insanın maddi refa-
hına düşkünlüğü ve bunu korumak uğruna büyük bir savaşım ver-
meye hazır ruh halidir. Oysa ki sahipoldukları zenginliğe küçümse-
yerek bakan Avrupalı asiller en zorunlu gereksinimlerinden bile ko-
laylıkla vazgeçmektedir. Aynı şekilde asillerin bulunduğu sistemler-
de yoksullar da yoksulluğa alışmış olup bir başka durumu düşleme-

2 Bartholow V. Crawford, Alexander C. Kern ve Morris H. Needleman. American 
Literatüre. (New York: Barnes and Noble, Inc., 1953), s. 85-87. 

3 Rod W. Horton, Herbert W. Edwards, Backgrounds of American Literary (New 
York: Appleton-Century, Crofts, 1967,) s. 112-120. 

4 Frederich Jackson Turner. Frontier and Section Selected Essays, (Englewood 
Cliffs. New Jersey: Prentice Hail, 1961) 

5 Alexis de Tocquevile, Amerika'da Demokrasi, çev. Taner Timur, (İstanbul Türk 
Siyasi ilimler Derneği Yayınları, 1962), s. 92-94. 
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inektedirler bile. İşte Amerika'lıyı sahip olduklarıyla yetinmeyip 
durmadan daha iyiyi aramaya yönelten dürtü, ülkesindeki ayrıca-
lıklı sınıfın ortadan kalkmış olmasıdır. Ancak Tocqueville, "ayrıca-
lıksız" olarak gördüğünü söylediği Amerika'da orta sınıf egemenli-
ğini, orta sınıf yarışmacı ruhunu da sezmekte, çözümlemekte gecik-
memiştir. "Maddi gereksinmelerin acısını çeken" ve "uzun süre kör 
talihe karşı" savaşan Amerikalılar maddi refaha doymamakta, hat-
ta bu hırs hiç bir çaba sarfetmeksizin zengin olan Amerikalılar-
da bile görülmektedir, (s. 94) Devrinin en önemli toplum bilimcisi 
ve siyaset felsefecisi olan Tocqueville Amerikan tipi bir demokrasi 
için de anarşi ve diktatörlük tehlikesi olduğunu belirtmekte, demok-
rasinin her an bunlardan birine dönüşebileceğini anlatmaktadır. 

Amerika'da "sıradan insan" başkan Andrew Jackson'un yöneti-
minde özellikle önem kazandı. Bunun Amerikan Edebiyatına yansı-
ması ile bireyi ve onun yeteneklerini vurgulayan Romantik Akım 
ortaya çıktı. Ancak Amerikan Romantizminin kendine özgü nitelik-
leri vardı.0 Bunların ayrımında olmak için romantizmin akım ola-
rak edebiyat tarihinde 18. yy. sonunda ve 19. yy. başlarında orta sı-
nıfın giderek zenginleşmesi, güçlenmesi ile bu dünya nimetlerini ge-
lecek dünya nimetlerine yeğlemeye başlaması sonucu ortaya çıktı-
ğını belirtmek gerekir. Krallar ve asillerin etkileri azalmış, yöneti-
lenlerin -yöneticiler karşısında- kendilerine güvenleri artmıştır... 
Ekonomik dengenin halk lehine bozulması ile kilisenin yaptırımcı 
gücü zayıflamış, dindeki dogmacılığa karşı, insanla yaratıcı ara-
sında dolaysız bir ilişkiyi savunan deism önem kazanmıştır. Aydın-
lanma döneminin bir sonucu olarak ortaya çıkan, deism yanında 
Locke, Hartley ve Helvetius'un, insan aklının gelişmesinde çevresel 
koşulların etkisini ön plana alan çağrışımcı psikolojisi insanların 
eşit doğdukları yargısını ön plana çıkarmış, eğitimin önemi güncel 
bir tartışma konusu olmuştur. Rousseau'nun insanın iyi doğduğu ve 
bu iyiliğin törelerin baskısı altında bozulmaması gerektiği, yozlaş-
manın insanın doğasından değil, toplumsal kurumlardan geldiği ko-
nusundaki öğretisi de edebiyatta romantik akımın çıkışını hazırla-
yan nedenlerden başlıcalarıdır. Bunların romantik yapıtlara yansı-
ması ise kısaca şu özellikleri beraberinde getirmektedir: 

a) Bireyin özgürlük isteği, akılcılığa tepkisi ve duygusal ufuk-
larını ve deneyimlerini genişletme arzusu. 

6 Walter Fuller Taylor, The Story of American Letters, (Chicago: Henry Regnery 
Company, 1956), s. 69-84. 
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b) Uzak ülkeler ve zamanlar-geçmiş zamanlar, şövalyeler ül-
kesi, garip ve güzel batıl inançlar, korku ve merak uyandıran serü-
venler. 

c) Bir güzellik ve ahlak kaynağı olarak tekrar doğaya dönüş 

d) Sıradan insanların basit fakat zengin yaşamları, bireyin 
tinsel yaşamına saygı dolu bir yaklaşım. 

Ancak, bunlardan farklı olarak Amerikan romantizmi şu özel-
likleri taşıyordu: 

1) Bağımsızlığın kazanılması ile gelen demokratik sistem ve 
giderek yayılan demokrasi inancı. 

2) Hareketli bir sınır olgusu ve Amerikan öncüleri 

3) İncile sadık bir Protestanlık anlayışı çeşitli mezhepler (pres-
byterian, Methodist, Babtist, Congregationalist...) 

4) Amerika'ya özge (Avrupalı olmayan) bir doğa. 
5) Avrupa ile bağlannı koparmış bir Amerikan geçmişi. 

6) Ulusal idealler Walt Whitman'm şiirlerinde kendini duyu-
ran özgürlük, eşitlik, kölelik sorunu, para dağılımı... 

7) Tarımsal bir ekonomik yapı. 
8) Genç, toy, duygusal, tedirgin bir toplum. (Kolony komplex'i) 

9) Bölgesel farklılıklar ülkenin büyüklüğü ile ortaya çıkan 
farklı kültürler ve insanlar. 

10) Giderek artan bir okuyucu kitlesi (s. 76-84) 

Amerikan romantizminin ilk örneklerinden biri olan Washington 
Irving'in (1783-1859) "Rip Van Winkle"7 adlı öyküsü, Amerikan ede-
biyatında sık sık geçen Hudson nehri ve vadisinde Catskill (Kaats-
kill) dağlarından bir efsane üzerine kurulmuştur. Karısının dırdır-
larmdan kaçmak için köpeği ile sık sık dağlara çıkan İngiliz uyruk-
lu Rip Van Winkle, dağda bir gün isminin çağrıldığını duyar. Önce 
kimseyi göremez. Fakat sonra eski Hollandalı giysileriyle sırtında 
küçük bir fıçı taşıyan bir adam görerek, onu izlemeye başlar. Tepede 
amphitheatre biçiminde bir yere geldiklerinde dokuz - kuka oyna-
yan garip adamlarla karşılaşır. Büyük bir sesizlik içinde devam 
eden oyuna ara verilir, adamlar fıçıdan bir içki içmek için dururlar 
7 Washington Irving, "Rip Van Winkle", American Poetry and Prose, eds. Norman 

Foerster ve Robert Faik (Boston: Houghton Mifflin Company, 1960) S. 215-222 
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ve bu içkiden Rip'e de verirler Rip derin bir uykuya dalar. Uyandı-
ğında köyüne geri döner ve herşeyi, herkesi değişmiş bulur. Karısı 
ve komşuları ölmüşler, çocukları büyümüş ana-baba olmuş, tanıdık 
bütün yüzler değişmişlerdir. Rip bu arada ülkede demokrasi rejimi-
nin de getirildiğini öğrenir. Rip tam 20 sene uyumuş, bu zaman 
zarfında ülkede büyük değişiklikler olmuştur. O artık Amerikalı bir 
vatandaştır. 

Irving'in öyküsü Avrupa ve Amerika deneyimlerini yanyana ge-
tirdiği, gülmeceyi kullanarak gelen toplumsal değişiklikleri vurgula-
ması bakımından önemlidir. Rip'in yirmi yıllık öyküsü Avrupa ile 
eski bütün bağların koparılması kadar yeni ulusunu şaşkınlıkla ve 
gururla kabul eden Amerikalı'yı anlatmaktadır. 

1830-1860 yılları arasında Amerika'nın çehresi hızla değişmek-
tedir. Yalnızca doğuda değil, batıda da büyük kentler ortaya çık-
mış, Boston, Utica, Syracuse ve Auburn gibi kentler önemli mer-
kezler haline gelmişlerdi. Ülke bir baştan bir başa demiryolları ile 
döşenmiş, Appalachian sıradağları delinerek (1850-1857) Mississipi 
nehri bölgesi Güney Atlantik sahiline bağlanmıştı. Tarımda makine-
leşme gerçekleştirilmiş; harman ve bıçkı makineleri tarım üretimi-
ni arttırmıştı. Geniş ovalarda hayvancılık yapılıyordu. Kuzeyde sa-
nayi, ticaret ve bankacılık gelişirken Güneyde büyük plantasyon-
larda üretilen pamuğa daylı tarımsal etkinlikler ekonomik yapıyı 
değiştiriyordu. Güneyde ayrıca pirinç, şeker, tütün üretimi ihraç 
edilecek düzeye getirilmişti. Güneyden gelen hammaddeler, örneğin 
pamuk, Kuzeydeki tekstil fabrikalarında işleniyor ve ihraç ediliyor-
du. 1835 de Samuel F.B. Morse'un icat ettiği elektrikli telgrafla ha-
berleşme çabuklaşırken, Richard Howe'un 1847 de icat ettiği rotatif 
baskı makinası basım ve yayını kolaylaştırdı ve kültürel etkinlikler 
de önem kazandı. Bu yıllarda yayınlanan dergiler arasında, North 
American Review tutucu New England düşüncelerini yansıtırken, 
Godey's Lady's Book duygusal şiirlere, modaya, zarif çevrelere hita-
beden, ev yönetimi gibi konulara yer vermekteydi. Bu ciddi ve eğ-
lenceli iki derginin ortasında bir yol tutturmuş olan Graham's ve 
Knickerbocker Magazine resimli aylık sanat edebiyat ve müzik der-
gileriyle Harper's Magazine (New York, 1850) ve Atlantic Monthly 
(Boston 1857) yine bu devirde çıkmaya başlamışlardı. 1846 ve 1852 
yılları arasmda altmıştan fazla yıllık çıkıyordu. Poe, Longfellow 
Hawthorne gibi yazarların da yazılarını basmakla birlikte bu yıllık-
lar zamanın duygusallıklarını ve zevkini yansıtıyorlardı. Keeps, 
Souvenir, Token, Gem, Friendship's Garland, Rose of  Sharon bunlar-
dandı. (Taylor, 82-83) 
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Bütün bunlara karşm Amerikalılarda V.F. Calverton'un Colonial 
Complex8 olarak adlandırdığı kültürel bir tedirginlik vardı. Onlar 
genç ve deneyimsiz bir toplumda, toy bir kültüre sahip olmanın te-
dirginliği içindeydiler. Maddi refahları arttıkça, bu tedirginlikleri 
artıyordu. Gerçi toplumda hâlâ tek tük 18. yy. asilzadeleri görüle-
biliyordu, ama halkın çoğu, ne denli hali vakti yerinde olursa olsun, 
kültürü nasıl elde edebileceklerini bilmeyen, kaba saba köylü görü-
nümündeydiler. Amerikalılar artık zarif görünmeye ve küçük de ol-
sa, bir kaç sanat yapıtına sahip olmaya özen gösteriyorlardı. Kendi-
lerini davranışları nazik olmasa bile, "ince duygulu" olduklarına 

inandırmaya çalışıyorlardı. Kültürel etkinliklerde ise, bu kabalığı 
örtmek için, aşırı bir duygusallık ve zerafet gösterisi sergileniyordu. 
Örneğin, edebiyatta, yasak aşk, sarhoşluk gibi "aşırı" konulara yer 
yoktu. Bu akım iç savaş sonrasının kargaşasını örtmek için ortaya 
çıkan, "Zarafet Geleneği — Genteel Tradition"mn başlangıcıydı. 

