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Yerinde yaşlanma, alışılan çevrede olabildiğince uzun süre yaşamını sürdürerek yaşlanmayı
ifade etmektedir. Kentleşme süreci dolaylı biçimde yaşlıların yerinde yaşlanmalarını
zorlaştırmaktadır. Kentsel alanlarda yerinde yaşlanmanın sürekliliği için bu sürecin yaşlılar
için ortaya çıkardığı olumsuzlukları tespit edilmesi gerekmektedir. Yerinde yaşlanmanın
gerçekleşebilmesi için yerel yönetimlerin ailenin yaşlılara yönelik bazı sorumluluklarını
paylaşması gerekmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’da ilçe yerel yönetim hizmetlerinin yerinde
yaşlanma sürecine ne tür bir katkı sağladığını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Nitel
araştırma desenlerinden fenomenoloji nitel araştırma deseni kullanılarak, yerel yönetim
aktörleriyle 30 adet yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği
kullanılarak analiz edilmiştir. Yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik hizmetler aracılığıyla
ailenin yaşlılara yönelik bazı sorumluklarının paylaşılması yerinde yaşlanma sürecine olumlu
katkı yaptığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:
Sosyoloji
Yaşlılık Sosyolojisi
Yerinde Yaşlanma
Yerel Yönetimler
Sosyal Politika

Araştırmada yerel yönetimlerin yalnız yaşayan yaşlıların ya da aile ve akrabalarıyla kalan
yaşlıların bazı temel ihtiyaçlarını destekleme noktasında kritik bir role sahip olabilecekleri
sonucuna ulaşılmıştır. Kentlerde yerel yönetimlerin yaşlı kişisel bakım ve sağlık hizmetleri,
evlere sıcak yemek servisi gibi faaliyetlerinin yerinde yaşlanmayı kolaylaştıracağı söylenebilir.
Bu hizmetler yaşlıların sosyal ve fiziksel çevrelerinde kopmadan yaşlanmalarına yardımcı
olacaktır. Yaşlılara yönelik hizmetlerin güvenilir kaynaklar tarafından sunulması yaşlıların
huzurlu, sağlıklı şekilde yaşlanabilmelerine hizmet edebilir. Bu çerçevede kamusal boyuta
sahip yerel yönetimlerin yaşlı ve yaşlı aileleri ile iş birliği içerisinde yaşlılara sunacağı
hizmetler yaşlıların kendilerini daha güvende ve mutlu hissetmelerini sağlayacaktır. Yaşlanma
sürecinin ortaya çıkardığı dezavantajlara bağlı biçimde olarak geleneksel anlamda aile
bireylerinin üstlendikleri yaşlı bakımı sorumluluklarının önemli bir kısmının yerel
yönetimlerce paylaşılması gerekmektedir.
ARTICLE INFO
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Aging in place refers to aging by living in the habitual environment for as long as possible. The
urbanization process indirectly makes it difficult for the elderly to age in place. For the
continuity of aging in place in urban areas, it is necessary to determine the negative effects of
this process for the elderly. In order for aging in place to take place, local governments need to
share some of the responsibilities of the family towards the elderly. In this study, it is aimed to
reveal what kind of contribution the district local government services make to the aging
process in Istanbul. Using the phenomenology qualitative research design, one of the
qualitative research designs, 30 semi-structured interviews were conducted with local
government actors. The data were analyzed using the descriptive analysis technique. It can be
said that the sharing of some responsibilities of the family towards the elderly through local
governments' services for the elderly contributes positively to the aging process in place.

Keywords:
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Hamza KURTKAPAN ve Murat ŞENTÜRK– Yerinde Yaşlanma ve Yerel Yönetim Uygulamaları: İstanbul Örneği
2021, 2(3) 01-13
In this study, it has been concluded that local governments can have a critical role in
supporting some of the basic needs of the elderly living alone or staying with their families and
relatives. It can be said that the activities of local governments in cities, such as personal care
and health services for the elderly, and hot meal delivery to homes, will facilitate aging in place.
These services will help the elderly to age without being cut off from their social and physical
environments. The provision of services for the elderly by reliable sources can help the elderly
to age peacefully and healthily. In this context, the services that local governments with a
public dimension will provide to the elderly in cooperation with the elderly and their families
will make the elderly feel safer and happier. Depending on the disadvantages caused by the
aging process, a significant part of the responsibilities of elderly care undertaken by family
members in the traditional sense should be shared by local governments.
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Giriş

Yaşlıların mekânla ilişkisini inceleyen mekân gerontolojisi, hem kurumsal bakımı hem de yerinde
yaşlanmayı ele almaktadır. Mekân gerontolojisinde iki yaklaşım öne çıkmaktadır. İlki olan “yerinde
yaşlanmada”, yaşlının kendi evinde kalması bağlamında sınırlı da olsa yakın çevresiyle etkileşim
halinde olmasının yararlı olacağı savunulmaktadır (Esendemir, 2016, s. 412). “Kurumda yaşlanma”
olarak tanımlanan ikincisinde ise yaşlıların kendi ihtiyaçlarını temin edebildikleri yerleşik bir
mekâna (bakımevi, huzurevi) odaklanılmaktadır (Kalınkara ve Arpacı, 2013, s. 55). Yerinde yaşlanma
sürecine konut, yerleşim yeri ve komşular gibi birimler etkili olabilmektedir. Yerinde yaşlanma çoğu
kez bir evi ima etse bile bu evi içine alan fiziksel ve toplumsal çevreyi de kapsamaktadır. Dolayısıyla
ev, apartman, sokak, mahalle ve hatta semt yerinde yaşlanmanın fiziksel ve toplumsal unsurları
olarak kabul edilir. Yerinde yaşlanmanın aile ve topluma olumlu etkisi, bireylerin mevcut sosyal
bağların devamlılığını mümkün kılmasıdır. Böylece bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılayarak yaşam kalitesini yükseltme potansiyeline sahiptir. Dörter (2014) evlerinde yaşlanan
yaşlıların sosyokültürel çevre memnuniyeti ve yaşam kalitesinin yüksek olduğunu belirlemiştir.
Bundan dolayı yaşlılar hasta ve zayıf düştükleri durumlarda bile gençliklerini geçirdikleri ve
alışageldikleri mekanlarda yaşlanmayı sıklıkla tercih etmektedirler (Sabia, 2008; Tang ve Lee, 2011,
s. 460; Smith, 2009, s. 14; Şentürk ve Ceylan, 2015). Yaşlıların yerinde yaşlanmayı tercih etmelerinin
temel nedenleri arasında kendilerini güvende hissetmek arzusu gösterilmektedir (Tufan, 2003, s.
140). Kurum bakımının yüksek maliyetlerinden kurtarma etkisi yerinde yaşlanmayı aile ve kamu
tarafından da tercih edilir kılmaktadır (Kalınkara ve Arpacı, 2013, s. 56-57). Yaşlı bakımında
kurumsal bakım maliyetinin yüksekliğinden dolayı Türkiye ve Avrupa’da kamu politikası olarak
yerinde yaşlanma teşvik edilmektedir (Ceylan, Ayar, Günel, 2015, s. 87).
Yaşlı ve ailesini kurumsal bakıma yönelten nedenleri ortaya koymak gerekmektedir. Kentsel
alanlarda yaşlıları yerinde yaşlanmanın sürekliliği için bu sürecin yaşlılar için ortaya çıkardığı
olumsuzlukları tespit edilmesi gerekmektedir. Yerinde yaşlanmanın psikososyal, ekonomik ve
yaşlının sağlık ve güvenliği gibi konularda olumsuz yansımaları olmaktadır. Şöyle ki yerinde
yaşlanma süreci hizmet sağlayıcı eş, akraba, bakıcı ve komşular üzerinde maddi ve manevi yıkım
oluşturabilmektedir (Horner ve Boldy, 2008; Sixsmith ve Sixsmith, 2008). Uzun süreli kullanımdan
dolayı yıpranan ve eskiyen evlerin tamir ihtiyacına rağmen; bazı yaşlıların sosyoekonomik
durumlarının kötü olması, yaşadıkları mekânı yenilemelerini zorlaştırmaktadır (Renaut, Ogg, Petite,
ve Chamahian, 2015, s. 1298). Eskiyen evler yaşlanan insanların hayatını zorlaştırmakta ve tehlike
oluşturabilmektedir. Bu evler yaşlıların birçok problem yaşamalarına (düşme vb.) neden olmaktadır.
Yerinde yaşlanmanın olumsuz sonuçlarından biri de yaşlıların sosyal dünyalarının küçülmesiyle
evlerine mahkûm edilmeleridir (Nair, 2005, s. 110). Bu tip olumsuzluklar ve kent mekânlarının
fiziksel özellikleri yaşlıların yaşam kalitesini etkilemekte (Phlips, yeh, Chung 2005, s. 147) ve yaşlıları
kurumsal bakıma yönlendirmektedir. Aile yapısında değişimler de yaşlıların, geleneksel anlamda
yaşlı bakımı yerine kurumsal bakım tercihini arttırabilmektedir. Kentleşmeyle birlikte ailenin
işlevleri de değişmiştir (Özbay, 2015, s. 32). Buna yaşlıların aile ve toplum içerisinde yaşadıkları statü
kayıpları (Palmore, 1990, s. 59-60) da eklenince yaşlılarda kurumsal bakım tercihi daha da yaygınlık
kazanmaktadır.
Tablo 1: Yaşlıların Gelecekte Huzurevini Bir Yaşam Tercihi Olarak Düşünme Nedenleri, 2016

Huzurevinde Kalma İsteğinin En Önemli Nedeni
3,8
Tek başına yaşmaktansa kendi… 6,4
9,5
Çocuklarının kendileriyle birlikte…
11,2
Çocuklarına yük olmak istememeleri
0