Avrupalı eleştirmenler ve düşünürler ise Amerikalıların bu te-
dirginliklerini arttırıyorlardı. 1830-1860 arası Amerika'nın büyük bir 
ilgi ile ziyaret edilip incelendiği dönemdi. Ancak Amerikalıları Toc-
quevile'in sempatisinden çok, alaycı bir gözlemci olan İngiliz Mrs. 
Trollope'un "dokundurmaları" ilgilendiriyor ve kızdırıyordu. Daha 
1820'lerde, Sydney Smith'in sorduğu soru: "Dünyada bir Amerika-
lının yazdığı kitabı okuyan var mı? Bir Amerikalının yazdığı oyu-
na giden, yaptığı resmi ya da heykeli gören var mı? Amerikalılar 
tıpta, kimya ve fizikte, astronomide neler yaptılar, söyler misiniz?... 
"sorusu, 1890'larda, Amerika'yı ziyaret eden Matthew Arnold'un 
"Amerikan uygarlığı" konusundaki makalesine koşut olarak Ame-
rikalıların complex'lerini pekiştiriyordu. Matthew Arnold, Amerikan 
kültüründe kırsal kökenli davranışların ağır bastığını, iş kaygıları-
nın her zaman estetik kaygıları bastırdığını ve "sıradan adam" im-
gesine duyulan hayranlık nedeniyle de Amerikalıların kolay kolay 
seçkin bir uygarlığa sahip olamayacaklarını yazıyordu. Matthew 
Arnold "Eğer biz İngiltere'de katedrallerimizi, küçük kiliselerimizi, 
Katolik ve feodal devrin şatolarını, Elizabeth döneminin evlerini or-
tadan kaldırır ve orta sınıfın şimdi kurduğu kasaba ve binaları bı-
rakırsak Amerikalılardan hiç farkımız kalmazdı"9 diyordu. Avrupalı 
ziyaretçilerin bu ve buna benzer yargıları Amerikalıların kafasında 
öyle derin izler bırakmıştı ki (1890'larda çocukluklarını yaşayan) 

» Caiverton'dan aktaran Taylor, S. 80-81. 
9 Matthew Arnold, "Civilization in the United States", Five Collected Essays of 

Matthew Arnold ed. Kenneth Alott, (Liverpool: University Press of Liverpool, 
1953), 6. 54-55. 
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1920'ler sanatçı ve yazarlar kuşağı, vatanlarını terkedip kendi ken-
dilerini sürgüne göndermişlerdi. Aralarında F. Scott Fitzgerald, John 
Doss Passos, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Malcolm Cowley 
gibi yazarların bulunduğu bunlardan çoğu Paris'e, Londra'ya gider-
lerken, daha yaşlı olanlar, örneğin H.L. Mencken, Shervvood Ander-
son gibi yazarlar, Amerika'da kalmış, fakat kendi "taşra" kültürle-
rini alabildiğine eleştirmişlerdi. Özellikle H.L. Mencken bir yandan 
sürgünlere kızarken, diğer yandan da Amerikalıların, "Ortaçağın 
sona erişinden bu yana Hıristiyan aleminin tek bayrak altında top-
lanmış, en ürkek, en ağlamaklı, en namert, en kepaze serfleri" ol-
duğunu, Amerika'daki "zeka, bilgi, yarışma, doğruluk, kendine say-
gı ve onur ortalamasının çok düşük bir düzeyde bulunduğunu ki 
elli kitap okumuş birinin, burada, çıplak kafanın üzerindeki et beni 
kadar dikkati çekip, ister istemez aristokratlar arasına girdiğini"10 

söyleyecek kadar ileri gitmektedir. 

1830-1800 yıllan arasındaki dönemde Amerika'ya göçler devam 
etmiştir. Bunlar İngiltere ve Almanya ile kuzey batı Avrupa ülke-
lerinden gelen göçmenlerdi. Bu göçler, batının fethi, çiftlik ve fab-
rika savaşı, demiryollan, kara ve deniz taşımacılığı, batıda devam 
eden toprak spekülasyonları gibi etmenler Amerikalıların puriten 
inanç ve ahlaklarında değişikliklere yol açmıştı. Puriten kültürün 
bu dünyadaki ve gelecek dünyadaki acı ve mutlulukların kaynağı 
gözüyle baktığı ilk günah (orginal sin) ve onun ezikliği unutuldu. 
18. yy .da Kolonileri etkisi altına alan "Aydınlanma Çağı" (1763-1810) 
nın bir sonucu olarak, dinsel dogmalar önemini yitirdi. Calvinist 
inançlar yerini Unitarian inançlara bıraktı. Bu "sapma" kısaca şu 
karşılaştırma ile anlaşılabilir: 

Calvinism'in 5 ilkesi şunlardı: 

1. Cennetten kovulan insanın gerçek bir iman ve tövbe gücü 
olamaz. 

2. Kurtulacak olan insanları tann seçer. 

3. Seçtiği kiişleri günahlarından tann arındırır. 

4. Tanrının merhameti seçilen bu insanlan sonsuza dek koru-
yacaktır. 

5. Bir kez kurtulan insan bir daha asla kaybolmaz. 

ıo H.L. Mencken "On Being an American". Prejudices. A Selection Made by James 
T. Farrel, (New York: Vintage Books, 1958), S. 90. 
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Puritenleri, "kimin kurtulacağı" konusunda hiç bir ipucu ver-
meden büyük bir kuşku içinde bırakan Calvinist öğreti, "cehennem 
ateşi" edebiyatıyla da rahat bırakmamış ve bunun Amerikan pü-
ritenleri üzerindeki etkisi, teselliyi çalışmakta bulmak, kazançları-
nı dünya zevkleri için harcamaksızm tekrar çalışmak, tekrar ça-
lışmak şeklinde olmuştur. Bu ise anaparamn yeni yatırımlarla sü-
rekli artması yanında paranın artmasıyla gelen günah korkusunun, 
ascetic bir kendini mahrum etme işkencesinin yoğunlaşması demek-
ti. 1741 de verdiği bir vaazda Jonathan Edwards cemaatine şunları 
haykırıyordu: 

"Bir örümceğin, ya da iğrenç bir böceğin ateş üzerinde tutul-
ması gibi, sizi cehennem kuyusunun üzerinde tutan tanrı sizden tik-
siniyor ve bırakmamak için kendini güç tutuyor. Onun size karşı 
öfkesi ateş gibi yanmakta, çünkü siz cehennemde yanmaktan başka 
bir şey haketmediniz."11 

Fakat "insanın doğal hakları" tartışmasıyla birlikte gelen aydın-
lanma çağı ve bunun sonucu olarak benimsenen inançlara göre, 
Calvinism'in baş ilkesi şöyle değiştirilmişti: 

1. Tanrı yaratıcıdır. 
2. İnsanlar kardeştir. 
3. İsa dini bir liderdir. 
4. İnsan günahlarından ancak kendisi kurtulabilir. 
5. Önemli olan insanlığın yükselişi ve ilerleyişidir. 

Unitarianism gerçekte dine bilimsel bir yorum getirmeyi amaç-
lıyor ve koloniler arasında hızla yayılıyordu. 1815'e gelindiğinde 
Boston kentindeki onaltı kiliseden, ondördünde bu ilkeler benimsen-
mişti. 

Unitarianism'in vazettiği diğer konulardan bazıları: 

a — İnsanlar tarafmdan yazılmış olduğu için İncil'de de yanlış-
lıklar bulunabileceği, (bu konu her işlerinde İncil'e danışan puriten-
lerin duymak bile istemeyecekleri bir yozlaşmaydı.) 

b — Mutlak bir kurtuluş ve mutlak bir lanetleme söz konusu 
olamayacağı, 

c — İnsanın ölümden sonra bile devam eden ruhsal bir gelişme 
geçirdiği, 
ıı Jonathaıı Edwards, "Sinners in the Hands of Angry God", American Poetry and 

Prose, 6. 57. 
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d — İsa'nın büyük bir lider, başkalarına örnek olabilecek bir in-
san olmakla birlikte onu çarmıha götüren gerçek nedenin yaşam ve 
öğretisindeki devrimci tutum olduğu ve onun ölümünün diğer insan-
ların kurtuluşu için bir kefaret olamayacağı, 

e — İnsanın kendi günahlarından sorumlu olacağı, günahların 
ise ahlaki konulardaki insan ilişkilerinin bir sonucu olduğu, 

f — Tanrı tek yaratıcıysa insanların da hepsinin kardeş oldukları, 

g — Kilisenin insanın günahları üzerinde tekeli olmaması gere-
ken insani bir kuruluş olduğu, ve 

h — İncil'i okumanın insana ahlaklı olma konusunda yardım 
edeceği gibi konulardır.12 1819 dan sonra ise, Unitarian inançların 
dini lideri olan VVilliam Elery Channing yalnızca üç ilkeyi benim-
semişti : 

1 — Tanrı herşeyi bilir ve görür. 
2 — Bütün insanlarda Tanrı'dan bir parça vardır. 

3 — Tanrı'ya inanmak insanlar hakkında iyi niyetler besle-
mektir. 

Dindeki bu gelişmeler yanında, Ralp Waldo Emerson'un ortaya 
attığı Transcendentalism-Aşkmcılık felsefesine geçmeden önce 19. 
yy. Amerikan romantik yazarları ve bunların en önemli yapıtlarına 
kısaca bakmak gerekir.13 Bunlardan çoğu, Nathaniel Hawthorne'un 
Kızıl Harf  — The Scarlet Letter14 adlı romanında olduğu gibi "Puri-
tenliğe Puritence bir saldırı"15 olarak tanımlanabilirler. 

Romanın konusu "günah" kavramı ve bunun bireysel ve top-
lumsal düzeyde içerdiği anlamlar üzerine kurulmuştur. Kucağında 
üç aylık çocuğu ile hapisten çıkarılarak halka teşhir edilen ve göğsü-
ne "zina işledi" anlamına gelen kızıl bir A harfi işlenen Hester 
Prynne papaz Arthur Dimmesdale'in cemaatinden bir kadındır. Ko-
cası Hester'i iki yıl önce Amerika'ya göndermiş fakat kendi görün-
memiştir. Bu nedenle evli bir kadın babasız bir çocuk doğurmuştur 
ve Puriten toplum onu cezalandırmaktadır. Papaz kadından çocu-
ğun babasının adım söylemesini ister fakat kadın bunu reddeder. 
"Bkz. Horton ve Edwards, s. 108-111. 
13 Bu yazarlar kronolojik bir sıralama ile değil konusal bir bütünlük çerçevesi için-

de ele alınmıştır. 
ı* Nathaniel Hawthorne. The Scarlet Letter. (Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1966). 
ıs Lyle Glazier. Decadence and Rebirth. (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 

1971), e. 8-21-
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Hester hapse geri gider. Fakat bebek hastalanır. Gelen doktor Roger 
Chillingworth, Hester'in Amerika'ya gelirken gemi kazasına uğra-
mış ve Kızılderililerin elinde bir süre esir kalmış kocasıdır. Dr. 
Chillingworth da Hester'in ağzından bebeğin ismini alamaz. Fakat 
adam gerçek suçluyu bulmaya yemin eder. Hester bırakılır fakat 
kızı Pearl ile ormanda toplumdışı yaşamaya mahkum edilir. Hester 
dikiş dikerek yaşamını kazanmakta ve Pearl büyümektedir. Ancak 
çocuk huzursuz ve aksidir. Toplumun ileri gelenleri Pearl'i alıp 
eğitmek isterlerse de Hester valiye yalvarmaya gider, papazm da 
araya girmesiyle çocuk annesinde kalır. Bu arada papaz Dimmes-
dale giderek sağlığını yitirmektedir. Dr. Chillingworth papazın yal-
nızca sağlığından rahatsız olmadığından kuşku duymaktadır. Chil-
lingworth, Dimmesdale'in uyuduğu bir sırada göğsündeki A harfini 
görerek çocuğun babasımn papaz olduğundan emin olur. Papaz her 
seferinde suçunu itiraf etmeye çalışmakta fakat yapamamaktadır. 
Bir gece papaz Hester'in halka gösterildiği yere çıkar. O sırada Hester 
ve Pearl de ölü beklemekten dönmektedirler. Papaz onları da yanma 
çağırır ve Pearl'e gelecek dünyada böyle birliket dikileceklerini söy-
ler. Fakat Chillingworth uzaktan kendilerini seyretmektedir. Dim-
mesdale Hester" e bu adamdan ne kadar kortuğunu itiraf eder. Hes-
ter eski kocasına yemin ettiği için Chillingworth'un kimliğini açık-
layamaz. 

Daha sonra her üçü İngiltere'ye gidip bu toplumdan uzaklaş-
mak isterler. Dimmesdale ateşli bir şekilde son vaazini verir. Fakat 
iyice bozulan sağlığı onun kaçmasına engel olur ve papaz orada 
ölür. Ölürken de herkese günahını itiraf eder. Chillingworth de ken-
disini yaşatan kini yitirince bir yıl içinde ölür. Pearl'e büyük bir 
servet bırakır. Hester ve Pearl bir deniz yolculuğuna çıkarlar. Hes-
ter Koloniye geri döner ve A harfini takmaya devam eder. Pearl'den 
sık sık mektuplar almaktadır. Ölünce Dimesdale'ın yanına gömü-
lür ve mezar taşına A harfi işlenir. 