10

20,2
20

48,9
30

Huzurevinde kalma isteğinin en önemli nedeni
Kaynak: TÜİK, Aile Yapısı Araştırması, 2016
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, yaşlılara huzurevinde kalmayı tercih nedenini katılımcıların yarıya
yakını %48,9 çocuklarına yük olmayı istememe olarak belirtmişlerdir. %15’i ise çocuk, gelin ve
damat gibi birinci dereceden yakınlarının kendileriyle birlikte yaşamak istememelerini
göstermişlerdir (TÜİK, 2016). Ailenin diğer üyelerine yük olmama isteği, huzurevini tercihte en
önemli etken olarak dikkat çekmektedir.
Ayrıca kentlerde yeni mekânlara gençlerin göç etmesiyle yaşlı nüfus eski yerleşim bölgelerinde
yoğunlaşmaktadır (Palmore, 1990, ss. 59-60). Kentleşme ve göç hareketlerinin ailede tetiklediği
değişimlerden diğer yaş gruplarına oranla en fazla yaşlılar etkilenmektedir. Kentleşmeyle birlikte
ailedeki işlevsel değişimler (Özbay, 2015, s. 32) yaşlıların sosyal izolasyona maruz bırakılmalarına
yol açabilmektedir (Ceylan, Ayar ve Güneli 2015, s. 91). Böylece yaşlı yalnızlığı görünür hale
gelmektedir (Kurtkapan, 2017, s. 30). Kentli yaşlıların en önemli sorunu olarak yalnızlığı
gösterilmektedir (Öz, 2010, s. 144). Ayrıca yalnızlık, yoksulluk ve kadın olmak yaşlılıktaki
dezavantajlılığı katmanlaştırmaktadır (Arun, 2016). Ailenin giderek küçülmesi ve artan boşanma
oranları gelecekte yalnız yaşayan yaşlıların özellikle de yaşlı kadınların artacağına işaret etmektedir
(Kurtkapan, 2017, s. 32). Yaşlıların yalnızlaştırılması ve düzenli bakımlarının yapılamaması da
yerinde yaşlanmanın olumsuzlukları arasında sayılmaktadır (Timmermann, 2012, ss. 24-25). Bu
bağlamda yaşlılar yalnızlık ile baş edebilme adına daha fazla kamusal hizmetlere ihtiyaç
duymaktadır. Yerel yönetimler kentte yaşayan yaşlıların sosyal destek ihtiyaçlarına cevap verebilen
önemli birimlerdir. Yaşlıların ileri yaşlarda evlerinde, alışageldikleri sosyal çevrelerde
yaşlanabilmeleri için yaşlı bakımında ailenin sorumluluklarının bir kısmını yerel yönetimlerin
paylaşması gerekmektedir. Yerel yönetimler, yaşlılara evde sundukları birtakım hizmetlerle yaşlı
ailelerini destekleyebilir (Öz, 2010, s. 74). Yerel yönetimlerin destek hizmetleri, bakım sorumluluğu
üstlenen aile bireylerini rahatlatarak yerinde yaşlanmayı kolaylaştırabilir.
Kentlerde yaşlıların karşılaştığı engeller de yerinde yaşlanmayı zorlaştırmaktadır. Son zamanlarda
bu yönde gelişen farkındalık ile kentlerde yaşlılar için kullanışlı mekânlar oluşturmak bir trende
dönüşmüştür (Smith, 2009, s. 42). Dünya Sağlık Örgütü’nün geliştirdiği “Küresel yaşlı dostu kentler
kılavuzunda”, ev/hane düzeni ve dış alan ve binaların yaşlılar açısından düzenlenmesi önemli
başlıklar arasında yer almaktadır (Şentürk, 2015, s. 8; WHO, 2007). Böylelikle kentlerin çevresel
şartları, yaşlıların rahat yaşamalarına uygun hâle getirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef
doğrultusunda engellerin azaltılması ve sosyal katılımlarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Modern kentlerde yerel yönetimlerin tele destek, evde bakım/onarım, sağlık gibi hizmetleri,
yaşlıların yaşam kalitelerini arttırmaya dönük hizmet etmektedir. Bu tarz hizmetlerdeki yaygınlık
kentin yaşlı dostu veya dost kent kategorisinde değerlendirilmesine ve kurumsal yaşlı bakım
tercihini ötelemeye yarayabilir. Ayrıca yaşlı bakımında modern ilkeler doğrultusunda hareket
edilmesi arzulanmaktadır (Özservet, 2015, s. 58). Özellikle kentsel alanlarda yaşlılara yönelik, kişisel
bakım ve sağlık hizmetlerini planlama ve organize etmede yerel yönetimlere sorumluluklar
düşmektedir. Zira 7. Kalkınma Planı’nda sosyal nitelikli hizmetlerin yerel yönetimlerce sunulması
programa dâhil edilmiştir (Öz, 2010, s. 36). Yaşlıların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan
sosyal yardım ve hizmetler sosyal belediyecilik kapsamında değerlendirilmektedir (Akarsu, 2014).
Yaşlı dostu kent kapsamında yerel yönetim hizmetlerinin yerinde yaşlanmayı destekleyici ve
yaşlıların kurumsal bakım ihtiyaçlarını geciktirici etkisinden söz edilebilir. Bu ilkelere göre kentsel
mekânlarda düzenleme yapma ve hizmetleri organize etme yerinde yaşlanmayı kolaylaştırmaktadır.
Böylece kamunun kurumsal yaşlı bakım maliyeti dolaylı olarak düşürülmektedir.