Hawthorne'un diğer öykü ve romanlarında, "Akrabam Binbaşı 
Molinaux" My Kinsman Majör Molineux; "Roger Malvin'in Gömü-
lüşü" Roger Malvin's Burial; "Genç İyi Adam Brown" -Young Good-
man Brown; "Rappacini'nin Kızı"- Rappaccini's Daughter; vs. iyi ve 
kötü, günah ve masumiyet gibi konular yanında, demokrasiye ve 
hür seçime inanç, aristokrasinin çökmesinden duyulan sevinç gibi 
konular işlenir. Hawthorne, The Blithedale Romance adlı romanın-
da Charles Fourier ve Robert Owen tipinde bir ütopik-sosyalist ko-
mün yaşamı sergilemiş ve bu "setting" içinde bile sevginin en önem-
li bir duygu olduğunu, yozlaşmanın sevgisizlikten başlayacağını vur-
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gulamıştır. Hawthorne'un insan kaderini yorumlamasındaki içerik, 
ne Emerson'cu liberallerin ne de Garrison'cu radikallerin anladığı 
biçimde olmamış, fakat Demokrat bir bakış açısını sergilemiştir. 
Hawthorne Amerikan politikasında sıradan adamı yücelten Jackson 
politikasının ateşli bir savunucusudur. Cüzdanların giderek şiştiği 
Salem kentinde ailesi eski statüsünü yitirmiş bile olsa, Hawthorne 
eskiyi özlememiş, basit rahat yalın bir yaşamı seçmiştir. Gümrükte 
çalıştığı sırada yazdığı Kızıl Harf  romanında görüleceği gibi Havvt-
horne tutuculuğu demokratlıkla birleştirebilmiş bu ise politik görüş-
lerinde bir paradox'un oluşmasına yol açmıştır. Sonuçta ise solda-
kiler onun yazdıklarına düşman olmuş ve tutucular da onu hiç bir 
zaman desteklememişlerdir. Hawthorne'un "vicdan" konusuna ver-
diği önem onun toplumsal gelişmeyi açık bir şekilde görmesini en-
gellemiş, tarih gerçeğine ilgisiz kalmamakla birlikte, bugün "tarih 
bilinci" olarak adlandırılan olgunun bir sanatçının yaratıcı dünya-
sında bazı imgelerle ortaya çıkışı gerçekleşmiştir. 

Öte yandan Herman Melville her zaman için yaşamını Redburn'-
da betimlediği yoksul denizcilerin liman kenti ile özdeşleştirmiştir. 
Melville Redburrida genç bir delikanlı olarak 1837 de ilk kez gittiği 
Liverpool deneyimlerini anlatır. Romanın en unutulmaz bölümü, genç 
adamın genç bir kadınla iki çocuğunu açlıktan ölüme terkedilmiş bir 
halde bulduğu sahnedir. Redburn, o yoksulluk sahneleri içinde "Aile-
sinin, babası iflas etmeden önce geçirdiği o güzel günleri anımsa-
maya" asla cesaret edemeyecektir. Redburn denizde iken ne babası-
nın kendisine verdiği Ulusların Zenginliği adlı kitabı okuyabilmiş, ne 
de zenginlerin fakirlerin durumuna olan kayıtsızlıklarım unutabil-
miştir. Askerler babası içkiden öldüğü için Lancashire'a dönmek için 
yardıma ihtiyacı olan çocuğa "iyi dileklerini", denizciler ve fakir yol-
cular ise aralarında topladıkları "onbeş dolarla biraz tütünü" ver-
mişlerdir. Melville denizde de karada da zengin ve fakir ayrımını 
görmüş fakirlere nasıl kötü davranıldığını kendi deneyimleriyle Li-
verpool'da yaşamıştır. Şiddet, içki, intihar, doğa ile savaşım, yaşam-
la ölüm arasında gidip gelmeler yazar olarak onun anlatımını bi-
çimlendiren deneyimler olmuştur. Başyapıt Beyaz Balina Moby Dick 
bu temaların duygusallıktan uzak, iyi dengelenmiş bir ürünüdür. 
Melville bu konuları cynic bir tavrın içine düşmeyecek kadar özümle-
miş bir yazardır. Pequod'un tayfaları, huzursuzlanmaya başladığın-
da kendini denize i atan Jshmael (ile Queequeg dostluğu Kaptan 
Ahab'ın kini ve ikinci kaptanlar Peleg ve Bildad'ın Quaker inançları 
ile Ahab'ın tanrı tanımaz inatçılığı Beyaz Balina'yı Amerikan kla-
sikleri içine sokmuştur. Fakat daha romanı basılırken Melville, Hawt-
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horne'a yazdığı bir mektubunda "dolarların kendisini lanetlediği-
ni... en çok yazmak istediği şeylerin yasaklanmış olduğunu... fakat 
başka türlü yazmamn da içinden gelmediğini... sonunda ortaya çı-
kan şeyin yamalı bohça gibi bir kitap olacağını"13 söylemekten geri 
durmamıştır. 

Melville daha sonraki yapıtlarında sanayileşme ile değil de, bu 
sistem içinde insanın çektiği acılarla ilgilendiğim göstermiştir. îki 
öyküsü "Billy Budd" denizde ve "Bartleby the Scrivener" karada 
sistemin acımasızlığı yüzünden feda edilmiş iki genç adamın traje-
dilerini konu etmektedir. Billy Budd gemi hiyerarşisi içinde gençliği, 
güçlülüğü ve yakışıklılığı ile ikinci kaptan Claggart'ın öfkesini çe-
kerek iftira ile karşılaşırken Claggart'ı öldürmek zorunda kalmakta 
birinci Kaptan Vere'ın babacanlığı ve dürüstlüğü de onu koruya-
mamakta ve asılmaktadır. Bartleby ise Wall Street'in acımasız, mo-
noton, para kokan düzenine uyum sağlayamadığı için başarısız bir 
direnme eylemine girişmiş, bürokratik düzen içinde kendisine veri-
len hiçbir işi yapmadığı için sistem tarafından cezalandırılmış, bit-
kisel biü yaşama indirgenerek ölüp gitmiştir. İşvereni Avukat da onu 
kurtaramamakta genç adam yitip gitmekte, öte yandan düzene uyum 
sağlayabilen bireyler kavga-dövüş de olsa hayatta kalabilmektedir-
ler. Melville çok dikkatli olmayan bir okuyucu için bile bir düzen 
eleştirisi getirmekte ve "uygarlık, felsefe, ideal erdem! Kurbanınıza 
bakın"17 diye haykırmaktadır. Ozanlığını da bu mesaj için kullanan 
Melville, Savaş Şiirleri ve Savaş Görüntüleri — Battle-Pieces and 
Aspects of the War (1866) adlı kitabında kendi deyimiyle "güneş 
ışığı ile neşelenen Wordsworth ozanı olmaktansa (insanı anlatan) 
Shakespeare ozanı olmayı" yeğlemektedir, (s. 472) Melville'in son 
yılları uzun bir sessizlik içinde geçmiş, en olgun döneminde yazar-
lığım sürdürmemiştir. 

Bu devrin en önemli ozanı ise Walt Whitman'dır. Walt Whitman 
Amerikan yazınında "eğitim görmemiş Amerikalı'nm barbarca çığ-
lığını şiire döken ozan olarak tanınır. Onun şiirlerinde bu çığlık ku-
lağa tatlı ve duyarlı gelmektedir. Whitman'm insanın doğal gerek-
sinmelerini yadsımamak iddiası yanında, sanayileşen ve çehresi de-
ğişen Amerika'yı da kabul etmek, sevmektir. Onu doğa ile birleşe-
bilmek kadar, yükselen fabrikaları, döşenen demiryollarını görmek 
de mutlu etmiştir. Şiirlerinde görülen ahlaki temalar a. vatanperver-

im F.O. Matthiessen. American Renafssancs. (New York: Oxford University Press, 
1972), e. 400. 

" Pierre adlı yapıtından aktaran Matthiessen, s. 472. 
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lik, b. özgürlük, c. kişisel özgürlük, d. insanın kendi kendisinin yasası 
olması, duygu ve sezgilerine güvenmesi, e. kafa ve vücudun eşit bir 
biçimde onurlandırılması, f. kendine saygı, nerede olursa olsun dün-
yanın insana ait olduğu fikri, g. kadın erkek eşitliği, h. erkeğin er-
keğe sevgisi, i. ahlaki heroism, j. doğa ile bütünleşme, k. cahil ve acı 
çekenlere sevecenlik gösterme gibi ilkelerdir. "VVhitman Adem'in du-
rumuna, zamanın başlangıcına dönmek ister. Şiirlerindeki Adem 
figürü neşeli, kendini beğenmiş, sağlıklı, aylak bir genç adamdır ve 
bir bakıma Melville'in nefret ettiği şiirlerin kahramanıdır. Ancak 
Whitman bu şiirleriyle devrinin popüler kültürünü bir hayli etkile-
miştir. Whitman'm politik görüşlerindeki en tutarlı yön demokrasiye 
olan inancı ve zencilerin beyazlarla eşit olması gerektiği fikridir. 
Şiirlerini nalbant, kasap, çiftçi, zenci arabacı, dikiş diken anne, ön-
cü, asker, orospu gibi kişilerle doldurmuş zamanımn Amerikasını 
renkli ve hareketli bir biçimde sergilemiştir.18 En tanınmış yapıtı 
Çimenin Yaprakları — Leaves of Grass ve Demokratik Görüntüler — 
Democratic Vistas (1871) olan VVhitman kendi kuşağına, eski ve ya-
bancı öğeler kabul etmekte devam ettikleri için kızmakta ve Ameri-
kalı olan herşeye sahip çıkılmasını istemekteydi. Bunda da haklı ol-
duğu söylenebilirdi. Çünkü o devrin pek çok aydım henüz Ameri-
kan uygarlığı, Amerikan kültürü, Amerikan halkı, Amerikan Ede-
biyatı olduğuna inanmıyorlar, yüzlerini Avrupa'ya dönmüş, oradan 
gelecek fikirleri kullanmaya hazır bekliyorlardı. 

Amerika'da 1850-1855 arasmdaki beş yılda çok önemli kitaplar 
yayınlanmıştır. Emerson'un Temsilci  — Represantative Man (1850); 
Hawthorne'un Kızıl Harf  — The Scarlet Letter (1850) ve Yedi Ev — 
The House of Seven Gables (1851); Melville'in Beyaz Balina — Moby 
Dick (1851) ve Pierre (1852); Thoreau'nun Walden  Gölü Kenarında 
— Walden (1854); ve Whitman'm Çimenin Yapraklan —- Leaves of 
Grass (1855) adlı kitapları bu beş yıl içinde yayınlanmıştır. Kültürel 
yaşamdaki bu verimliliğe bakarak eleştirmenler bu devreye "Ame-
rikan Rönesansı"19 adını vermişlerdir. Bu devrin yazarları Emerson, 
Thoreau, Whitman, Hawthorne ve Melville'dir. 

Ralph Waldo Emerson Amerikan edebiyat tarihinde Transcen-
dentalism — Aşkmcılık akımını başlatan düşünür olarak bilinir. 
Transcendentalism Avrupa romantik akımının biraz gecikmiş biraz 
da yerelleşmiş (localized) bir uzantısıdır. 1830-1835 yılları arasmda 

18 Bkz. Walt Whitman, Listen America,: A Life of Walt Whitman. (New York: 
Charles Scribner's Sons, 1968). 

ıs Bkz. F.O. Mathiessen, American Ronaissance. 
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kendini tanıtmaya başlayan bu ekol 1836'da Transcendentalist Klübü 
kurdu ve başta Ralph Waldo Emerson olmak üzere Henry Hedge, 
Convers Francis, James Freeman Clarke, Bronson Alcott, daha son-
raları da Theodore Parker, Margaret Fuller, Orestes Brownson, Eli-
zabeth ve Sopiha Peobody, Jones Very, Christopher Cranch, Charles 
T. Follen, William Henry Channing ve Henry David Thoreau'yu üye-
leri arasına aldı.20 

Transcendentalism insan doğasına, özgür düşünceye, bağımsız 
dini inançlara, sağduyu ve bireyciliği vurgulayarak yaklaşıyordu. 
Buna göre toplumsal ve bireysel yaşam kişinin kendi kendini eğit-
mesiyle geliştirilebilirdi. Bunlar bilimsel düşünceyi ve akıl yürüt-
meyi yeterli bulmamış, sezgi ve duygulara öncelik tanımışlardı. Mis-
tik düşünceye inanıyor, tanrıya Over-Soul adını verdikleri doğanın 
ve bütün güzelliklerin içinden çıktığı "bir ruh bütünlüğü" olarak 
bakıyorlardı. Transcendentalism farklı uğraşıları olan üyeleri sa-
yesinde kendini çok dallarda; kilise kürsüsünde, konferans salonun-
da, reformist örgütlerde, gazete sayfalarında ifade etme fırsatını bu-
labilmişti. 

Neo-Platonism, Alman idealist felsefesi ve doğu mistik düşün-
cesinin etkileriyle21 ortaya çıkan Transcendentalism Puritanlığm de-
rin izler bıraktığı Concord, Massachusetts'de gençler arasında bir 
tepki olarak çıktı. En önemli yayın organları 1840-1844 yılları ara-
sında çıkan Dial, en önemli etkinlikleri de Brook Farm komünü idi. 
Bir çok yazarı yazmaya yöneltmekle birlikte Transcendentalism Bos-
ton ve çevresinden fazla uzaklaşamadı. Genç Birleşik Devletler için 
bireycilik ve demokrasi konusunda uygun bir öğreti olması bekle-
nirken bu görevi yerine getiremedi. Vazettiği idealism hızla geli-
şen ekonomi ve fırsatçılık karşısında duramadı. Aksine -arayanlar 
için- içinde başıboş ve saldırgan bir bireycilik öğretisi bile vardı. 
Batının fethedildiği bu günlerde ve ülkenin hızla iç savaşa sürüklen-
diği bu dönemde Transcendentalism, Henry David Thoreau gibi 
(1845), Joy Gould gibi (1869) kendini yasa ilan eden bireylerin inanç-
ları oluyordu. 