Yerel yönetimlerin
yaşlılara yönelik
hizmetlerin nicelik ve
niteliğinin artması

Kentlerin
yaşlı dostu
kent kimliğine
katkı
sağlaması

Yaşlıların
yerinde
yaşlanmalarını
kolaylaştırması

Kamuda kurumsal
yaşlı bakım
maliyetlerini
azaltması

Şekil 1. Yerel Yönetim Hizmetlerinin Yaşlı Bakım Maliyetlerine Yansıması
Kaynak: Araştırmacı tarafından çalışma bulgularından elde edilmiştir.
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Şekil 1’de görüldüğü üzere kentlerde yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik hizmetlerinin çeşit ve
kalitesinin artması bu kentlerin yaşlı dostu olma kimliklerine olumlu katkı sağlayacaktır. Yaşlılar
yaşlı dostu kentlerde daha kolay yerinde yaşlanacaklar ve kurumsal bakımı daha az tercih
edeceklerdir. Böylece kamunun yaşlı bakım maliyetlerinin azaltılmasına dolaylı katkı sağlanmış
olacaktır.
Yaşlıların kurumsal bakımı ötelemesini sağlamak için kentin tüm alanlarının yaşlı dostu haline
getirilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimler yol, kaldırım gibi yapısal özelliklerin iyileştirilmesinin
yanında farklı hizmetleri sunması yerinde yaşlanmayı kolaylaştırabilir. Zira yaşlıların evlerinde
temizlik ve onarımdan, kişisel bakıma kadar kendilerine ve bakım sağlayıcı ailelerine destek
ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir (Kurtkapan, 2017, s. 205). Bu ihtiyaçların giderilmesi yaşlıların
insan onuruna yakışır şekilde hijyenik, sağlıklı ortamlarda yaşlanabilmelerine katkı sağlayacaktır.
Mekân gerontolojisinde, daha çok yaşlıların evlerinin fiziksel durumlarının yaşlılara uygunluğuna
odaklanılmaktadır (Cook, Martin, Yearns, ve Damhorst, 2007, s. 202). Oysa konutların yer aldığı
fiziksel ve sosyal çevre de (Kalınkara ve Arpacı, 2013) yaşlıların yerinde yaşlanmalarına etki
etmektedir. Dolayısıyla kentsel mekânlarda yapılacak iyileştirmeler yerinde yaşlanmayı
kolaylaştırabilmektedir (Smith, 2009, s. 146). Bundan dolayı yerinde yaşlanma, sadece konut
olanaklarının iyileştirilmesini değil, ulaşım, rekreasyonel fırsatların, fiziksel aktivite imkânlarının
topyekûn nicelik ve niteliğini arttırmayı zorunlu kılmaktadır (Wahl & Weisman, 2003’den akt. Wiles,
Leibing, Guberman, Reeve ve Allen, 2011, s. 358).
2
Araştırmanın Yöntemi
2.1
Araştırmanın Modeli
Hipotezleri test etme yerine alanda var olan sosyal gerçekliğin hipotezlerine ulaşmaya imkân veren
fenomenoloji bu nitel araştırmanın desenidir. Bu desen, çoklu bilgi kaynakları aracılığıyla gerçek
yaşam hakkında derinlemesine bilgi toplamayı olanaklı kılmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2008, s. 75).
Sosyal alanda var olduğu bilinen ancak yine de derinlemesine kavrayışa ihtiyaç duyulan kentte
yerinde yaşlanmanın imkân ve sınırlılıkları fenomenolojik nitel araştırma deseniyle incelenmiştir.
Araştırmanın sonucu hem bir betimlemeye hem de araştırmacının ortaya çıkardığı temalara işaret
edebilmektedir (Creswell, 2015, s. 98). Bu araştırmada da bulgular betimlenmiş ve belirli temalar
ekseninde ele alınmıştır.
2.2
Çalışma Grubu
Araştırmanın verileri, İstanbul’un on bir ilçesinde yaşlılara hizmet sağlayan belediye
personellerinden toplanmıştır. Araştırmada bu ilçelerde yerel yönetimlerin yaşlılarla ilgili
uygulamalarına odaklanılmıştır. Araştırma sahasının belirlenmesinde yaşlı yoğunluğu faktörü göz
önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda çalışmada araştırma amaçları doğrultusunda verilere
ulaşmak için İstanbul’da yaşlı nüfusun en yoğun olduğu Üsküdar, Kadıköy, Fatih ve Maltepe
ilçelerinde çalışılmıştır. Bu ilçelerle birlikte genel nüfus içerisinde yaşlı nüfus oranları fazla olan
Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde ağırlıklı çalışılmış olup, Ümraniye ilçesinden ikişer, Eyüp, Bağcılar,
Bakırköy, Beylikdüzü ilçelerinden birer katılımcı çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Araştırmanın
çalışma grubunu yaşlılarla fazla zaman geçiren ve bundan dolayı zengin bir veri örneklerine sahip
olduklarını düşündüğümüz yerel yönetimlerin yaşlı hizmet uygulayıcıları oluşturmaktadır.
Araştırmada katılımcıların araştırılan konulara ilişkin yeterli bilgi, birikim ve deneyime sahip
oldukları varsayılmaktadır. Zira bu katılımcılar okuryazar olmayanından üniversite mezununa kadar
her zümreden yaşlılarla az yâda çok temasta olan sosyolog, sosyal hizmet uzmanı gibi
profesyonellerden oluşmaktadır. Katılımcıların sorulara samimi ve içtenlikle cevap verdikleri
düşünülmektedir. 17’si kadın, 13’ü erkek olmak üzere toplamda 30 katılımcıyla görüşülmüştür.
Katılımcıların yarısı 25- 45 grubunda, diğer yarısı 45- 65 yaş grubu arasında yer almaktadır.
Görüşmeler yerel yönetim merkezlerinde görüşmeyi kabul edenlerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma
için kartopu örnekleme başvurulmuştur. Katılımcıların yarısı yerel yönetimlerde yaşlı hizmetlerinde
amir ve diğer yarısı da yerel yönetimlerde yaşlılara hizmet sağlayıcı memur/görevli pozisyonunda
yer almaktadır. Katılımcılara atıflar metin içinde parantez içinde ve kod isimler verilerek yapılmıştır.
2.3
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama sürecinde görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde kullanılmak üzere
yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Formun hazırlanmasında ön saha araştırmaları
ve gözlemlerinin yanı sıra ilgili literatürden yararlanılmıştır. Görüşme tekniği ile ilgili
profesyonellerden yerel yönetimlerin kentte yaşayan yaşlılara yönelik hizmetleri hakkında bilgiler
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alınmıştır. Görüşmelerin yanı sıra araştırmada gözlem tekniği ve doküman analizi tekniği de
kullanılmıştır. Belediyelere ait yaşlılara yönelik yaşam merkezlerinde yapılan ve kent merkezlerinde
gerçekleştirilen gözlemler araştırmayı güçlendirmiştir. Doküman analiziyle de veri kaynakları
çeşitlendirilmiştir. Böylece çoklu teknik kullanılarak araştırmanın geçerlilik ve güvenirliliğine katkı
sağlanmıştır.
2.4
Verilerin Toplanması
Verilerin toplama sürecinden önce çalışma yapılacak kurumlar için resmi izin yazışmaları yapıldı.
Veri toplama süreci Haziran 2016’da Kadıköy ve Bağcılar ilçelerinde yapılan pilot uygulamalarla
başlamış, Ağustos 2016’da sona ermiştir. Araştırmada etik kurallar çerçevesinde görüşmelere
başlamadan önce, katılımcıların bilgilendirilerek onayları alınmıştır. Görüşmelerin tamamının
araştırmacı tarafından yapılması, görüşmeler arasındaki bağlantıyı ve konu bütünlüğünü sağlaması
bakımından bir avantaj sağlamıştır. Görüşmelerin hepsinde görüşme formu kullanılmış, dört adet
görüşme dışında tüm görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Mülakatlar çoğu zaman
belediyelerde ya da sosyal yaşam merkezlerinde yapılmıştır. Özellikle belediye personelleri ile
yapılan görüşmeler, genelde çalışma saatleri içerisinde yapıldığından bazı görüşmeler yarım saati
aşmayacak şekilde sınırlı bir zaman diliminde gerçekleştirilebilmiştir.
2.5
Verilerin Analizi
Çalışmada veriler, betimsel içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Verilerin analizi aşamasında ses
kayıtları deşifre edilerek araştırmacı tarafından hazır hâle getirilmiştir. Görüşmeler bire bir
çözümlenip kodlanarak, kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Bu çerçevede, durumun bağlamı
ortaya konulduktan sonra temalar analiz edilmiştir (Creswell, 2015, s. 101). Katılımcıların
kimliklerini korumak amacıyla onlara birer kod verilmiştir.
3
Bulgular
Bu çalışmada kentsel mekânlarda yaşlılara yönelik bazı kurumsal hizmetlerin yerinde yaşlanmaya
katkısı incelenmiştir. Bu doğrultuda yaşlılara yönelik yerel yönetim uygulamalarının, yaşlıların
huzurevi gibi kamuya ait kurumsal bakım tercihini ötelemeye katkısı değerlendirilmiştir. Evde sağlık
uygulamaları, kişisel bakım, tele destek ve evde sıcak yemek yardımı gibi yerel yönetim hizmetlerinin
yaşlıların yerinde yaşlanmalarına etkisine bakılmıştır. Yaşlılara yönelik yerel yönetim
uygulamalarının kamunun kurumsal yaşlı bakım maliyetlerini düşürücü etkisinden söz edilebilir.
Hem aktör olarak yaşlıların hem de yapıyı temsilen devletin yaşlılara yönelik yerel yönetim
hizmetlerinden nasıl etkilendiği, ikili bir düzlemde değerlendirilmiştir. Çalışmada yaşlıların ve
kamunun öncelikli tercihlerinin yerinde yaşlanma lehinde olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır.
Yaşlı bakımında aile, devlet, STK ve bir aktör olarak yaşlı bireyin ne kadar sorumluluk alması
gerektiği tartışma konudur. Türkiye’de yaşlılara genellikle kendi aileleri bakmaktadır (Oğlak,
Canatan, Tufan, vd., 2017, s. 566). Aile belirtilen diğer birimlere oranla bu konuda daha fazla
sorumluluk almaktadır. Bireyselleşmenin arttığı günümüz kentlerinde yaşlıların aile içerisindeki
geleneksel konumları değişmektedir. Modern toplumda yaşlıların aile dışında kurumsal kaynaklara
ihtiyaçları artabilmektedir. Bazı katılımcılara göre yaşlı bakımının kamuya ait maliyeti oldukça
arttırmaktadır. Yerinde yaşlanma bu maliyeti düşürmek için olabildiğince uzun süreli kılınmalıdır.
Sosyal politika olarak teşvik edilen yerinde yaşlanma pek çok açıdan yaşlıların da tercih ettiği bir
durumdur. Bu tercihin şekillenmesinde, kamuya ait huzurevlerine yönelik yaygın olumsuz algı ve
yaşlıların özgürce yaşayabilme istekleri etkili olabilmektedir.
3.1
Uzlaşılan Bir Tercih Etiği Olarak Yerinde Yaşlanma
Mekân gerontolojisinde yaşlıların yaşam yeri tercihleri kurumda ve yerinde yaşlanma ikiliği
içerisinde ele alınmaktadır. Çalışmada yaşlıların kurumda kalma yerine yerinde yaşlanabilmeyi
tercih ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Katılımcılardan birisi yaşlıların alışageldiği sosyal
çevreden kopmadan yaşama tercihini “yaşlılar aileyle (birlikte) kalmayı, huzurevinde kalmaya tercih
ederler.” (01, E, 40, BA, Psikolog) ifadesiyle belirtmiştir. Yaşlıların yerinde yaşlanma istekleri
psikolojik ve sosyal nedenlerle dayanmaktadır. Kurumsal bakımla ilgili kötü söylenti ve olumsuz
yargılar sosyal nedenler arasında iken, yaşlıların özgürlüklerine düşkün olmaları, özel alan
oluşturma istekleri psikolojik nedenler arasında sayılabilir. Yaşlıların yerinde yaşlanmayı tercih
etmelerinde, “huzurevini tercih etmemelerinin sebebi olarak toplumsal önyargı” (11, E, 41, HS, SHU)
öne çıkmaktadır. “Huzurevini daha zavallı bulma” (10, K, 45, BA, Sosyolog), “yemeklere ilaç katılıyor
gibi bir takım kötü (lük temalı) hikâyeler” bu olumsuz algıyı pekiştirmektedir. Huzurevinde yapılan
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araştırmalarda da yaşlılar evlerini ve mahalle yaşamını özlediklerini ifade etmektedirler (Serdal,
Düzen ve Polat, 2017, s. 522). Bazı katılımcılar yerinde yaşlanmayı kurumda yaşlanmaya tercih
etmekte, aynı zamanda daha özgür yaşama istekleri öne çıkmaktadır. “Huzurevi kurallı ve
başkalarına bağlı kalınan bir yer” (10, K, 45, BA, Sosyolog) olduğundan yaşlılarca tercih
edilmemektedir. Ayrıca yerinde yaşlanma, kurumda yaşlanma ikiliği içerisinde yaşlıların özel alan
oluşturma isteği onları eve yöneltebilmektedir. “Evde olmak, kendi kişisel alanını yaratıyor
olabilmek önemli bir şey o yüzden huzurevine gitmek istemiyorlar” (02, E, 32, HS, SHU). Zira
“kurumsal bakım, özel hayat hakkı tanımayan bir yerdir.” (02, E, 32, HS, SHU).
Görüşme yapılan bazı yerel yönetim uzmanları, yerinde yaşlanmanın aynı zamanda kurumsal bir
tercih olduğunu da vurgulamıştır. Temel gerekçe olarak kurumsal bakım maliyetinin yüksekliği
gösterilmektedir. “Huzurevi maliyetli bir şey; 2500- 3000 TL kişi başı maliyeti var” (11, E, 41, HS,
SHU). Bu çerçevede, yaşlı bakımında ailenin desteklenerek geleneksel yaşlı bakım modelinin önemi
vurgulanmıştır. Bu yüzden, “huzurevi önerilmiyor, yaşlıların olabildiğince kendi ayakları üzerinde
durmaları sağlanmaya çalışılıyor” (13, E, 45, BA, Müdür). Böylece yaşlıların kendi kaynaklarıyla
bakım hizmeti alabildikleri yerinde yaşlanma önerilmektedir. “Yavaş yavaş bu maliyeti azaltarak
yaşlıyı evinde destekleyerek yerinden etmeyen” (11, E, 41, HS, SHU) çözümler önerilmektedir. Ancak
bu çözümler, yaşlıların yerinde yaşlanabilmesine katkı sağlayacak fiziki ve sosyal alt yapının
güçlendirilmesinden geçmektedir. Çözüm önerileri yaşlı bakımında ailenin geleneksel anlamda yaşlı
bakım pozisyonunun devamlılığına katkı sağlaması yönündedir. Yüksek maliyetli huzurevi hizmetine
ihtiyacı azaltabilmek kamunun genel yaşlı bakım maliyetini azaltmaya dolaylı katkı sağlayacaktır.
Katılımcılardan birisi yerel yönetim dâhil diğer kurumların yaşlı bakımında temel rol almak yerine
aileyi destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Kentleşme yaşlıların bakımında
ailenin yükünü arttırmasını gerekçe göstermektedir. Katılımcı ailenin dönüştüğünü ve yaşlıyı evde
tutmak istememe durumunun giderek yaygınlık kazandığını ifade etmiştir. “Eskiden (ailede) yaşlıya