Henry David Thoreau, (1817-1862) Emerson'un düşünce alamna 
soktuklarını eyleme döktü. 1837 de Harvard'dan mezun olduktan 
sonra kısa bir süre öğretmenlik yaptı, Transcendental Club'e katıl-
dı, Dial'da yazdı ve -başta Emerson- devrin yazar ve düşünürleriyle 

20 Taylor, 132, 
21 Horton ve Edwards, s. 112-121. 
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yakın arkadaşlık kurdu. Temmuz 1845 ve Eylül 1847 yılları arasında 
(yamnda yalnızca en önemli araçları alarak tek başına) Walden 
gölü kenarında yaşadı. Buradaki deneyimleri ve karşılaştığı güçlük-
leri VValderı  adlı yapıtında toplayan Thoreau anarşizme varan ölçü-
lerde bireyci idi. Vergi ödemediği için hapsedilmiş, köleliğin aleyhin-
de devlete meydan okuyan makaleler yazmıştı. Bunlardan "Civil 
Disobedience" — Silahsız Başkaldırı (1849) adlı makalesinde Thoreau 
en iyi devletin hiç yönetmeyen bir devlet olduğunu savunmakta ve 
insanları devlet mekanizmasını "dağıtmaya" davet etmekte idi. Ona 
göre bütün kötülüklerin başı devletti ve devlet çarkına "dur!" den-
medikçe kurtuluş yoktu. Siyasal bilim tarihinin önemli belgeleri ara-
sına giren "Silahsız Başkaldırı" vazettiği pasif direnişle Hindistan'ın 
Bağımsızlık Savaşında Gandhi'nin el kitabı olmuştur. Thoreau'nun 
diğer iki makalesi "Massachusetts'de Kölelik" (1845) ve "Kaptan 
John Brown İçin Bir Rica" (1859) da eylemci bir siyasetin belgeleri 
olmuşlardı. Silahsız Başkaldırı'nm bir bölümünde Thoreau şunları 
söylüyordu: 

Çünkü devlet, insanların işlerine hiç kimseyi karıştırmamak için 
buldukları bir çaredir ve bilindiği gibi, en elverişli durumuna kavuş-
tuğunda devlet kimsenin işine karışmaz. İş yaşamı ve ticaret hint 
kauçuğu gibi esnek ve hareketli olmasaydı yasa koyucuların sürekli 
olarak önlerine diktikleri engelleri aşamazlardı. Yasaları düzenle-
yenler amaçlarıyla değil de yalmzca eylemlerinin sonuçlarıyla yargı-
lansalardı, demiryollarını dinamitleyen hainlerle aym ölçüde ceza-
landırılmayı hakederlerdi. 

Fakat uygulamada bir vatandaş olarak ben kendim, devlet var-
lığının karşısında olduklarını iddia edenlerin aksine, devletin bir an 
önce çekilmesini değil, daha iyi bir biçimde düzenlenmesini savu-
nurum. Herkese tek tek ne tip bir yönetime saygı duyabileceğini so-
rabilseydik böyle bir yönetime kavuşabilmeye doğru ilk adımı atmış 
olurduk. 

Sonuç olarak yetki bir kez halkın eline geçrse, bir çoğunluğun 
yönetmesine, hem de uzn bir süre yönetmeye devam etmesine izin 
verilmesinin uygulamadaki nedeni, çoğunluğun ne mutlaka doğru yol-
da olması, ne de azınlığın haklarım en adil bir biçimde korumasıdır, 
yalnızca sayıca güçlü olmasıdır. Yine de çoğunluğun yönetimi her 
durumda elinde tuttuğu bir devlet, herkesin anladığı anlamda bile 
bir adaıet kavramı üzerine kurulmamıştır. İçinde çoğunlukların, te-
melde, "doğru" ya da "yanlış" hakkında karar vermeyip "devletin 
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çare olabilmesi" kuralına ilişkin sorulan ortaya atabildikleri bir yö-
netim bulunmaz mı?22 

Başlıca düşünsel akımlan yukarıda sıralanan 1830-1860 dönemi 
Amerikasmda en önemli siyasal sorunlar kölelik, kadın haklan ve 
işçi sorunları idi. Bunlardan kölelik, Güneyde büyük plantasyonlar-
da çalıştırılan zenciler sorunuydu. 19. yy.'m ilk yarısında açık bir 
şekilde çelişki halinde idi. Giderek daha hızlı sanayileşen Kuzeyde, 
Güneyden gelen hammaddeler işleniyordu. Güney, köle-işçiliğine eko-
nomisinin bir parçası olarak bakmakta, geri kalmışlığından, kölelik-
ten yana yeni eyaletler açarak kurtulabileceğini savunmaktaydı. Oy-
sa ki anti-köle hareketi Amerika'da daha 1808 lerde başlamış ve Af-
rika ile esir ticareti yasaklanmıştı. 

1845'te Texas'ın Birliğe katılmasıyla ve güneybatıda Mexika'dan 
alman topraklar nedeniyle kölelik yeniden gündeme getirildi. Bu 
arada Kuzeyde ateşli bir kölelik aleyhtarlığı başlamış Güneyden 
"yeraltı demiryolu" adıyla anılan gizli yollarla binlerce köle Kuzey'e 
kaçmlmıştı. 

1848'de California'da altın bulununca burada hızlı bir yerleşme 
başladı. California, New Mexico ve Utah'da köleler olmadığından bu 
eyaletler Kuzey ve Güney arasında büyük bir tartışmaya neden olu-
yordu. Texas köleliği benimsemişti. Fakat Kansas ve Nebraska da 
gelecek vadeden yerleşme alanlan haline gelince Kuzey Güney ara-
sındaki anlaşmazlık derinleşti. Bu arada Illinois senotörü Stephen 
A. Douglas, Kansas ve Nebraska'ya yerleşmek isteyen köle sahiple-
rinin kölelerini de beraber götürmelerini önerince kanlı olaylar oldu. 
Bu arada 1858 yılı seçimlerinde Abraham Lincoln Illinois'dan, Doug-
las'a rakip aday olarak çıktı. Lincoln seçimi kaybetti fakat kendini 
herkese tanıttı. 1860 seçimlerinde Cumhuriyetçiler Lincoln'u aday 
gösterdiler. Köleliğin karşısında olduğu bilinen Lincoln seçimi ka-
zanınca Güney Caroline olağanüstü bir Konvansiyon toplayarak ABD 
birliğinden ayrıldığını ilan etti. Öteki Güney eyaletleri de bunu iz-
lediler ve kendi aralannda Amerika Konfedere Devletlerini kurdu-
lar. (8 Şubat 1861) Yedi güney eyaleti Cumhurbaşkanı Jefferson 
Davis'in yönetiminde, Kuzey eyaletleri ise Cumhurbaşkanı Abraham 
Lincoln'un çevresinde toplandılar. Bu ise 5 yıl sürecek içi savaşın 
resmen başlaması demekti. 

22 Henry David Thoreau, "Civil Disobedience", The Borzoi College Reader, eds. 
Charles Muscatine ve Marlene Griffith. (New York: Alfred A. Knopf, 1968), 
ES. 321-322. 



SİYASAL KÜLTÜR AÇISINDAN AMERİKA'DA 1830-1860 YILLARI 481 

Amerika'daki kölelik sorununa kamuoyunun ilgisini politikacı-
ların söylevlerinden daha fazla çeken Harriet Elizabeth Beecher 
Stowe'un romanı Tom Amcanın Kulübesi — Uncle1 Tom's Cabin 
1852'de basılmıştı. îlk yıl 300.000 satan bu roman zencilerin pek çok 
sorununu sergilemekte fakat olaya beyazların gözüyle bakmaktadır. 
Bir sistem eleştirisinden çok duygusal yaklaşımın ağır bastığı ro-
mandan günümüze beyaz efendiyi kabul edip, ona sevgi ve saygıda 
kusur etmeyen dindar Tom Amca tipi kalmıştır ki bu tip günümüz 
Amerikan zenci edebiyatının bir "anathema" sidir. 

19. yy.'m kölelerden başka ezilen iki sınıfı kadınlar ve işçilerdir. 
Sanayileşme ile işçilerin yaşam koşulları ağırlaşmış, fakat Andrew 
Jackson Cumhurbaşkanı olduğundan işçiler bazı haklar elde edebil-
mişlerdi. 1835 yılında bunlar şafaktan gün batımma kadar olan ça-
lışma süresini günde 10 saate indirebildiler. Ancak bu dönemde işçi-
lerde sınıf bilinci olmadığı gibi okuma yazma bilmeyenlere bazı eya-
letlerde oy hakkı da tanınmıyordu. Bundan başka hiçbir politikacı 
henüz işçi smııfnı arkasına alarak iktidar olma gibi bir düşünce bes-
lemiyordu. Ancak New York gibi büyük kentlerde işçiler bazı konu-
larda, örneğin eğitim konusunda, söz sahibi olabiliyorlardı. 

Shulamith Firestone, Cinselliğin Diyalektiği — The Dialectic of 
Sex23 adlı kitabında endüstri devriminin şokundan kurtulamayan 
Amerikalıların 19. yy. da kadın haklarını görecek durumda olma-
dıklarını söylemektedir. İlk kadın hareketlere öncüleri kendi çevre-
lerinde bile kabul edilmemişlerdi. Aslında 19. yy. ortalarında kadın 
önderlerin aile, kilise ve yasaları eleştirmesi Victoria devri kültürü-
nü eleştirmesi demekti. İlk kadın hakları bildirisi (Bağımsızlık bil-
dirisi model alınarak) 1848 de Seneca Falls Konvansiyonunda okun-
muştu. İlk öncüler Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony ve 
Lucretia Mott uzak kasabalara gidip kapı kapı dolaşarak kadın hak-
ları konusunda uzun konuşmalar yapmışlardı. O devirde kadınların 
özellikle evlendikten sonra hiçbir hakları yoktu. Evlenmediklerinde 
ise vasiyetname bırakmıyor ya da boşanınca çocukların sorumlulu-
ğunu alamıyorlardı. Okula kabul edilmek bir yana okuma yazmayı 
ancak öğreniyorlardı. Oy haklan yoktu. Hatta iç savaş sonrasında bi-
le köleler özgürleştirilmiş fakat nüfusun kadın olan yarısı "etekleri-
nin içindeki kasnağa bile sahip olmaksızın" (s. 17) yasal olarak ba-
ğımlı kalmıştı. 

23 Schulamith Firestone, The Dialectic of Sex, (New York: Bantam Books, 1970), 
s. 15-20. 





THE CYPRUS CONFLICT : AN INTERPRETATION AND AN 
EVALUATION OF PROSPECTS FOR SETTLEMENT 

Şükrü S. GÜREL* 

1. Introduction 

At the first glance the Cyprus conflict seems to he one between 
the two national communities of the island, but doubtlessly, the issue 
is a much more complex one. National affiliations of the said commu-
nities with two states of the internationai community, namely Greece 
and Turkey, brings the question to another platform. The involvement 
of Greece and Turkey in the conflict, and the particular strategic 
position of Cyprus itself in the Middle East elavates the issue to 
another league, where the extra-regional majör powers lead. Thus, 
Cyprus conflict has become one of the factors contributing to the 
instability of an already turbulent area, the Middle East, as well as 
hampering chances for a firm cooperation in the south eastern flank 
of the Western Alliance by constituting yet another factor of restraint 
among others in Greco-Turkish relations. 

Therefore, it can easily be argued that the Cyprus conflict has 
gone beyond the relatively limited dimensions of an issue between 
two national communities, and has gained a regional and interna-
tionai magnitude involving competition for securilty and influence 
among the majör powers. 

The main purpose of this article is to draw a basic framework 
for the analysis of the conflict by interpreting the factors contributing 
to the formation of it, and by exploring possible ways of achieving a 
final and permanent political solution which in turn is hoped to 
contribute to the reduction of threats to internationai security in 
the region. 

* Assistaııt Professor, Dept. of Int. Rel. Fac., of Political Science, Ankara University. 
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II.  An Assessment of  the Cyprus Conflict 

ILI. The Origins: 

The island of Cyprus was part of the Ottoman Empire from 1571 
until 1878. Since then, the population of the island is composed of 
two national communities -Orthodox Greeks in majority and Moslem 
Turks in minority. The Ottoman Turks, upon destroying the Venetian 
feudal structure which until then ruled the Greek- speaking, Ort-
hodox Christian population in Cyprus, began to settle Turkish-spea-
king Moslem peasants on the lands of the dispossessed Venetian 
aristocracy. In time, villages and quarters of the Turks came to be 
dispersed över the whole of the island with the Greek ones and this 
dispersal remained as a firm fact until the population uprootings of 
1963-64 and 1974-75.1 

The Ottomans, in addition to freeing the Greek-speaking Cypriots 
from servitude, also saved their Orthodox Church from Latin oppress-
ion. During the Ottoman rule, the "autocephalous" Church not 
only enjoyed a legal status as the representative of the Greek com-
munity, but also received aid from the authority in collecting contri-
butions, thus becoming a center of economic power as well. 

The ailing Ottoman Empire consented to assign Cyprus to be 
temporarily occupied and administered by Britain at a time when 
the latter power was looking for a 'place of arms' close to the vital 
vein of her empire, which she could not any more trust to Ottoman 
protection. But, the change of hands caused by the Convention of 
1878 proved to be permanent, in spite of the fact that not more than 
a few years later Britain gained a much better stronghold in the 
area, in Egypt, and she never considered Cyprus to be strategically 
important until after the Second World War. 