bakım yapılmadığında toplumsal baskı ile karşılanırdı, annesine bakmıyor, huzurevine verdi, sokağa
attı, falan gibi şeyler derlerdi, şimdi toplum bunları daha çok kanıksadı” (01, E, 40, BA, Psikolog).
Ailenin değiştiğine dikkat çeken bu katılımcı kentsel alanda yaşlı bakımının ailenin tahammülünün
ötesine geçmeye başladığına dikkat çekmiştir. Bu noktada, özellikle yerel yönetimlere büyük
sorumluluklar düştüğünü belirtmektedir. Ailede yaşanan değişimlerin yerinde yaşlanmayı
zorlaştırdığı söylenebilir. Ailede yaşanan bu yapısal değişimler, ailenin yerel yönetimlerce
desteklenmesini gerekli kılmaktadır. Aile ve akrabalarıyla birlikte yaşayan yaşlılar için ailenin yaşlı
bakım sorumlulukları paylaşılması aile yanında yaşlanabilmeye yardımcı olmaktadır. Böylece aile ve
yaşlının kendisinde olası bir kurumsal bakım isteğini ötelenebilmektedir. Bu çerçevede yerel
yönetimlerin yaşlı bakımı konusunda aileleri desteklemesi gerektiği ileri sürülebilir. Yerel
yönetimlerin yaşlılara yönelik olarak sağlık ve sosyal destek hizmetleri yaygınlık göstermektedir.
Yerinde yaşlanma, bireysel tercih yanında kamunun sosyoekonomik nedenlerle tercih ettiği bir
süreçtir. Ancak yerel yönetimlerce yaşlı bakımında ailenin belirli sorumluluklarını paylaşması
gerekmektedir. Huzurevine gidişi erteleme ve yerinde yaşlanma yüksek maliyetli sosyal yardım
hizmet ihtiyacını azaltmaktadır. Yerinde yaşlanma, fiziki ve sosyal alt yapıyı güçlendirmekten
geçmektedir. Yaş ilerledikçe ev temizliği, hijyen gibi ihtiyaçlar öne çıkmaktadır. Bundan dolayı
yaşlıların huzurevini tercih etme gerekçelerini karşılayacak hizmetleri üretebilmek önemlidir. Yerel
yönetimce yapılan araştırma bir alan araştırmasının bulgularına göre; yaşlıların ev temizliği, kişisel
bakım ve öz bakım ihtiyaçları tespit edilmiştir.
İleri yaştakilere yönelik belediyelerden birinin yapmış olduğu araştırmada onlara yaşlılık
dönemindeki ihtiyaçları sorulmuştur. Katılımcı verilen cevabı şöyle özetlemiştir:
“(Yaşlılara) bu dönemde ihtiyacınız nedir” sorumuza %30 ‘u ev temizliği ve hijyen
ihtiyacı; %33’ü kişisel bakım ve temizlik cevabı vermişler. Bu grubun %28’i günlük
aktivitelerini yerine getirmede öz bakımlarını yapmada tam ya da kısmen bağımlı
olduklarını tespit etmiştik” (02, E, 32, HS, SHU).”
Yerel yönetimlerin bu işleri yapmasını beklemek aynı zamanda finansal kaynaklarını düşünmeyi de
gerektirmektedir. “Belediyelerin belirli sınırlılıkları var, özellikle parasal kaynak sıkıntısı
bulunmaktadır” (19, K, 35, HS, Hemşire). Bu çalışmada bu hizmetlerin yapılmasının genel kamu
harcama maliyetlerini düşürücü etkisine dikkat çekilmektedir. Zira yerel yönetimlerin bu tarz
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hizmetlerinin kurumda bakım gibi büyük maliyetli sosyal destek ihtiyacını ortadan kaldırarak ya da
öteleyerek kamu bütçesine dolaylı katkı sağlamaktadır.
Çalışmada İstanbul’da ilçe belediyelerinin yaşlılara yönelik bahsedilen hizmetleri tespit edilmeye
çalışılmıştır. Yerel yönetimlerin yaşlı hizmetleri genelde evde sağlık, kişisel bakım, evin bakım ve
onarımı, ulaşım, sosyal kültürel hizmetler şeklinde sıralanabilir. Bu hizmetler yaşlıların yerinde
yaşlanmalarını güçlendirmeye etkisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak
değerlendirilen tele destek hizmetlerinin özellikle birinci dereceden bakım konusunda dezavantajlı
kesimler için önemli olduğu görülmüştür. Zira bu kesimin önemli bir kesimini oluşturan yalnız
yaşayan yaşlılarda “başıma bir şey gelir korkusu” (02, E, 32, HS, SHU) ve “evde yalnız ölürsem beni
kimse bulamaz korkusu var” (13, E, 45, BA, Müdür). Yazgan yaşlıların kırılganlıklarına dikkat
çekmektedir (Yazgan, 2017). Buton hizmeti yaşlıların bu tarz kaygılarını azaltarak yalnızlıkla baş
edebilmelerinde işlevseldir. Bu hizmet bütünlüklü bir sistem dâhilinde sağlık kayıtlarını tutabilmeyi
ve ileri yaşlılara sağlık konusunda yerel yönetim aktörlerinin daha etkin ve verimli hizmet
sağlayabilmelerine de kolaylık sağlamaktadır. Bu uygulama bazı yalnız yaşayan yaşlılarda kurumsal
bakım tercihlerinin önüne geçilebilmektedir. Yaşlılara buton hizmetinin yanında evde bakım ve
sağlık hizmetlerinin varlığı tespit edilmiştir. Evde bakım hizmeti içerisinde kişisel bakım, eve sıcak
yemek servisi, evde tamirat onarım hizmetleri başta gelmektedir.
3.2
Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri
Bazı katılımcılar, yaşlı bakımında, yerel yönetimlerin evde bakımla ilgili sorumluluklarının
netleştirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Zira yaşlı bakımında, basit düzeyde bakımdan
Parkinson gibi ileri derecede hasta bakımına kadar çeşitliğe dikkat çekilmektedir. Basit evde bakımın
bileşenleri evde sağlık ve kişisel bakımdır. Yerel yönetimlerin evde bakım hizmetleri kapsamında
kuaförlük ve tırnak kesim hizmetleri bulunmaktadır. Kuaförlük hizmeti yaşlıların kişisel öz
saygılarının arttırmakta ve kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağlamaktadır. Kimi yaşlılar için
kişisel bakımında tırnak kesimi önemli bir hizmettir. Zira “bazı yaşlılar eğilmekte, tırnak kesmekte
zorlanmaktadırlar” (08, K, 34, HS, SHU). Yaşlıların kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları tırnak
kesimi gibi fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması yerinde yaşlanmaya katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca
yerel yönetimlerin evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı hasta banyosu hizmetleri de
bulunmaktadır. Ancak bazı yaşlıların normal banyo talepleri de olmaktadır. Bu talepler çoğu zaman
kabul
edilememektedir.
Bu
hizmeti
karşılamada
yetersizlik
kurumsal
bakıma
yönlenme/yönlendirme sebebi olabilmektedir. Bunun önüne geçebilme adına bu konuda uzman
personellerin istihdam edilmesi gerekmektedir. Yaşlıların sağlıklı bir şekilde yerinde yaşlanmasını
kolaylaştırabilir.
Yerel yönetimlerin yaşlılara kişisel bakım hizmetlerinin yanında evde temizlik hizmetleri
bulunmaktadır. “Bedensel olarak buna (evini temizlemeye) gücü yok, temizlikçi tutamıyor onu biz
destekliyoruz” (15, E, 45, BA, Müdür). Bu çerçevede halılar, yerler silinmekte, evlerin genel temizliği
yarım günlük mesai ile yapılmaktadır. Yaşlılar için insan onuruna yakışır şekilde yerinde
yaşlanabilmeleri adına evde temizlik hizmeti önemlidir. Böylece yaşlıların sağlıklı ve kendileriyle
barışık, güvenli, huzurlu ortamlar olarak mutlu bir şekilde yerinde yaşlanmaları desteklenebilir.
Yaşlılar için güvenli bir ortam tesis etmek önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir (Yazgan ve
Kurtkapan, 2020, s. 374).
Yerel yönetimlerde yaşlı bakım hizmetinde diğer bir bileşen olarak ihtiyaç duyulan hallerde bakım
onarım hizmeti bulunmaktadır. “Ev kendisine aitse senede bir defa boyası badanası yapılıyor. Varsa
(evde) tadilat tamirat işleri, elden geçiriliyor” (15, E, 45, BA, Müdür). “Yaşlı bir teyze musluğu
bozuksa prizi çalışmıyorsa kendi yapabileceği şeyler değil, onu (belediye olarak biz) yapıyoruz” (13,
E, 45, BA, Müdür). Bu hizmetler doğrultusunda yalnız ve ihtiyaçlarını kendi karşılayamayan yaşlıların
yaşamları kolaylaştırılarak onların ve yakınlarının yerinde yaşlanma tercihleri güçlendirilmektedir.
Katılımcılardan bazısı yerel yönetimlerde yaşlıların yaşam alanlarındaki küçük çaplı onarım
hizmetlerinin yanında büyük çaplı onarım hizmetlerinin olduğunu da belirtmişlerdir. Evde musluğun
tamirinden evin çatısının onarılmasına kadar pek çok durumda yerel yönetimler ihtiyaç sahibi
yaşlılara destek olabilmektedir. Bu hizmetler yaşlılar için hem bir güven hem de bir rahatlık
kaynağıdır.
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3.2.1 Evde Sıcak Yemek Hizmeti
Yaşlılar kimi durumda düzenli beslenememe sorunu yaşamaktadırlar. Sağlık ve bedensel
gerilemelerle birlikte vücudun ihtiyacı olan gıdaları alabilmede bazı yaşlılar yoksunluk
yaşayabilmektedir. Bazı katılımcılar yaşlıların yararlanabileceği evde sıcak yemek servisinden söz
etmişlerdir. “Evde kendi yemeğini yapamayan yaşlıların yemeğini kendi aşevimizde pişirerek
götürüp vermekteyiz” (01, E, 40, BA, Psikolog). Bu hizmet yaşlının kendisini ve/veya ondan sorumlu
olup da çeşitli nedenlerde yanında bulanamayan yakın akrabalarını rahatlatmaktadır. Yerel
yönetimlerin yaşlıların evde yaşlanabilmelerine dönük hizmetlerinin başında evlerine sıcak yemek
hizmeti gelmektedir. Yemek hizmetinde özellikle kadın yaşlıların evde ne yemek yaparım telaşının
önüne geçilmektedir. Zira “yaşlılar yemek yaparken vakitlerinin çok büyük bir kısmını kaybediyorlar.
(Bazen de yaşlı yemek yaparken) mutfakta kazalara sebebiyet verebiliyor” (02, E, 32, HS, SHU). Evde
yemek hizmetiyle bu tarz olası kazaların önüne geçilebilmektedir. Yaşlıların sosyoekonomik
düzeylerine bakılmaksızın yemek servisinden yararlanabilmesi özellikle ileri yaşlı ve yalnız kalan,
yemek konusunda desteği olmayan yaşlıların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri adına yerel
yönetimlerin evlere yemek hizmeti önemli bir eksiği kapatmaktadır. “Aslında baktığımızda yaşlılar
için aşevi konusu önemli ve gerekli bir şeydir” (02, E, 32, HS, SHU). Eve yemek hizmeti yalnız yaşayan
yaşlıların ihtiyaçlarını gidermenin yanında sosyalleşme, kamudan muhatap bulma ve dertleşme
fırsatı sunmaktadır. Sıcak yemek hizmeti özellikle yalnızlık çeken yaşlıların ilaçlarını düzenli
alabilmelerini sağlayarak ve yemek yaparken oluşacak riskleri azaltarak kurum bakımına yönelme
eğilimi zayıflatabilmektedir. Böylece yemek ihtiyacı karşılanan yaşlıların yerinde yaşlanmaları
kolaylaşabilmektedir. Bazı katılımcılar, yerel yönetimlerin beslenme hizmetlerinin yanı sıra sağlık
hizmetlerinden de söz etmişlerdir. Yaşlıların sağlık hizmetlerine duydukları ihtiyacın karşılanması
yerinde yaşlanma için kritik bir öneme sahiptir.
3.2.2 Evde Sağlık Hizmetleri
Yerel yönetimlerin tüm yaş gruplarını dolayısıyla yaşlıları kapsayan pek çok sağlık hizmeti
bulunmaktadır. Fiziksel ve bedensel gerilemelere bağlı biçimde sağlıkta bozulmaların neticesi olarak
yaşlılar diğer yaş gruplarına oranla daha fazla sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Acil
ambulans, hasta nakil hizmetleri bu hizmetlerin başında gelmektedir. Bu hizmetlerin en önemli ve
en hızlılarından “evde pansuman hizmeti, serum takma, evde doktor muayenesini hizmetleri
bulunmaktadır” (06, K, 45, BA, Doktor). Telefonla doktorlara tıbbi danışma hizmetinin de sunulduğu
tespit edilmiştir. Sağlıkla ilgili kaygıların daha yüksek düzeyde olduğu yaşlıların ulaşabilecekleri ve
danışabilecekleri birimlerin olması rahatlatıcı olabilmektedir. Ayrıca bazı katılımcılar tarafından
yerel yönetimlerin sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, şeker ölçümü, sağlıkla ilgili bilgilendirme
ve uzman doktorların sunduğu seminer hizmetlerinin verildiği belirtilmiştir. Bazı yerel yönetimlerde
psikolojik destek, diyetisyen ve evde fizyoterapi hizmetleri de sunulmaktadır. Aynı zamanda bu
kapsamda yatalak hastalara hasta yatağı, havalı yatak verme ve evde hasta yatak banyosu hizmetleri
de verilebilmektedir.
Yaşlılarda ve aile bireylerinde sağlık hizmetlerini düzenli alabilme kaygısının olduğu belirtilmiştir.
Bazı yaşlılar ya da onlardan sorumlu bireyler bu hizmetleri daha etkili şekilde alabileceklerini
düşünebildikleri kurumsal bakımı tercih edebilmektedir. Yerinde yaşlanma süresini uzatabilme
adına yaşlıların ve ailelerin sağlıkla ilgili temel kaygılarının azaltılması gerekmektedir. Bu doğrultuda
yerel yönetimlere de sağlıkla ilgili diğer kamusal kurumlarla birlikte çeşitli görev ve sorumluluklar
düşmektedir.
3.3
Yaşlılara Yönelik Ev Dışında Bakım Hizmeti
Kentte yaşayan yaşlıların bakımında ailelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Metropollerde bazı
ailelerde bakım konusunda yetersizlikler daha fazla görülmeye başlanmaktadır. Kentsel koşullarda
ailelerin yaşlı bakımında yalnız bırakılmaması gerekmektedir. Bu konuda yerel yönetimlerin önemli
bir paydaş olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin aileler sağlayacağı yaşlı bakım desteğinin tamamı
evde sağlanamayacaktır. Bunun için belediyeler yaşlılara günün belirli saatlerde gidilebilecekleri
mekanlar inşa etmelidirler. “Vatandaş, aile yaşantım bitti diyor, yaşlı hastaya bakmak çok sıkıntılı bir
şey, gündüz bakım evi olsun diyor” (23, K, 40, HS, Hemşire). “Alzhemeir gündüz bakım yeri için çok
talep var, ailelerin özellikle kadının evdeki konumunu etkiliyor” (07, K, 27, HS, Sosyolog) “Özellikle,
(evde yaşlıya bakan kadın) kuaföre gitmek, pazar alışverişini yapmak için yaşlıyı güvenle
bırakabileceği bir yer arıyor” (21, K, 32, BA, SHU) Modern ailede yaşanan değişimler yaşlı bakımında
çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Özellikle kadınların ücretli işgücünde yoğun

9

Sosyolojik Bağlam®

Hamza KURTKAPAN ve Murat ŞENTÜRK– Yerinde Yaşlanma ve Yerel Yönetim Uygulamaları: İstanbul Örneği
2021, 2(3) 01-13

çalışmaları ailedeki yaşlının ihtiyaçlarının karşılanmasında bir boşluk yaratmıştır. Yerel
yönetimlerin açacağı gündüz bakım evleri, evde bakımı zorlaşan yaşlılar için bakım desteği veren aile
bireylerinin yükünü azaltacaktır. Sosyal yaşam evleri, gündüz bakım yerleri benzeri sosyal alanların
yaşlıların mahallerinde yaşlanabilmelerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.
İlave olarak, yerel yönetimlerin ilgili birim müdürlükleri çerçevesinde yaptıkları sosyal ve kültürel
hizmetler bulunmaktadır. Bu hizmetler, yaşlıların arkadaş edinme, sosyalleşme gibi ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Sosyal faaliyetler yaşlıların kentte yalnızlığını azaltarak onların kurumsal bakım
tercihlerini ötelemelerine dolaylı yoldan yardımcı olmaktadır. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetleri
arasında gezi, sinema ve tiyatro hizmetleri başta gelmektedir. Yaşlıların yerinde yaşlanma
tercihlerinin sürekliliği adına onların bireysel talepleri de karşılanabilmelidir. Bu çerçevede gündüz
bakım evi ya da bakım veren aile bireylerine yönelik belediyelerce verilecek olan periyodik destek
hizmeti önemli bir boşluğu dolduracaktır. Kendi içerisinde çeşitlilik gösteren bakım merkezlerinin
her mahallede açılması için yerel yönetimlere sorumluluk düşmektedir.
4
Sonuç ve Öneriler
Kentlerde yaşlılara yönelik yerel yönetim hizmetlerinde çeşit ve kalite arttıkça yaşlı dostu kent
kimliği de belirginleşecektir. Bu hizmetlerin kentlere yaşlı dostu kimliği kazandıracağı dolayısıyla
kentlerde yerinde yaşlanmanın kolaylaşacağı düşünülmektedir. Yaşlıların ev ve aile çevresinden
uzaklaşmadan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi kamunun genel yaşlı bakım maliyetlerini azaltacaktır.
Yaşlıların yerinde yaşlanıp kurumsal bakım tercihini ertelemeleri adına öncelikle hem yaşlılarda hem
de onların bakımlarından sorumlu aile bireylerinde kurumsal bakıma yönelme/yöneltmenin
nedenlerini anlamak gerekmektedir. Yaşlıların çeşitli nedenlerle bulundukları evlerde/çevrede
koşulların ağırlaşması ve buna yaşlıların fiziksel yetersizliklerinin eşlik etmesi kurumsal bakıma
yönelme eğilimini güçlendirebilmektedir. Yaşlıların sosyal yaşamlarında bir olumsuzlukla
karşılaşma korkuları, yalnız ölme kaygısı, sosyalleşme isteği kurumsal bakımı tercih etmeyi gündeme
getirmektedir.
Sosyal, kültürel, ekonomik ya da fizyolojik açıdan insan onuruna yakışır şekilde yerinde yaşlanma
tüm bireylerin hakkıdır. Yerel yönetimler yalnız yaşayan yaşlıların ya da aile ve akrabalarıyla kalan
yaşlıların bazı temel ihtiyaçlarını destekleme noktasında kritik bir role sahiptir. Kentlerde yerel
yönetimlerin yaşlı kişisel bakım ve sağlık hizmetleri, evlere sıcak yemek servisi gibi faaliyetlerinin
yerinde yaşlanmayı kolaylaştıracağı söylenebilir. Bu hizmetler yaşlıların sosyal ve fiziksel
çevrelerinde kopmadan yaşlanmalarına yardımcı olacaktır. Yaşlılara yönelik hizmetlerin güvenilir
kaynaklar tarafından sunulması yaşlıların huzurlu, sağlıklı şekilde yaşlanabilmelerine hizmet
edebilir. Bu çerçevede kamusal boyuta sahip yerel yönetimlerin yaşlı ve yaşlı aileleri ile iş birliği
içerisinde yaşlılara sunacağı hizmetler yaşlıların kendilerini daha güvende ve mutlu hissetmelerini
sağlayacaktır.
Sosyoekonomik düzeylerine bakılmaksızın her yaşlının bakım, temizlik, sağlık ve yemek hizmeti gibi
temel ihtiyaçlarının giderilmesinde ve sosyal destek sağlanmasında aile ve yerel yönetim
birimlerinin birlikte hareket etmesinin daha verimli olacağı düşünülmektedir. Yaşlanma sürecinin
ortaya çıkardığı dezavantajlara bağlı biçimde olarak geleneksel anlamda aile bireylerinin
üstlendikleri yaşlı bakımı sorumluluklarının önemli bir kısmının yerel yönetimlerce paylaşılması
gerekmektedir.
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Ek 1. Katılımcı Listesi
Katılımcı Kodu