The relationship between the two communities of the island in 
a period of neo-colonializm until independence, and the strategic 
position the island gained after the Second VVorld War which 
invited almost ali the powers active in the region into the picture, 
are factors which should be primarily considered in evaluating •-the 
past of the conflict. 

1 For a general evaluation of the Ottoman Policy in Cyprus, see: H. inalcık, Otto-
man Policy and Administration in Cyprus after the Conquest, Ayyıldız Matbaası 
A.Ş., Ankara, 1969, passim. 
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Cyprus lacks the experience of an anti-colonial struggle in w]ıich 
the two communities of the island acted together, and until today, 
conditions for the formation of a common Cypriot consciousr ess, 
could not be ripened. Greek and Turkish nationalism evidetıtly 
developed separately and asynchronously, and the relation of the 
two ethnic groups to the colonial power was asymmetrical. The 
extrapolation upon this of the interaction between two national mo~ 
vements on the island and the interests of other powers, should pro-
vide a basic framework for the analysis of the conflict. 

A common political front against the colonial power coulc. be 
formed if the two communities were initially able to ünite against 
economic exploitation which showed itself in the from of imposed 
taxes and flow of the revenue of the island to British stock-holc ers. 
In fact, there are few examples of common political action in this 
direction, but these do not alter the general trend.2 

Since the Turkish Moslems were the dominant millet of the Otto-
man Empire, Turkish nationalism happened to be the latest to deve>-
lope within the Empire. Not until af ter 1919 did the Cypriot Turks 
have a mainland Turkish nationalist movement to attune themselves 
to. So that in this sense, as well as due to the fact that they v e r e 
a minority, there were a few barriers to their acceptance of the 
British colonial rule. The Turkish Cypriots were further compeılled 
from taking side with the Greek anti-colonial movement which was 
in fact merely a struggle for 'enosis' (union with Greece), an alter-
native to British colonial rule but one to consolidate minority position 
for the Turkish Cypriots irreversably. Besides, mainland Greek 
nationalism had culminated in aggression against the Turkish main-
land, and Turkey and Greece had become competitors if not rivals 
after the truce. 

e ~~ ' , 
The Greek Cypriot efforts to end British colonial rule which :ook 

the form of a struggle for 'enosis' were led by the most developed 
organization on the island, i.e. the Church. This also urged the Turkish 
Cypriots to stay apart. In short, the option in front of the Turkish 
community happened to be supporting efforts for 'enosis' under the 
leadership of the Orthodox Church. This, they understandably re-
fused. 

Joining efforts yet in another platform proved to be impossible. 
The two communities fell apart also in labour movement which gained 
2 But these examples also provide proof for the fact that it is not always impo 

for the two communities to realize common interests and act in harmony. 
sible 



486 ŞÜKRÜ S. GÜREL 

momentum in the second half of 1940's. Besides, the leftist Greek 
Cypriot political party AKEL could not -in fact did not even try to-
attract Turkish Cypriots: First, because of the strong anti-commun-
ist feeling the politically organized Turkish Cypriots had, in harmony 
with the policy adopted in mainland Turkey. Secondly, because of 
the AKEL program itself. AKEL, from the beginning chose to include 
'enosis' as the party's ultimate aim in its program, for it was seemingly 
the only way of competing with the main political adversary, the 
Church. Besides, in early 1950's, the Soviet Union at least encoura-
ged if not ordered AKEL to take an enosist stand, not failing to see 
that the Cyprus problem provided an opportunity to encourage the 
disruption of the south-eastern flank of the Western Alliance. 

Attitudes of other powers aiso aggravated the situation. Greece, 
in 1950's, chose to try and exploit new trends in the internationai 
arena. In return, Britain tightened its grip on the island and tried 
to deal with enosists now united around a subversive organization 
supported by Greece, Britain aiso invited Turkey into the conflict, 
Cyprus was -and stili is- of vital stategic importance for Turkey. 
This power could not tolerate 'enosis' on the island, and therefore got 
willingly involved in the conflict. But Turkey, instead of bringing in 
the alternative of independence for the island from the beginning, 
chose to stand firmly with the British position. 

In 1959, the independent Cypriot State was set up as an inter-
nationai compromise, in which the United States were aiso counted 
besides the other powers interested. The compromise was that of 
members of the Western Alliance system. But following developments 
proved that this compromise was far short of a permanent solution. 
The agreement did not solve the 'identity problem' of the people of 
Cyprus. 

In December 1963, Greek Cypriots demanded that the constitu-
tion of the Republic should be amended substatially. When the Tur-
kish Cypriot leadership refused, atrocities began. From there on, the 
Turkish Cypriots were pushed to close down into their enclaves and 
depend more and more on Turkey in every sense. While the Greek 
Cypriots enjoyed a period of remarkable prosperity, the Turkish 
community suffered and became completely ready to look upon 
Turkey. 

This period of economic development should, and in a sense 
did create a Greek Cypriot consciousness distinct from pan-Hellenic 
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feelings, but 'enosis* had become a taboo and every Greek Cypriot 
political organization had to show respect to it. So, logical seperabi-
lity of sovereignty and cultural identity was never brought to mind, 
and the apparent necessity to reincorporate the Turkish Cypriots 
into the Cypriot state was overiooked by the Greek Cypriots.3 

In the mean time differences between Greece and Greek Cypriots 
had developed, and subversion against the Republic started with 
the Greek governments wihich replaced the Papandreou Centre 
Coalition. Grivas could easily reorganize EOKA on the island and the 
Greek military force stationed on the island became the other ins tru-
ment of subversion. The differences between Greece and Greek 
Cypriots got even deeper after the Colonels took power in Greetje. 

In 1974, backed by Greek troops on the island, N. Sampson cjver-
The 
and 

threw the regime of Archbishop Makarios with a coup d'etat. 
Turkish Cypriot community found itself spread around the is 
with a very limited self defence capability. The threat to the well 
being and even the existence of the Turkish community was c .ear. 
After attempting to find a diplomatic solution, Ecevit Governrıent 
intervened militarily basing this action on Turkey's rights fıs a 
guarantor power according to the treaty which created the Republic 
As a result, not only did Sampson's regime collapse, but so did that 
of the Colonels, and a movement of population took place on the 
island that the two communities were physically regrouped into 
geographically contiguous zones. 

II.2. The Present: 

After the 1974 Turkish Peace Operation, the Greek Cypriot deği-
me maintained its international status which it had secured as the 
successor government when the independence constitution colla psed 
in 1963-64. For some time after the intervention, the Greek Cypriot 
regime used its international status to the full to campaign foı the 
withdrawal of mainland Turkish forces with a return to the status 
quo of a Greek Cypriot republic with some guarantees for the mimority 
community's 'rights' and a full restitution of the human rights and 
material assets of the refugees. This international campaign was 
backed up locally with an economic blockade of the northern part 
of the island. But with this, the Greek Cypriots pushed the Turkish 

3 For aıı evaluation of the Greek Cypriot Community with political and economic 
aspects, see : M. Attalides, Cyprus, Nationalism and International Politics, Q press, 
Edinburgh, 1979, passim., and espacially pp. 80-103. 
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community more towards Turkey for its physical survival. At first 
the Greek Cypriots apparently thought that the time was on their 
side, but it became evident that as the time goes by de facto  partition 
gains more probability. 

Both communities were now faced with the fact that partition 
is the most likely outcome, which was not the most desirable one for 
either community. Accordingly, the Greek Cypriot regime changed 
its attitude, and seemed to be willing to establish a dialogue with 
the Turkish community not on a majority-minority basis, but on 
bi-communal equality. This was put on paper as an agreement bet-
ween Archbishop Makarios and Mr. Denktash in February 1977. Then 
on May 19, 1979, Messrs. Denktash and Kyprianou agreed to start 
intercommunal talks. Since then, albeit siowly and scrupulously, 
the intercommunal talks are being held with UN advice. Unfortuna-
tely the talks seem to be in a deadlock since there is a basic disagree-
ment between the sides on the interpretation of the previous basic 
agreements, and since the supportive framework of the United 
nations does not seem to provide sufficient ground for concrete 
achievements. The recent attempts of the Papandreou Government 
in Greece to "internationalize" the problem and the attitude of the 
U.N. General Assembly only help aggrevate the situation and put 
the intercommunal talks in a deadlock. 

III. Formulating an înitial Framework for  a Future Political Solution 

History provides examples of conflicts which were considered 
interminable and seemingly permanent, but proved to be resolvable 
in the end. There is reason to think and hope that a solution to the 
Cyprus conflict can also be found. 

It is widely accepted that the situation in Cyprus has a seemingly 
paradoxical element that the precondition for coming together is a 
period of separation. The two communities have also agreed that 
integration can only be achieved within a sovereign federal Cyprus, 
on a bi-communal and bi-zonal basis that threatens neither the 
security, the economic well-being nor the integrity and viability of 
either community. But, the intercommunal talks which aimed at this 
solution seem to be in a deadlock. 

It can be argued that if agreement on the most important issues 
are reached fist, the rest would come easily. But, as the state of the 
intercommunal talks show, agreement cannot be reached on ali 
important issues at once. An alternative way must be searched. 
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One other way is to initially resolve the issues that would lead 
to minimum friction, and then go on to the next, and leave the 'grand' 
issues which are expected to create maximum friction to be the last 
ones to be tackled. It must be accepted by ali that the process of 
coming together must be slow and incremental. As a first step the 
two communities may agree to establish a common provisional 
government without any precondition and immediately start working 
on the 'smallest' issues. This vvould lead to a practical cooperation 
at the grass roots level in a variety of functional dimensions.4 For 
example, one of the first issues to be placed in the hands of this 
kind of a common administration might be the common municipal 
problems of Nicosia. > 

When the fruits of this initial cooperation are picked, then the 
two communities may be ready to resolve other differences. This 
kind of a step-by-step resolution formula is likely to bring out an 
agreement on the constitutional and territorial "hot" issues. The 
refugee problem which is felt to be much greater on the Greek 
Cypriot side can be solved by opening Varosha to settlement and 
making other territorial adjustments in rural areas as well. In return, 
the Greek Cypriot side would agree to accept a constitution which 
would provide security for the Turkish Cypriot community. 

In such a framework there would be a slow movement towards 
integration in bi-zonal economic relations, independence and non-
alignment in external relations, and a relaxing of bi-zonal barriers. 
In both communities, and especially on the Greek side, a politically 
organized and active group of irredentists might remain, but they 
would only constitute a manageable political problem. Of course, 
the chance of success in achieving a gradual solution to the conflict 
is aiso dependent upon the behaviour of other powers, especially of 
Turkey and Greece. But, it is assumed that, given the nature of the 
internationai system, these powers would have to abide by the 
wishes of respeçtive communities of the island, if these communities 
show enough willingness for cooperation with each other. 

But what is further required for the future well-being of the 
Cypriots is the creation of a common Cypriot consciousness, if not 
"nationality". On the island there are two generations of people on 
4 A.J.R. Groom, "Cyprus: Light at the End of the Tunnel?", Staff Paper, University 

of Kent, Canterbury, October 1980. Dr. Groom aiso argues that cooperation between 
the tvvo communities can only be started from the "grass roots level". For this 
and other original ideas and inspirations, the author wishes to express his 
gratitude. 
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either side who have had minimum or no contact with the other for 
the last 25-30 years. Therefore it would not be an easy task to fulfill, 
but it also is a must that these people are educated for a future 
common lifte. 

An effort should be shown in the long run for the çreation of 
a common Cypriot consciousness based on two cultures which are 
in no way so far apart. 

Ali social movements have generated from, or at least been 
nourished by some kind of an ideological core. This is true of natio-
nalism as well. Efforts towards the formation of a common Cypriot 
consciousness should be started on theoratical level to provide theory 
and education. It might be appropriate to form an independent 
-vvorking group composed of social scientists in the near future. 
Maybe it is the time to start developing an analytic approach which 
might help this kind of a group, before it is too late. 



THE IDEA OF NATIONALISM AND MUSTAFA KEMAL ATATÜRK* 

Dr. A. Engin OBA 

INTRODUCTİON 

1. Nationalism and the idea of nation-state are recent historical 
developments which originated in North Western Europe and 
Northern America and spread över ali the world, becoming the chief 
motivating ideal of political development of the modern era.1 

Nationalism "implies the identification of the state of nation with 
the people, or at last the desirability of determining the extent of 
the state according to ethnographic principles".2 its goal is political 
self-determination in order to become separate and independent from 
other nations as well as equal to them.3 

According to Minogue, it would be possible to fix a three stage, 
process in nationalism.4 

The first stage may be called "stirrings", during which the nation 
becomes aware of itself as a nation suffering oppression. 

The second stage constitutes the centrepiece of nationalism, which 
implies struggle for independence. 

* Paper preseııted at the seminar on "Ataturk's reform and a comparative study 
of modernization movements in Turkey and Thailand 1881-1938" held in 
Bangkok, Thailand on 25-26 August, 1981. 

ı For the definition of nationalism see: International Encyclopedia of the Social 
Science 1968, Volume 11, page 63-69. Royal Institute of International 
Affairs, Nationalism, London, Frank Cass and Co., 1963. Hans Kohn; The idea 
of Nationalism; A study of its origins and background, Mac Millan 1961. 
Carlton. J.H. Hayes, Nationalism: A religion, NY, Mac Millan 1960. Boyd C. 
Shafer, Nationalism: Myth and Reality, New York 1955. Louis L. Snyder: The 
Meaning of Nationalism New Brunswick, N.J., 1054. 

2 Encyclopedia Britanica Volume 16, page 149. 
3 Hans Kohn, Nationalism, International Encyclopedia of the Social Sicinence, 

Volume 11, page 65. 
4 K.R. Minogue, The idea of Nationalism, New York, 1967, page 26. 
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The third stage of process might be labelled "consolidation", aimed 
at strengthening what had been achieved.5 

It should be noted that nationalism is an ideology born in bour-
geois societies which could be divided into two categories, open and 
elosed.8 

The open one is the more modern form. its basis is territorial 
organization as well as a political society, establishing a nation of 
iellow citizens regardless of race or ethnic affiliation. The elosed one 
emphasizes the nation's autochthonous character, common origins 
such as race and blood as well as attaehment to the ancestral soil. It 
aims at keeping intact national character and preserving it from 
foreign influences.7 

The French Revolution of 1789 sprcad the idea of nationalism 
throughout Europs and into the Near East. "The revolutionary French 
nationalism stressed the element of will, of free individual decision in 
the formation of nations".8 

2. The ideas and policies developed by Atatürk until his death 
in 1938 were known as "Kemalism". It ineludes six basic principles : 
republicanism, nationalism, populism, reformism, secularism and 
statism. 

Nationalism was the most effective factcr in the formation of a 
national Turkish state in Anatolia. It produced the necessary fervor 
to wage the war of independence against invaders. Furthermore, it 
became the official ideology during the time of Atatürk, between 
1923-1938.9 

3. Turkish nationalism, generally deseribed under the name or 
"Turkism", was a produet of the Ottoman society of the nineteenth 
century. It emerged as the last nationalist movement in this multi-
national empire. At the outset, the Ottoman Turks, as the ruling race, 
had perceived the idea of nationalism as an element able to destroy 
the Empire set up by their ancestors, oııe of the glorious empires of 
world history. Therefore they were reluetant to adopt it as an ideology. 
But after the Albanian Revolt of 1912, the policy of "Ottomanism':, 

9 op. cit., page 28. 
6 Haııs Kohn, Nationalism, International Encyclopedia of the Social op. cit., page 

66. 
7 Ibid., s 
8 Nationalism, Encyclopedia Britannica op. cit., page 150. 
9 Taner Timur, Turkish Revolution, Ankara, 1968, page 92. 
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aimed at holding ali the nationalities under the Ottoman Flag and 
adopted as a political principle by the ruling "Young Turks", proved 
itself inefficient as a remedy to prevent the dismemberment of the 
Empire. Thus, the ruling party Union and Progress turned itself to-
ward Turkism, seeking the cooperation of the Turkish-speaking Otto-
man Muslims in order to save the Ottoman State. From this point 
onward, Turkish nationalism started to develop and influence the 
Turks of the Empire. 

I think that an analysis trying to explain the nationalism of Ata-
türk should start by describing the development of the idea of nationa-
lism in the Ottoman Empire. Atatürk himself was affected by this 
ideology throughout his education and his career. 



CHAPTER I 

THE MAIN POLİTİCAL IDEAS IN THE 
OTTOMAN SOCIETY OF THE 20th CENTURY 

AND 
THE FACTORS WHICH DELAYED THE EARLY 
EMERGENCE OF THE TURKİSH NATİONALİSM 

1. The early twentieth century witnessed the continual deteriora-
tion of the situation of the Ottoman Empire; paving the way for its 
collapse. 

Ottoman intellectuais and officers of the time were interested in 
finding a solution to the question : "How can this state be saved?" 

As I mentioned before, Turkism was the iast answer to this ques-
tion. It constituted a cali for the Turkish-speaking Muslims of the 
Empire to reach collective self-awareness in order to prevent the 
collapse and ensure the survival of the state. 

The other main answers given to this question were "Westernism", 
"Ottomanism" and "Islamism"1 

Ali these currents played an important role in the shaping of the 
idea of Turkish nationalism, especially in the teaching of Ziya Gokalp. 

Westernism claimed that the Ottoman State, which was on the 
brink of collapse, could be developed provided that a social reform 
could be initiated. This reform could be accomplished by adopting 
scientific method through Westernization. 

Ottomanism advocated an allegiance to the Ottoman fatherland 
of many nations, to a common Ottoman citizenship and loyalty irres-
pective of religion or race. 

The proponents of the latter envisaged American society as a 
model. They thought that dissemination of this spirit among Ottoman 
«itizens would guarantee the survival of the State. 

But it is important to note that the idea of allegiance had been 

ı Yusuf Akcura, Uc Tarz-ı Siyaset, Ankara, 1976 pages 19-36. 
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completely lost under the influence of the idea of nationality coming 
from Europe, which affected the Christians of the Empire. 

Islamism became official policy of the Empire during the reign 
of Sultan Abdulhamit II. According to the proponents of this current, 
the causes of the decline of the Empire could be removed by adopting 
Western methods in the field of economics and in material life.2 But 
they refused to adopt Western morales.3 

Furthermore, this ideology perceived Christian Europe as an 
aggressive, imperialist entity which sought to enslave the Müslim lands 
and undermine the basic beliefs and values of islam. It aimed at crea-
ting the Unity of islam by bringing together ali the Muslims in a 
single state, under the Caliph. But this huge task laid down by the 
Islamists was beyond the power of the Ottoman Empire.4 

I thing that the foregoing explanations will be useful in under-
standing the future assessment of Turkish nationalism. 

2. Why did Turkish nationalism emerge late? Besides the will to 
hold together ali the nationalities forming the Ottoman Empire, were 
there other factors which delayed this emergence? 

Indeed, the monarchical and religious organizations of the Empire, 
social and cultural structures, the existing system of education, and 
the lack of a Turkish bourgeoisie were main reasons preventing early 
emergence of Turkism. 

The Ottoman Empire, at its beginning during the reign of the 
Sultan Murat II, witnessed a Turkish national revival through an 
interest in and attention to early Turkish history and antiquities 
connected with the historical traditions of the Ottoman dynasty. It 
was based upon Central Asian Turkish legends and traditions with a 
special reference to the legendary hero "Oğuz Khan". But later came 
the conquest of İstanbul from the Byzantine Empire in 1453, 
futhermore, the conquest of Syria and Egypt in 1516 -17 and 
that of Iraq in 1534. These events brought the ancient centers 
of the Islamic Empire under the administration of the Otto-
mans, giving the additional responsibility of defending islam against 
Christianity and heresy.a In other words, the continual policy of con-

2 Tank Z. Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstan-
bul, 1960, page 83. 

3 Ibid., 
ı Bernard Lewis„ The Emergence of Modern Turkey, New York, 1979, page 342. 
5 op. cit., page 332. 
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quest and enlargement had given a cosmopolitan aspect to the Empire, 
the Turkish. national revival had been erased and the attention of the 
ruling class had turned toward islam. Distinction among the Ottoman 
•citizens started to be made according to religious affiliation instead 
of race or nationality. 

In explaining the alienation of the Turks from their origins it 
would be sufficient to emphasize that the word "Turk" was taken as 
an insult by the ruling Ottoman class and the word "Turkey", used 
by Westerners to describe the Ottoman Empire, was omitted in the 
works of the Ottoman writers. instead of Turkey, the terms used by 
the Ottoman officials were "the Imperiai Realm", "The Land of islam" 
and "The Land of Rum". 



CHAPTER II 

THE GENESIS AND DEVELOPMENT OF TURKISH NATİONALİSM 

1. The era of the Ottoman Empire called "The Tanzimat-ı Hay-
riye" or "Auspicious Reorderings", between 1839-1876, saw an effort 
aimed at modernizing the Ottoman state and society.1 During this time 
the impact of Western ideas shaped the cultural as well as intellectual 
foundations of Turkish nationalism. In other words, the intellectual 
life of the nineteenth century of the Ottoman Empire included the 
first signs of a Turkish national consciousness, especially in the fields 
of history and language.2 It should be noted that during this period a 
universal history, written by Süleyman Pasha in 1876 for the military 
schools, contained a section relating to the pre-Islamic Turks, the 
first attempt to describe the early history of Turks in modern Turkish 
historiography.3 

Furthermore, the idea of fatherland and nation entered the litera-
türe. Although the former included ali Ottoman territory, the latter 
was used to vaguely define the Ottoman nation. 

But the real emergence of Turkish nationalism was produced by 
the following factors : 

a) Nationalist movements in the Balkan peninsula which led to 
the independence of Serbia, Greeece, Rumania, Bulgaria and Albania. 

b) The Armenian revolutionary movement of the 1890's, the 
Cretan Insurrection of 1896 and the activities of the revolutionary 
committees in Macedonia called "komitadjis". 

c) The Balkan Wars and their tragic ends for the Ottoman 
Empire. 

d) The settlement of Turkish emigres from Russia in istanbul, 
who became Turkish nationalists under the strong influence of the 
pan-Slavist policy of the Russian Empire. Especially, three of them, 

1 For further study on the Tanzimat see: Standford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, 
History of the Ottoman Empire and Modern Turkey Volume 11 p. 55-171. 

2 Lewis, op. cit., page 347. 
a Ibid., 
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Akcuraoglu Yusuf, Agaoglu Ahmet and Huseyinzade Ali, were very 
important in disseminating nationalist ideas among Turkish intellec-
tuals. 

e) The interest of the Western world in Turcology and the 
resultant publication of books and articles illuminating the pre-Islamic 
history of the Turks. 

The main source of such influence was Leon Cahun's book "Intro-
duction a l'histoire de l'Asie Turcs et Mongols, Des origines a 1405" 
which became very popular among Turkish elite through the Turkish 
translation by Necip Asim. 

Other important works included : 

J. de Guignes; "Histoire Generale des Huns, des Turcs, des Mon-
gols ete.," 

The grammar book of Arthur Lumley David; "The Grammaire of 
the Turkish Language" (London, 1832), and 

the works of the Hungarian Turcologue Armin Vambery 

f) The book of Mustafa Celalettin Pasha "Las Turcs Anciens et 
Moderns". H6 was a Polish-born soldier who later converted to islam 
and entered the service of the Sultan. His book very much influenced 
Atatürk. 

g) The establishment of the "Turkish Society" in December 
1908, and its periodical of the same name, and later the foundation of 
the "Turkish Homeland Society" and its periodical "The Turkish 
Homeland". These clubs and periodicals played majör roles in propaga-
ting Turkish nationalist ideas among the Muslims of the Empire.4 

These factors were most important in instigating the idea of 
nationalism among Turkish-speaking peoples of the Ottoman Empire 
and gave rise to the 'Turkism Movement. 

2. The Turkism Movement was developed through the continuous 
work of Ziya Gokalp.5 

Gokalp (1876-1924) was a great thinker, sociologist and philosop-
her. By using poemes, national folklore and science he tried to awaken 

* Dr. Ali Engin Oba, The Genesis of Turkish Nationalism, University of Ankara, 
1974, Ph. D., Dissertation. 

5 For Gokalp See: Urield Heyd: The Foundation of Turkish Nationalism London, 
1950. 
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and evolve the national consciousness of the Turkish-speaMng peoples 
of the Empire. 

He pointed out the necessity of reforming the villages and develo-
ping the viilagers as weli as forming a Turkish bourgeoisie to put an 
end to the non-Muslim monopoly in the fields of trade and business.6 

Although he believed in the role of history in national education, 
he rejected racism and allegiance to the past. He differentiated bet-
ween culture (Hars) and civilization (Medeniyet). The latter was 
international but the former was national. According to him a nation 
could change civilization but not culture. Civilization was shaped by 
economics, law and other such systems, whereas culture was the pro-
duct of religion, eshetics and morals.7 

He advocated the popularization of Turkish culture based upon 
inspiration deriving from the Turkish people and modernization as 
well. 

He favored the modification of the Ottoman Islamic institutions 
and secularization of the state. Religion, he felt, should became a 
matter of conscience. 

Moreover, he defended the adoption of Western science and met-
hodology. 

The views of Gokalp on history were also very important. Accor-
ding to him, Turkish national history should be based upon the first 
source, the first Turkish Empire in Central Asia. 

Gokalp attempted to reconcile the three main political movements 
in the Ottoman Society. By doing so, he wanted to put an end to 
discussions between the protagonists of Turkism, Westernism and 
Islamism. His motto for this target was "Turkification, Islamicization, 
Contemporarization". In this way he thought that, the past history 
of the Turks, traditions and the Islamic affiliation could provide the 
necessary basis for taking part in contemporary Western civilization. 
He believed that this motto would be beneficial in consolidating the 
Ottoman state and society.8 

Gokalp's ideas had a great influence in the political circles of the 
Young Turks and, as a member of the Central Committee of Union 

6 Ibid., 
I ıBIDı 
3 Shaw, op. cit., page 302. 
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and Progress, he had great impact on the adoption of a Turkish policy 
by the ruling powers and the state bureacracy. 