Cinsiyet

Yaş

İlçe

Mesleği

01, E, 40, BA, Psikolog
02, E, 32, HS, SHU
03, K, 30, HS, SHU
04, K, 28, HS, SHU
05, K, 28, HS, Psikolog

E
E
K
K
K

40
32
30
30
28

Maltepe
Beşiktaş
Beşiktaş
Beşiktaş
Beşiktaş

Şef/ Psikolog
Sosyal Hizmet Uzmanı
Sosyal Hizmet Uzmanı
Sosyal Hizmet Uzmanı
Psikolog

06, K, 45, BA, Doktor
07, K, 27, HS, Sosyolog

K
K

45
27

Beşiktaş
Kadıköy

Şef/ Doktor
Sosyolog

08, K, 34, HS, SHU
09, E, 57, BA, Müdür
10, K, 45, BA, Sosyolog
11, E, 41, HS, SHU
12, E, 55, BA, Emekli
13, E, 45, BA, Müdür

K
E
K
E
E
E

34
57
45
41
55
45

Kadıköy
Kadıköy
Şişli
Şişli
Şişli
Üsküdar

Sosyal Hiz. Uzm.
Müdür
Sosyolog/ Şef
Sosyal Hizmet Uzmanı
Lokal Sorumlusu
Müdür.

14, K, 60, BA, Emekli
15, E, 45, BA, Müdür

K
E

60
45

Üsküdar
Eyüp

Müdür
Müdür

16, E, 45, BA, Müdür
17, K, 50, BA, Doktor
18, K, 40, HS, H. İlişkiler
19, K, 35, HS, Hemşire
20, E, 40, BA, Müdür
21, K, 32, BA, SHU
22, E, 60, BA, Doktor

E
K
K
K
E
K
E

45
50
40
35
40
32
60

Fatih
Beylikdüzü
Bağcılar
Maltepe
Şişli
Eyüp
Bakırköy

Müdür
Lokal Sorumlusu
H. İlişkiler Uzmanı
Hemşire
Müdür/ Avukat
Sosyal Hizmet Uzmanı
Müdür

23, K, 40, HS, Hemşire

K

40

Maltepe

Hemşire

24, K, 42, HS, Hemşire
25, K, 42, BA, Müdür
26, K, 45, HS, SHU
27, K, 65, G, Emekli
28, E, 65, G, Emekli
29, E, 68, G, Emekli
30, E, 68, G, Emekli