3. Gokalp was aiso the main instigator of the "Turanianist" 
ideas. Indeed, in a poem published in 1911 he described Turan as fol-
lows : 

"The country of the Turks is not Turkey, nor yet Türkistan, 

Their country is a vast and eternal land : Turan" 

Pan Turanianism was intended to unify politically ali the Turkish-
speaking peoples living in Turkey, Russia, Persia, Afghanistan and 
China into a single state. The proponents of this movement saw Russia 
as the main obstacle preventing the fulfillment of this ideal. They 
expected the help of the Western states to surmount this difficulty. 

The Turanianism movement found an echo among the Turks 
living in Ottoman Empire. But they prefered to deal with the social, 
literary and cultural aspects of the existing state. In regard to politi-
cal association with the Turks outside Empire, they were initially 
cautiçus. 

The First World War of 1914 and the alliance of the Ottoman 
Empire with Germany and Austria-Hungary created new hopes among 
the Turks. Gokalp with his poem "Red Epic" gave now impetus on the 
movement: 

"The land of the enemy shall be devastated, 

Turkey shall he enlarged and become Turan." 

The difficulties of the War postponed this dream. But the Russian 
Revolution of 1917 and the collapse of Czarist Russia seemed to many 
Turks to give the opportunity to liberate and ünite the Turkish peop-
les and to achieve the pan-Turanianist ideal. Under these circumstan-
ces, Enver Pasha initiated an invasion of the Trans-Caucasia and 
Central Asia which ended in failure. 



CHAPTER III 

TURKİSH NATİONALİSM AND ATATÜRK 

1. Until now we have tried to analyse the genesis and develop-
ment of Turkish nationalism in the Ottoman Empire. In doing so, 
we have attempted to explain, along general lines, political ideas and 
other questions related to the Ottoman Society of the twentieth cen-
tury. As I mentioned earlier, this study is vital to understanding Re-
publican Turkey and reforms accomplished by the new Turkish 
national state. The period following the revolution of the "Young 
Turks" in 1908, provided opportunities for discussing many problems 
related to the present and future situations of the Turks under liberal 
conditions. The minds of the Turkish elite and the intellectuals of the 
Empire were shaped during this period by cultural nationalism and 
other political movements. Atatürk, as a career officier and later ge-
neral of the Ottoman Army, was influenced by many ideas diseussed. 
In other words, we can say that the end of Ottoman Empire, which 
provided the opportunity to discuss many problems, facilitated, in a 
sense, the orientation of the Turkish national state. 

2. Turkish nationalism and Islamic beliefs enabled the Turkish 
population of Anatolia to resist foreign forces and struggle against 
Greek troops invading Anatolia. Nationalist feelings provided a very 
strong basis for national resistance and later for the forma tion of a 
regular army to wage war against ali invadors. 

Furthermore, when the Ottoman Empire lost the First World War 
with the Central Powers in 1918 and its territory war occupied by 
Allied Forces, the ideals of Turkish nationalism, spread after 1908, 
enabled Turkish public opinion to focus its attention on the immediate 
problem of foreign occupation by building the necessary support for 
the nationalist movement rising in Anatolia. A national state for the 
Turks of the Empire became a unique solution for the Turkish nationa-
lists in the face of enemy occupation, paving the way for the participa-
tion of the Ottoman Turks in the building of the Turkish national 
state. 

3. The Turkish national resistance started when one of Mustafa 
Kemal's friends in the Army, Mr. Cebesoy was sent to command an 
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Army corps in Ankara in March 1919. Meantime, he sent agents to 
organize and coordinate the national forces in the area.1 But, the real 
Turkish nationalist struggle started with the arrival of Mustafa Kemal 
at Samsun (a port city at Black Sea) on May 19, 1919. On June 1919 
he met in Amasya with some of the men who were to join him in orga-
nizing the national resistance. On June 21 the Amasya Protocol was 
signed. It was the first cali for a Turkish national movement against 
the invaders. According to this Protocol, it was requested that three 
repressentatives from each province should be sent to the Sivas 
Congress to be held on September 4-11, 1919. 

Before the Sivas Congress, the Society for the Defense of the Rights 
of Eastern Anatolia had organized a meeting in July in Erzurum in 
response to the threat of Armenian activities and agression in the 
east. Mustafa Kemal took part and this congress gave birth to a 
national pact with a ten-point resolution and priııciples of the Turkish 
War of Independence.2 

The National Congress at Sivas was opened by Mustafa Kemal, 
its role was to transform the resolutions of the previous meeting into 
a national appeal and "In content and spirit the Sivas Congress basi-
cally reinforced the stance taken at the Erzurum Congress."3 

This phase, related to the organization of national struggle and 
the participation of the Turks in a national resistance movement, was 
another example illustrating the level of national consciousness among 
the Turks in the face of a threat aimed at erasing the Turkish home-
land, Anatolia, from the map and turning it into a Greek land. 

Then came a series of developments, starting with the establish-
ment of a Parlement of the Turkish Nation in Ankara under the name 
of Grand National Assembly and its meeting- on April 23, 1920. This 
was followed by many battles, climaxed by the "Great Offensive" of 
1922 which cleared Anatolia of the enemy and ensured a big victory 
for the nationalists proving their influence and strength in the 
Turkish nation. The Balkans and the Arab countries had been lost, 
but after many difficulties and struggles the idea of a Turkish national 
state became a reality. To emphasize this, the capital was transfered 
from cosmopolitan istanbul to the Anatolian city of Ankara from 
where the nationalist movement had been conducted. 

ı Shaw op. cit., page 343. 
2 Shaw x>p. cit., page 344. 
3 Shaw op. cit., page 346. 
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4. The Republic of Turkey was proclaimed on October 29, 1923. 
Atatürk was elected President and held this titie until his death in 
1938. The period between 1923-1938 is called "The Age of Mustafa 
Kemal Atatürk." 

Through wars and migrations the new Turkish Republic had 
became sufficiently ethnically and culturally homogeneous to enable 
Turkish nationalists to fulfill their goal. Turkish nationalism super-
seded regionalism by unifying the Turkish citizens around common 
aims. It brought into existence a sentiment of national solidarity 
instead of the ideologies of Islamism and Ottomanism. Furthermore, 
it prevented the class struggles and ideological divisiveness which 
might have imperilled the future of the young republic.4 

Turkish nationalism rejected irredentist aspirations and it did not 
try to achieve greatness by regaining the lands formerly belonging to 
the Ottoman Empire. Nor did it take an imperialistic form. The pan-
Turanianist movement of the Young Turks was rejected and suppres-
sed. Nationalist feelings were oriented toward building a modern state 
for the Turks within the frontiers set up by the Treaty of Lausanne, 
which certified and legalized the victory of the Turkish nationalists 
and the emergence of the Turkish national state. 

During the Kemalist era, the doctrines related to Turkish nationa-
lism were expounded through the press, the schools and government 
bodies. The state backed the dissemination of nationalist ideas and 
the Turkish Hearth organization of the Young Turks period remained 
an active institution for spreadiııg nationalist thinking during this 
period. 

One of the most important doctrines developed during Ataturk's 
- era to consolidate nationalist feeling was that Turks are the direct 

descendants of the world's greatest conquering race and they had 
assumed an important role in the formation and development of world 
civilization. They had contributed to what had been achieved in the 
Ottoman Empire. 

Another stepforward to strengthen Turkish nationalism was the 
foundation of the Turkish Historical-Society in 1925 in order to study 
the achievements of the Turks in history. 

In this regard, Atatürk and other Kemalist nationalists propoun-
ded the following theory : The Turks were a white, Aryan people, origi-

4 Shaw op. cit., page 375. 
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nating from Central Asia, the cradle of ali human civilization. The 
progressive desiccation of this region gave way to the migration of the 
Turks in waves to different parts of Asia and Africa, carrying the arts 
of civilization with them. This led to the creation of Chinese, Indian 
and Middle Eastern civilizations. Sıunerians and Hittites were both 
Turkic peoples. That is to say, Anatolia had been a Turkish land since 
antiquity. 

Another theory of this kind was named the Sun-Language theory, 
which claimed that the Turkish was the first language on earth and 
that ali the other languages developed from it. 

Atatürk made the Turkification of the Turkish language a very 
important factor of Turkish nationalism. For this purpose he establis-
hed the Turkish Language Society in 1926. He eliminated Turkish 
words of Arabic and Persian origins from the everday language and 
school curricula. He replaced words of foreign sources by purely Turkish 
ones. The Latin script was introduced in place of the Arabic script in 
order to make learning and reading easier and to cut the young gene-
ration off from the Ottoman heritage. 

Atatürk wanted to replace the conservative mentality of the past 
with a modern and liberal one. In doing so, his goal was to create "a 
generation of Turks that would not only be proud of its race but would 
aiso regard reform and change according to the needs of the time as 
natural, rather than always looking back to the way things had been 
done in the 'good old days' as had so many Ottoman reformers in the 
past."5 

With these doctrines Kemalist nationalists tried to strengthen 
national self-respect, which had been undermined by the defeat and 
withdrawal of the Ottoman forces. Their aim was the encouragement 
of Turkish pride and self-respect in order to give necessary fervor to 
the Turkish nation to overcome difficulties and accomplish reforms 
so that a modern Turkey could emerge in due time. They aiso wished 
to consolidate of relations between the people and the government as 
a basic element of patriotism, an idea developed in the sovereign 
nation-states of the West.6 

5. Ataturk's nationalist understanding was aiso based upon 
humanism. In trying to glorify the Turkish nation he aiso believed 
in the vital need to create a world order where the peace and tlıe 

5 Ibid., 
s Lewis op. cit., page 360. 
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dignity of ali human beings and the constmctive interdependence of 
ali states would be fulfilled. His motto "Peace at home, Peace abroad" 
reflected the latter point of view and it has been the foundation stone 
of Turkish Foreign Policy since his time. 

In order to illustrate this, it would be sufficient to give as an 
example The Treaty of Friendship between Turkey and Greece of De-
cember 30, 1930, aimed at settling the boundary and population 
exchange problems. Through this treaty he realized the reconciliation 
of the Turkish and Greek nations which once fought each other. 
Greeks were very much pleased by this action of Atatürk and Vene-
zilos, then Prime Minister, proposed him as a candidate for the Nobel 
Peace Prize. 

Kemalist foreign policy sought regional treaties to prepare neces-
sary ground for the further consolidation of the peace, which was vital 
to the accomplishment of reform. These included the Balkan Entente 
Treaty, signed on February 9, 1934 with the Balkan countries, and 
the Sa'adabad Pact, with Iran, Iraq and Afghanistan in 1937. Bilate-
ral relations with the Western countries were improved also. 

CONCLUSION : 

1. Turkish nationalism emerged as a reaction against nationalist 
movements of the ethnic groups seeking the dismemberment of the 
Ottoman Empire in order to accomplish nation-state idea of nationa-
lism v/ith the cooperation of foreign powers. It did not begin as an 
expression of the Turkish bourgeoisie, but as a Turkish intellectual 
and bureaucratic proposal to prevent the collapse of the Ottoman 
Empire and give necessary force and energy to reform the imperial 
institution, with the participation of the Turkish-speaking Müslim 
population. It did not seek to change the imperial posture of the Otto-
man State. 

The genesis of Turkish nationalism was connected to the Westernl-
zation movement of Turkey, ensuring the infiltration of many Western 
ideas and techniques after 1839. The first ideas related to nationalist 
feelings penetrated Ottoman society during this time. 

Turkish nationalism did not adopt an anti-Western position, and 
for sametime, it saw Western cooperation as necessary for the fulfille-
ment of its aims, as in the case of the Pan-Touranianist dreams. 
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Turkish nationalists focused their works on the historical, as well 
as literary, research and çublications in order to illustrate the glorious 
history and potential of the Turkish race throughout the history of 
the world. 

Turkish nationalism developed rapidly in the face of the First 
World War. When the collapse of the state was immiment, the idea 
of another empire composed of Turkish peoples superseding the Otto-
man state gave way to pan-Touranianist ideology. 

2. Atatürk witnessed the develoment of the idea of Turkish 
nationalism after 1908, His mind was shaped by the discussions of this 
period. When he became the leader of national resistance, he dedica-
ted himself to the realization of a Turkish national state in Anatolia, 
which was and remains the core of the Turkish nation. 

The Turkish national struggle succeded in wiping out ali the 
enemies from Anatolia and enabled the foundation of a Turkish 
national state. During this struggle he never thought to go beyond 
his national state target by enlarging the scope of the war. 

As a positivist and realist the leader of the new Turkish Republic, 
Atatürk, was very much concerned with the fulfillment of his reforms. 
In this stage, he used nationalist feeling in creating a contemporary 
Turkey with the support of ali Turkish citizens. A new Turkey, with 
.a new face and new achievement was the fundamental element of his 
reforms. 

Ataturk's nationalistic understanding rejected racism as well as 
-divisionism. He proved himself as an integrationist when he pointed 
•out that to be Turk was a metter of feeling only. 

In sum, the nationalistic idea of Mustafa Kemal Atatürk was a 
humanistic one, based upon cultural values and the heritage of the 
Turkish nation throughout world history, seeking peace for the 
ccuntry, the most neglected part of the Turkish Empire. In other 
words, he understood nationalism as a vehicle in building a Turkish 
national state according to standards fitting the realities and obliga-
tions of the twentieth century. 
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While reading Shakespeare or Pushkin, one oftenfeels "worried" 
that the authors may get themselves hurt on account of the deter-
mined stands that they take and hence, the interests that they 
challenge. Upholding the revolutionary essence of the Renaissance, 
Shakespeare lived on the watershed of two epochs — a dying feu-
dalism and a capitalism, stili not yet born; he was critical of both. 
Excoriating hereditary nobility, religious fanaticism, racial prej udice 
and ali Medieval ideas, Shakespeare affirmed the principle of equa-
lity. He portrayed the Black Othello, morally and intellectually, above 
the Venetian aristocrats. Shylock's monologue in Act III, Scene 1 in 
The Merchant of  Venice  is acknowledged as the best speech in 
defence of equal rights for ali peoples and faiths in the whole of 
world literatüre. Timon of  Athens, King Lear, All's Well  That Ends 
Well  and several other plays courageously expose defects and search 
for the truth. Similarly, Thomas Mann has reverentiaHy called 
Pushkin's works and deeds expressive of profound concern for man 
and ali the complexities of his social being. Pushkin paid with his 
life- for his passionate preaching of justice and human dignity. 

Similarly, Nicolae Titulescu, the celebrated Romanian statesman 
and a theoretician of international legality, was ahead, much ahead 
of his time.When one reads his articles in Dictionnaire diplomatique 
Cpublished by A.F. Frangulis) as well as his speeches entitled "The 
Dynamics of Peace", (made at the German Reichstag on May 6, 
1929), "The Progress of the idea of Peace" (at Cambridge University 
on November 19, 1930), "On the Practical Methods of Safeguarding 
the Existing Peace" (at the House of Commons on June 3, 1937) or 
"Orderly Thinking" (at Komansky University at Bratislava on June 
19, 1937), one fears that he, too, may be harmed. 
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And he was. To the amazement of the whole world, he was 
removed from his seat in the government on August 29, 1936, as a 
result of intricate conspiracy of foreign fascist and domestic extreme 
right-wing forces. Not only King Carol II wished to clear the way 
for his dictatorial rule, but the leaders of some of the opposition 
parties aiso took a stand against him, and even some English and 
French circles became his severe critics. He died in Cannes, France 
on March 19, 1941, at an age when he could stili promote the interests 
not only of his country, but the world community as well. 

He was a mere 23, when he was appointed a teacher of Civil 
Law at the Iaşi University. He made his political debut in 1912 with 
his election to the Romanian Parliament. In 1917, he became Minister 
of Finance and ten years later, he took över the reins of Romanian 
foreign policy. In 1930 and 1931, he was elected President of the llth 
and the I2th Assemblies of the League of Nations, a unique case in the 
history of that internationai organization. In 1927, he was the Vice-
President of the International Diplomatic Academy in Paris, and in 
1934, he became its President. 

As an organizer of peace or critique of the revanchist tenden-
cies of the fascist states, he proved to be one of the wisest statesman 
of his time. He certainly earned justified appreciation. Titulescu's 
election to the presidency of the League's Assembly, at a time of 
unprecedented tensions, was a great triumph for the Romanian dip-
lomat. His re-election was fresh evidence of Romania's right orienta-
tion. But he cuts today even a greater figüre than the one his con-
temporaries knew. What Vissarion Belinsky wrote about Pushkin 
well applies to men like Titulescu: They belong to those ever-living 
and developing phenomena which do not stop short at the point 
where death overcomes them, but which continue to develop in the 
mind of the society. 

While reading and re-reading Titulescu, one feels talking to a 
contemporary, who comes very close to the science of internationai 
relations, in terms of possessing a vision that overcomes the limits 
of one's time, coupled with a message for shaping a better world. 
Titulescu had seen suffering and the slaughter of war. He wanted 
to spare Römania, his native land, and aiso Europe from the repe-
tition of the same. He believed in substituting the "force of law" 
for the "law of force". His teacher was Take Ionescu, who in turn 
had chosen C.A. Rossetti as his model. They represented three 
successive generations with the same enthusiasm. 
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Titulescu believed in a lasting structure of peace, respect for 
national independence, sovereignty and territorial integrity, equal 
rights, non — interference in domestic affairs, the free expression of 
ali peoples, the elimination of the use of the threat of force, defini-
tion of the aggressor, banishing war as a "lawful" instrument of 
resolving conflicts, and the elaboration of legal international instru-
ments for peaceful settlement of disputes as the indefeasible condi-
tions for the development of international relations. The fact that 
many international conferences, within and outside the U.N. system, 
is today concentrating on the issues that Titulescu ably championed 
substantiates the validity of the very ideas that he advocated so 
many years ago. By reading his works and speeches and also remem-
bering the descriptions of no less a close colleague than Turkey's 
one-time Foreign Minister Tevfik Rüştü Aras, one ought to say that 
Titulescu distinguished himself with encyclopedic learning, astoun-
ding legal knowledge, intellectual elegance, a logic sans reproche, 
unparallelled eloquence, all-embracing perception and dedication to 
his views no less than his deep concern for Romanla. 

He devoted an outstanding mind to the elaboration of a realistic 
and ethical concept of peace. It is no exaggeration today that he 
manned the trenches of peace for över two decades. The care for his 
native land was certainly first and foremost in his mind. But the 
contemporary and future theorists of international relations will find 
in his oral communications to the Romanian Parliament, speeches 
at the League of Nations, addresses to the British House of Commons 
and the German Reichstag, lectures at the universities of Cambridge, 
Athens or Komansky a determined purpose of universal peace — at 
a time vvhen the world was stili used to go through war and 
when interdependence was much less obvious than it is in our day. 
His ideas and actions, based on reason and morality, were woven 
in an integral system. 

He was one of the architects of the League of Nations. He knew 
that peace could not be achieved automatically; it demanded con-
sistent organization. When he was in Ankara in 1934, he said : "Peace 
is not a mere word; it is not enough to assert it; peace must be orga-
ııized." It only follows that he was a leading supporter of the Briand-
Kellogg Pact, which condemned war as an instrument of settling 
international disputes. He saw international relations as a system 
among sovereign political entities with equal rights. In his judgement, 
there was no room for a super-state. Peace could lean upon an 
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association of states only. Hence, the notion of national sovereignty, 
with ali its consequences, constituted the backbone of Titulescu's 
system. The states could not conduct themselves anarchically in 
international affairs. Every state would particıpate and cooperate on 
a basis of equality. 

He presumed that a balanced and a progressive reduction of 
forces and eventually general and complete disarmament was the 
only safe way to peace and security. He laboured to break the dead-
lock in disarmament negotiations and pushed for concrete measures. 
The practical course that he advocated half a century ago is called 
"confidence-building measures" now. For him, a convention on 
disarmament not establishing the right synthesis between the three 
factors, namely the "degree of disarmament, the degree of security 
and the degree of application of the equality principles", would not 
correspond to political possibilities. When the Disarmament Confe-
rence failed on account of the antagonistic contradictions between 
the big powers, stili more aggravated by Germany's opposition to 
the League, Titulescu tried untiringly new formulas to make collec-
tive security effectual. Through his endeavours, he helped raise dip-
lomacy to the status of a "science" based on a method and logic 
combined with systematic information and practised as an art. 

Titulescu spared no effort for the organization of peace in 
Central Europe and the Balkans. The medium and small states in 
these two regions brought to European policy the example of two 
unique associations: the Little Entente and the Balkan Entente, the 
former including Romania, Czechoslovakia and Yugoslavia and the 
latter embracing Romania, Turkey, Yugoslavia and Greece. The 
setting up of the Balkan Entente at a later stage and the reorgani-
zation of the Little Entente aimed only at reinforcing European 
security undermined by Nazi Germany and fascist Italy. Both wers 
regional bodies of collective security, examining the possibility of 
expanding their respective geographical zones. 

The Little Entente was a valuable instrument of peace in the 
Danube region. Alert to the revisionist tendencies in Nazi policy, 
further comforted by the Locarno Pact (1925), which guaranteed the 
French and the Belgian frontiers and not those of Austria, Czechos-
lovakia and Poland, the three Little Entente states later reorganized 
their regional body, setting up a Permanent Council and an Econo-
mic Council, as well as undertaking not to sign political or economic 
treaties without the consent of their allies. 
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The Balkan Entente was part of an attempt to maintain the new 
map of Eastern Europe, based on the settlement made in 1919-1923. 
Following Hitler's ascension to power in Germany, Titulescu was active 
in supporting the convention for a definition of the aggressor. He 
was instrumental in securing the adherence of ten states to this in-
ternational document signed in 1933. This act constituted also a 
stepping stone in noraıalizing the relations of the Little Entente with 
the Soviet Union. In the same year, a group of Latin American states 
signed the Saavedra Lamas Pact, which aimed at preventing wars of 
aggression. Titulescu signed the Pact (December 12, 1934) on behalf 
of Romania, the Little Entente and the Balkan Union. He also searched 
the possibility of concluding an Eastern Pact, to include Germany, 
the U.S.S.R., Poland, Czechoslovakia and the Baltic states in a system 
of collective security. The project could not materialize owing to 
German and Polish opposition; Franco-Soviet, Franco-Czeck and 
Soviet-Czeck treaties of bilateral assistance were only partial achie-
vements. 

It was only natural under the circumstances that Titulescu ad-
vocated closer relations among the Balkan peoples. He visited three 
capitals, coming to Ankara on October 17, 1933. The Balkan Pact was 
signed on February 4, 1934. It was open to other Balkan countries. 
Prompted by the belief that peace was indivisible and universal, Ti-
tulescu received the French Foreign Secretary in Bucharest in June 
1934 to strengthen the ties between the Little Entente, France and the 
U.S.S.R. 

The Balkan Entente, however, had an unhappy ending. But the 
present map of the Balkans is almost identical with what the archi-
tects of the same Entente were striving to protect. The collapse of the 
Pact, then, was not the end of the story. And why did the Entente 
collapse? Because (1) it depended on two Western European povvers, 
namely, France and Britain, which had acquiesced in Nazi Germany's 
military re-occupation of the Rhineland (March 7, 1936), thereby 
condemning Eastern Europe to fail into foreign fascist occupation, 
and (2) because while national feeling moved the "governing classes" 
of some Eastern European countries to resist Nazi aggression, their 
class-consciousness prompted them to reject any cooperation with the 
Soviet Union in mutual self-defence against the common enemy. 

Originally, it was very clear to the Balkan Entente members that 
the Nazis were turning the Third Reich into an instrument of aggres-
sion. Ali four states being anti-revisionist, the Entente had an openly 



514 TÜRKKAYA ATAÖV 

economic collaboration in which ali the countries in those' parts of 
Europe wouid participate. It is important to note that he did not 
anticipate closed groups opposed to each other. Fighting against the 
division of Central Europe, he made the following prophetic statement 
in Geneva in 1931: "I think.. .that there are not ten economic prob-
lems, but a single one and that this is a world problem. The day will 
come when this world problem will have to be analyzed by a future 
assembly." That assembly was the World Conference on Trade and 
Development, which met in Geneva in 1964. Recent research, such 
as Nicolae Dascalu's article in Revue des etudes Sud-est europeennes 
(1981) shows that the Little Entente aimed at creating a European 
Economic Community. 

Titulescu's main political attributes were his broad views and 
his sound judgements in separating the essential from the transitory 
elements. It is no wonder that he sounded the alarm when Europe 
was plagued by fascist regimes. He was in the foreground of the 
democratic politicians who stood against domestic fascism and his 
country's subordination to Nazi Germany. His leadership of the new 
norms in internationai life was not a mere academic discussion; he 
played this prominent role in the context of decisive confrontation 
between the forces of progress and those of reaction. When he was 
in power, he used his prerogatives to implement his correct ideas, 
not to change them. Corning from a smaller country, he, indeed, 
conducted a great policy. 

And when he was removed from active political life, the Roma-
nian Premier G. Tatarescu declared that the action was motivated 
by the desire to create "homogeneity" in the cabinet (Titulescu was 
not in the Liberal Party that formed the government). But in fact, 
strong domestic and foreign opposition to Titulescu was grovving. 
The Romanian King, in sympathy with certain German policies, 
pursued to establish a rule opposed by Titulescu. Turkey's Foreign 
Minister Aras relates, in his book Görüşlerim (My Views) that when 
King Carol visited Atatürk in İstanbul, the former criticized the 
Czeck President for not showing "leniency" in the solution of the 
Sudetenland problem, the Turkish leader abruptly retorded: "How 
can a Head of State show 'leniency' in respect to the handing över of 
territories put under his protection?" (p. 71) 

Titulescu's ideas could not bear fruit to the extent of guarding 
Europe and the world against the catastrophe of a world war; the 
contradictory-ridden environment of the inter-war period would not 
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allow this singular success. But the inherent limits of the' circums-
tances put aside, his ideas a re valid today. It is true that Europe and 
the world are, in many ways, different from what they were in 
Titulescu's time. Yet, there is a similarity between the nature of 
issues. We have again the problem of safeguarding peace in the 
face of rising armaments. There is the urgent necessity of nuclear 
disarmament and the establishment of a new international economic 
order. The mechanization of "cruelty", owing to the means of exerci-
sing it, is perhaps more refined now, then it was in Shakespeare's, 
Pushkin's or Titulescu's day. But each epoch, with its pros and cons, 
pronounces its own judgement and leaves the following epoch so-
mething new. And no epoch can ever say ali that has to be said; but 
noone's efforts are in vain. Titulescu's name is already carved in 
the Pantheon of the great builders of peace. 
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