K
K
K
K
E
E
E

42
42
45
65
65
65
65

Maltepe
Ümraniye
Ümraniye
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy

Hemşire
Müdür/Avukat
Sosyal Hizmet Uzmanı
Emekli
Emekli
Emekli
Emekli
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ÖZ
Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin artık misafirlik statüsünden çıkarak yerleşik hale
gelmeleriyle birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen yerliler açısından
olumsuz yöndeki değişimler gündelik hayatı etkileyen temel meseleler olarak ortaya
çıkmaktadır. Gündelik hayatın farklı alanlarında meydana gelen değişim ve dönüşümler yerli
halk ile yabancı arasındaki gündelik iletişim ve etkileşimi biçimlendiren temel belirleyiciler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin
yoğun olarak yaşadıkları sınır bölgelerinden biri olan Mardin ilinde göçmenlerin gelişi ve
yerleşik hale gelmeleriyle birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen
değişimler ve onlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve eylemlerin
meşrulaştırıcı kaynaklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yöntem
bağlamında derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu yönde, Mardin’in kent merkezi
ve Kızıltepe ilçesinde yaşayan yerli halktan 36 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler
yapılmıştır. Suriyeli göçmenlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve
eylemlerin meşrulaştırıcı kaynakları oluşturulan farklı kategoriler temelinde izah edilmeye
çalışılmıştır. Bulgulara göre, uzun bir süredir artık Türkiye’de kalıcı hale gelen yabancı
göçmenler yerli halk tarafından çoğunlukla düzen bozan ve daha da fazla bozma potansiyeline
sahip tehlikeli dış gruplar olarak algılanmaktadır. Bu çerçevede, düzen bozucu, keyif düşkünü,
tembel, vefasız, toprağını savunmayan aciz, istilacı ve işgalci olarak öteki kategorisine
yerleştirilen ve günah keçisi ilan edilen göçmenlere yönelik toplumda ortaya çıkan
damgalayıcı, ayrımcı, dışlayıcı söylem ve eylemler meşrulaştırılmaktadır.
ABSTRACT
With the Syrian immigrants in Turkey becoming settled by dropping their guest status, the
negative changes in economic, social, and cultural areas for the locals emerge as the main
issues affecting daily life. Changes and transformations occurring in different areas of daily life
appear as the main determinants that shape the daily communication and interaction between
local people and foreigners. Therefore, in this study, it is aimed to determine the legitimating
sources of discriminatory, exclusionary, and othering discourses and actions against
immigrants and the changes that have occurred in the economic, social, and cultural areas with
the arrival and settlement of immigrants in the city of Mardin, which is one of the border
regions where Syrian immigrants live intensively. In the study, in-depth interview technique
was used in the context of qualitative method. In this direction, in-depth interviews were
conducted with 36 local people living in the city center and Kızıltepe district of Mardin. The
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legitimating sources of discriminatory and exclusionary discourses and actions against Syrian
immigrants have been tried to be explained on the basis of different categories. According to
the findings, immigrants who have become permanent residents in Turkey for a long time are
often perceived by the locals as disruptive and dangerous outgroups with the potential to
disrupting the order even more. In this context, stigmatizing, discriminatory, and exclusionary
discourses and actions in the society are legitimized against the immigrants, who are declared
scapegoats and placed in the category of the other as disruptive, self-indulgent, lazy, unfaithful,
dishrag who do not defend their land, invader, and intruder.
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1
Giriş
Suriye’de son on yıldır süren çatışmalı ortam nedeniyle milyonlarca insan yerlerini yurtlarını bırakıp
komşu ve komşu olmayan daha uzak ülkelere kaçmak ya da sığınmak zorunda kaldı. Suriye’deki iç
savaş ve bu savaşın ortaya çıkardığı siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve insani sonuçlar en başta
Suriyelilerin göç etmek durumunda kaldığı Türkiye’yi etkilemiştir. Türkiye ile Suriye arasında geniş
bir sınır bulunması, geçmişten bugüne süregelen akrabalık ve ticaret ilişkileri, çatışmaların başından
itibaren göçmenlere yönelik genel olarak uygulanan açık kapı politikası, çatışmalı ortamdan kaçan
Suriyeliler için ülkeyi tercih sebebi yaptı (Mazlumder, 2014:4). Sürecin en başından itibaren Türkiye,
Suriyeli göçmenlere en çok ev sahipliği yapan ülke olmuştur. Türkiye, Suriyeli göçmenlere ev
sahipliği yaptığı ilk yıllarda onlara misafir olarak yaklaşmış olsa da zamanla savaşın uzaması bu
tanımın uzayan misafirlik olarak değişmesine yol açmıştır. Aradan geçen on yıl sonra Suriye’deki
krizin tamamen sona erdiği ve göçmenlere dönüş kapılarının açıldığı varsayılsa bile, artık geri
dönüşlerin hızlı bir şekilde olmayabileceği ve göçmenlerin bir kısmının evlilik ve iş gibi sebeplerle
Türkiye’de yerleşik hale geldiklerini söylemek mümkündür. Bu anlamda, Türkiye son on yıldır
kitlesel olarak yabancıyla ya da farklıyla birlikte yaşamayı deneyimlemektedir. Nitekim, Suriyeli
göçmen nüfusun artışı ve bu nüfusun artık daha kalıcı bir hale dönüşmesi birçok kentte çok daha
karmaşıklaşan, melezleşen bir toplumsal ve kültürel doku ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’nin
birçok kentinde artık yabancıyla olan ilişki ev sahibi ve misafir ilişkisinden çıkmıştır. Bu anlamda,
yerli halkın yabancıyla ilişkisi artık daha sürekli ve kalıcı hale gelmiştir.
Simmel’e (1950:407) göre, yabancı aynı zamanda yakın ve uzak olandır. Türkiye’deki Suriyeli
göçmenler de bugün yerli halk açısından hem yakın hem uzak olandır. Nitekim, “göçmenlerin ülkeleri
ile göç ettikleri yeni bölgedeki mevcut kültür arasında etkileşim, uyum ya da çatışma süreçleri farklı
dinamiklerle gerçekleşmekte ve bu süreçler kendine özgü görünümlerle yaşanmaktadır. Ancak
dikkat edilmesi gereken nokta, göç etmek zorunda kalanların karşılaştıkları engeller kadar, göç
edilen ülkedeki göçmen algısı ve genel tutumudur” (Kolukırık ve Özcan, 2019:207). Bu anlamda,
Türkiye’nin birçok kentinde yaşanan bu yeni deneyimde özellikle yabancıya (farklıya) bakış veya
kendisine benzemeyenle diyalog noktasındaki problemler de ortaya çıkabilmektedir. Türkiye’de
yabancı olarak nitelendirilen Suriyeli göçmenlerle yerel halk arasındaki ilişkinin ya da yerellerin
yabancıyı algılama biçiminin sorunlu olabileceği ihtimali kuvvet kazanmaktadır. Bu noktada, farklı
gruplara bakışın zihniyet temelleri, bireylerin bir arada yaşayabilmelerini kolaylaştırabileceği gibi
zorlaştırabilir veya imkânsız hâle de getirebilir. Bu yönde, yabancılar ve yereller arasındaki ilişkide
farklılıklara ilişkin algıların zihniyet temelleri de önem taşımaktadır (Ünal, 2014:73-74). Türkiye’de
Suriyeli göçmenlerin artık misafirlik statüsünden çıkarak yerleşik hale gelmeleriyle birlikte
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen yerliler açısından olumsuz yöndeki değişim
ve bozulmalar gündelik hayatı etkileyen temel meseleler olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun
neticesinde, misafirlikten yerleşikliğe doğru evrilen Suriyeli göçmenlerle yerli halk arasındaki
ilişkinin birçok kentte giderek bir rekabete ve çatışmaya dönüştüğü ve daha da fazla dönüşme
potansiyelinin olduğu söylenebilir. Bu anlamda, Türkiye’ye gelen göçmenlerin etkileşimleri
sonucunda, yerel halkın tutumlarında oluşabilecek dışlama veya ayrımcılık temelindeki pratikler
yaygınlaşabilmektedir.
Uluslararası göç(men) ve mülteciler ya da sığınmacılar sorunu, kontrolsüzce ve yoğun bir şekilde
gerçekleştiğinde hedef ülkelerde yabancı korkusu ve etnik şiddet gibi güvenlik tehditlerine
dönüşebilmekte, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel yapıları olumsuz etkileyebilmektedir (Deniz,
2014:177). Aslında, son 30-35 yıldır Batı toplumlarında göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara karşı
önyargıların, korkuların giderek arttığına yönelik örneklerin sıradanlaşmaya başladığı
görülmektedir. Bu çerçevede, özellikle toplumsal, ekonomik ve siyasi krizler yaşayan komşu
ülkelerdeki potansiyel göçmenler için hem hedef hem de geçiş ülkesi konumunda olan Türkiye’de
yabancı göçmen, mülteci veya sığınmacı algısının, son on yıllık sığınmacı deneyiminden sonra,
giderek kötümser bir hal aldığı ve yabancılara karşı işlenen suçlar da dahil birçok Avrupa ülkesinde
karşılaşılan türden yabancı korkusu ve düşmanlığı vakalarının görünür hale geldiği ileri sürülebilir.
Bu bağlamda, Suriyeli göçmenler içinde yaşadıkları bölgelerde her türlü felaketin sorumlusu olarak
günah keçisi ilan edilip damgalanma, ayrımcılık ve şiddeti deneyimleyebilmektedir.
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Yabancı bugün, siyasi ve hukuki bazı kıstaslar göz önünde bulundurularak mülteci, göçmen,
sığınmacı, sürgün gibi çeşitli adlar altında detaylandırılmaktadır. Bu kategorilerin gerisinde, bir
sınırlama meselesi olarak yabancı ve yabancılık konusu, kadim bir sorun olarak varlığını devam
ettirmektedir (Güngör, 2018:19). Yabancı ile yerli halk ilişkisinde entegrasyonun gerçekleşmesine
yönelik en büyük kaynaklardan bir tanesi olumsuz önyargılardır. Olumsuz önyargıların zamanla
yabancı düşmanlığı ya da korkusu (zenofobi) yaratabildiği ifade edilebilir. Zenofobi, yaygın olarak
yabancılara yönelik güvensizliği, korkuyu ve nefreti işaret etmek için kullanılmaktadır. Farklı bir
kültürden gelen yabancılar bir ulusun bütünlüğüne yönelik potansiyel bir tehdit olarak görülürler
(De Master ve Roy, 2000). Hjerm (2005) de benzer şekilde zenofobiyi kendilerinden farklı gördükleri
bireylere veya bir gruba yönelik olumsuz bir tutum veya korku olarak tanımlamaktadır. En temelde,
yabancı korkusunun kapsadığı şeyler, yabancı olarak görülen kişiye karşı korku, kaygı, merak,
endişe, nefret, güvensizlik, öfke ve tiksinti gibi yoğun duygular neticesinde, duygusal, düşünsel ve
davranışsal olarak uzak kalma ya da uzaklaştırma arzusudur (Güngör, 2018:46; bkz. Rydgen,
2004:125). Bu anlamda, bir toplumdaki kitlesel yabancılar birçok olumsuz durumun ve korkunun
kaynağı olarak görülebilmekte ve günah keçisi ilan edilebilmektedir. Kearney (2012:41),
yabancıların toplumsal sorunlardan sorumlu tutulmasının günah keçisi bulma ve kurban etme
mitiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtir. Nihayetinde, “modern dünyanın en fazla günah keçisi
kategorisine sokulan gruplarının başına modernliğin müphemliği ortadan kaldırma idealine meydan
okuyan yabancılar veya bu yabancı kategorisinin bir türü olan göçmenler olmuştur” (Man,
2016:1148). Dolayısıyla, yabancıların yoğun olarak yaşadıkları birçok kentte gündelik hayatta
yabancı düşmanlığı ve nefret suçları kapsamında değerlendirilebilecek ayrımcı, dışlayıcı ve
ötekileştirici söylemlerin meşrulaştırıcı kaynaklarının ayrıntılı olarak ele alınması önemlidir.
Bu yönde, araştırmada dezavantajlı grup veya nüfus olarak Suriyeli göçmenlerle yerel halkın
gündelik karşılaşmalarının yüksek olduğu sınır bölgesindeki yerleşim yerlerinden biri olan Mardin
ilinde, yerel halk arasında Suriyeli göçmenlere yönelik var olan ya da potansiyel ayrımcı, dışlayıcı ve
ötekileştirici söylem ve eylemlerin meşrulaştırıcı kaynaklarının tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca yerli halkın Suriyeli göçmenlerle ilgili özellikle olumsuz deneyimlerinin sübjektif
kaynaklarının olup olmadığı, bu deneyimlerinin asıl kaynaklarının neler olduğunu saptamak,
yabancıya yönelik geliştirilen tutum ve davranışları kavramak açısından önemlidir. Böylelikle, yerli
halkın bakışı üzerinden Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de ayrımcılığa uğrama, dışlanma ve
ötekileştirme süreçlerinin altında yatan meşrulaştırıcı kaynakların anlamacı ve yorumlayıcı bir
perspektiften nitel düzeyde incelenmesi bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.
2

Araştırmanın Konusu, Amacı ve Problemi

2011 yılında başlayan Suriye’de meydana gelen iç karışıklar sonucu Suriye halkının çok önemli bir
kısmı komşu ülkelere iltica etmek zorunda kalmıştır. Bugün Türkiye’de geçici koruma altına alınan
kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ülke genelinde %4,23’tür. Suriyeli göçmenlerin en çok iltica
ettikleri ülke olan Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı Eylül 2021 tarihi itibarıyla toplam 3 milyon 710
bin 497 kişidir (MD, 2021). Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye girişlerinden sonra Türkiye, Avrupa’da
en çok göçmene ev sahipliği yapan ülkeler arasında birinci sıraya ulaşmıştır (UNCHR, 2020). Bu
süreçte Türkiye krizin oldukça hızlı bir şekilde çözüleceği ve göçmenlerin ülkelerine geri dönüş
yapacağı beklentisi içindeydi. Kısa sürmesi beklenen kriz gittikçe karmaşık bir hal alırken, Suriye’de
kitlesel kıyımların yaşandığı çok daha dramatik bir tablo ortaya çıktı ve başka ülkelere sığınan
Suriyelilerin geri dönüş ihtimalleri ise oldukça azaldı (Mazlumder, 2014:11). Geri dönüş ihtimalleri
azalan Türkiye’deki Suriyelilerin belli bir kısmı, çeşitli illerde devlet tarafından kurulan sığınmacı
kamplarında yaşamlarını sürdürmeye çalışırlarken, önemli bir kısmı da kamp dışında yerleşik halk
ile iç içe yaşamaktadır.
Türkiye’ye dış göç hareketleri ile gelen göçmen nüfusun artışı, birçok kentte çok daha karmaşıklaşan
bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Başlangıçta misafir olarak kabul edilen ve tanımlanan Suriyeli
göçmenlerin aradan geçen on yıllık süre sonrasında yavaş yavaş Türkiye’de yerleşik hale gelmeye
başlaması, hiç şüphesiz yerli ile yabancı arasındaki başlangıçtaki ilişkilerin de değişmesine neden
olmuştur. Büyük sayıda yerinden edilmiş insan akışı sınırlı kaynaklara yeni kısıtlar getirebilir ve
onları konuk eden ülkenin ya da bölgenin istikrarını bozabilir (Ünal, 2014:75). Dolayısıyla,
Türkiye’de derinlemesine etkiler yaratan bu kitlesel göçün ve misafirlikten yerleşikliğe doğru evrilen
sürecin yerleşik halkta nasıl etkiler yarattığı ve yerel halkın perspektifinden Suriyeli göçmenlerin
başlangıçtan farklı olarak artık nasıl karşılandığının incelenmesi önemlidir.
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Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin artık misafirlik statüsünden çıkarak yerleşik hale gelmeleriyle
birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen yerliler açısından olumsuz yöndeki
değişim ve bozulmalar gündelik hayatı etkileyen temel meseleler olarak ortaya çıkmaktadır.
Gündelik hayatın farklı alanlarında meydana gelen değişim ve dönüşümler de yerli halk ile sonradan
gelen yabancı arasındaki gündelik iletişim ve etkileşimi biçimlendiren temel belirleyiciler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda, Türkiye’ye gelen göçmenlerin etkileşimleri sonucunda yerel
halkın tutumlarında oluşabilecek dışlama veya ayrımcılık temelindeki pratikler
yaygınlaşabilmektedir. Zira, misafirlikten yerleşikliğe geçiş aynı zamanda yabancının yerli toplum
tarafından zaman zaman birçok konuda günah keçisi olarak ilan edilmesini ve dolayısıyla ayrımcı ve
dışlayıcı söylem ve davranışlarla karşılaşmalarını daha olası hale getirmektedir.
Dolayısıyla, bu çalışmada Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları sınır
bölgelerinden biri olan Mardin ilinde göçmenlerin gelişi ve yerleşik hale gelmeleriyle birlikte
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimler ve onlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı
ve ötekileştirici söylem ve eylemlerin meşrulaştırıcı kaynaklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda, araştırmada, Mardin’de artık yerleşik hale gelen yabancı göçmenlerle ilgili negatif
yöndeki çok sayıda gündelik etkileşimin, haberin veya deneyimin yerel halkta karşıt konum
kimliklerinin oluşmasına ve dolayısıyla bir karşı grup yabancılaştırmasına ne derecede yol açtığını
anlamak önemli olmaktadır. Başka bir ifadeyle, uzunca bir zamandır yoğun bir Suriyeli göçmen
kitlesiyle birlikte yaşanılan Mardin’de göçmenlere yönelik inşa edilen ayrımcı, dışlayıcı ve
ötekileştirici tutumların somut söylemlere ve eylemlere yansıma biçiminin ve meşrulaştırıcı
kaynaklarının sosyolojik olarak değerlendirilmesi çalışmanın merkezi noktasını oluşturmaktadır.
3

Araştırmanın Yöntemi, Tekniği ve Örneklemi

Bir araştırmanın problemi, konusu ve hedeflediği veriler o araştırmanın yöntemini oluşturmaya yön
vermektedir. Araştırmanın odak noktası yerel halktan bireylerin dışlayıcı pratiklerini meşrulaştıran
kaynakların keşfedilmesi ve anlamlandırılması olması nedeniyle çalışmada anlama ve yorumlamaya
dayalı nitel yöntem benimsenmiştir. Nitel yöntem ve teknikler araştırmacıların diğer insanların
anlayış ve algılarından pay almalarına ve insanların günlük yaşamlarını nasıl yapılandırıp anlam
verdiklerini keşfetmelerine olanak sağlamaktadır (Berg ve Lune, 2019: 20). Bu yönde, nitel yönteme
dayalı araştırmalar “daha çok olaylarla ilgilidir. Bağlama ve sürece, yaşanan deneyime ve yerel olana
duyarlıdır ve araştırmacı araştırılana daha yakın olmaya çalışır. Sosyal yaşamın karmaşıklığının
hakkını vermek için derinliğine ve bütünlüklü kavramayı amaçlar” (Punch, 2005:228).
Yerli halkın Suriyelilere yönelik algılarını, deneyimlerini ve potansiyel ayrımcı, dışlayıcı pratiklerinin
altında yatan meşrulaştırıcı kaynakları keşfetmeyi hedefleyen bu niteliksel çalışmada zengin verilere
ulaşmak amacıyla derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Derinlemesine görüşme, araştırmacı
ve bilgi verenler arasında bilgi verenlerin kendi yaşamları, deneyimleri ya da durumlarını kendi
ifadeleriyle açıklamalarını kavramaya yönelik olarak tekrarlanan yüz yüze karşılaşmalardır (Kumar,
2011:170). Bu anlamda, derinlemesine görüşme “insanların gerçekliğe ilişkin algılarına, anlamlarına,
tanımlamalarına ve gerçeği inşa edişlerine vakıf olmanın iyi bir yoludur. Aynı zamanda, başkalarını
anlamak için kullanılan en iyi yoldur” (Punch, 2005:166). Dolayısıyla, nitel araştırmalarda kullanılan
görüşme tekniğin belirleyici özelliği, görüşülen kişilerin bakış açılarını ortaya çıkarmaktır. Bu
nedenle, görüşülenlerin anlam dünyalarını, duygu ve düşüncelerini derinlikli anlamak esastır (Kuş,
2012:87). Derinlemesine bir şekilde kurgulanan saha görüşmelerinde yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yürütülen görüşmelerde
sorular önceden hazırlanmıştır, lakin hem araştırmacı hem de katılımcı kısmen belli bir düzeyde
esnekliğe sahiptir. Görüşme sırasında, gidişata göre soruların yeniden düzenlenmesi ve yeni
soruların eklenmesi mümkün olabilmektedir.
Araştırmanın evrenini ise Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı sınır bölgesi yerleşim
alanlarından birisi olan Mardin ili oluşturmaktadır. Mardin’deki Suriyeli göçmen nüfusu Mardin
ilinin toplam nüfusunun %10,5’ine karşılık gelmektedir. Türkiye’de Mardin ili Suriyeli göçmen
nüfusunun en çok olduğu 13. Şehirdir. Suriyeli göçmenlerin toplam nüfusa oranları bakımından
Mardin Türkiye’de yedinci en çok Suriyeli barındıran il durumundadır (MD, 2021). Araştırmanın
örneklemi belirlenirken sınırlı saydaki bireyin evreni temsil edecek yeterlilikte seçilmiş olması
gerekmektedir. Nitel araştırmaların örneklemi genelde küçüktür, örneklem seçimi, olasılık
değerlendirmelerinden çok kuramsal değerlendirmelere dayanır ve daha esnektir (Punch,
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2005:228). Dolayısıyla, bu çalışmada nitel metodolojiye uygun olarak örneklem kümesinin
oluşturulmasında ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemesi ve
teorik örnekleme teknikleri birlikte kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesi tekniğindeki
amaç, “bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin
çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2005:108). Bu yönde, evreni
temsil edici nitelikte olması amacıyla görüşmeciler seçilirken yaş, mekân, cinsiyet, meslek, ekonomik
durum, eğitim düzeyi ve etnik köken bakımından çeşitlilik sağlanmaya dikkat edilmiştir. Örnekleme
dahil edilen katılımcılar Suriyeli göçmenlerin daha yoğun olarak yaşadığı Mardin kent merkezi ve
Kızıltepe ilçesinde Mardin doğumlu olan yerel halktan kişiler arasından seçilmiştir. Evreni temsil edici
örneklem kümesinin büyüklüğünü belirlemede kullanılan teorik örnekleme tekniğinde “araştırma
süreci içinde teorik bir doyum noktasına ulaşılana kadar, örneklemi oluşturacak birim ya da
bireylerin seçimi devam eder. Araştırmacı, analizlerine yeni bir veri ilave etmeyen, yeni bir katkı
sunmayan görüşmelere kadar örneklemini belirlemeye devam eder (Denscombe, 1988:216). Bu
bağlamda, derinlemesine görüşmelerin yapıldığı bu çalışmada görüşülecek kişi sayısı önceden
belirlenmiş olmayıp görüşmeler veri doyumu sağlanana kadar sürmüştür. Bu doğrultuda söz konusu
değişkenler göz önünde bulundurularak, farklı demografik özelliklere sahip 19 erkek ve 17 kadın
olmak üzere, toplam 36 yerli halktan katılımcıyla görüşülerek saha çalışması tamamlanmıştır.
Araştırmanın veri toplama süreci 2018 yılının Aralık ve 2019 yılının Ocak ve Şubat ayları içerisinde
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde her bir katılımcıyla yaklaşık bir ila bir buçuk saat
arasında değişen görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma bağlamında, derinlemesine görüşmeler
yoluyla elde edilen nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel
analizde görüşülen kişilerin söylediklerinden sık sık doğrudan alıntılar yapılarak elde edilen veriler
sunulmaya çalışılır. Görüşme çözümlerinde yer alan kelimelere, ifadelere, kullanılan dile,
diyalogların yapısına ve özelliklerine, kullanılan sembolik anlatımlara ve benzetmelere dayanarak
tanımlayıcı bir analiz yapılır (Kümbetoğlu, 2005:154). Buradaki amaç, metin ve imge verilerinden bir
anlam çıkarmaktır. Bu durum veriyi bölümlere ve parçalara ayırmayı ve daha sonra tekrar bir araya
getirmeyi içermektedir (Creswell, 2014:195). Bu amaçla toplanan verilerin önce
kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde
düzenlenmesi ve (Yıldırım ve Şimşek, 2005:227) buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması
hedeflenir. Bu doğrultuda, çalışmada veri analizi ve bulgular kısmı oluşturulurken elde edilen veriler
ortak temalarda toparlanarak, belirli kategoriler oluşturulmak suretiyle, nitel araştırmaların
doğasına uyun çözümlemeler yapılmıştır.
4
Bulgular
Türkiye’ye yönelik Suriyeli göçünün sonucunda toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısında
birçok değişim yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Suriyeli göçmenlerin aktörü olduğu bu kitlesel göç
hareketi ve sonuçlarının Türkiye’nin gündelik yaşam pratiklerine etki edecek kadar güçlü ve
kapsamlı olması onun sosyolojik temelde çeşitli boyutlarıyla irdelenmesini zorunlu kılmaktadır.
Yaklaşık on yılı aşkın bir süredir, Suriyeli göçmenlerle gündelik karşılaşmaların sık olduğu sınır
bölgesi yerleşim yerlerinden biri olan Mardin’de, yerleşik halk ile Suriyeli göçmenler arasında gelişen
ilişkilerin çok boyutlu yönleri bulunmaktadır. Nitekim, araştırma sahası olan Mardin ilinde bu
boyutlardan bir tanesi olan Suriyeli göçmenlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve
eylemlerin meşrulaştırıcı kaynakları, sahadan elde edilen nitel veriler doğrultusunda dört ana
kategori ve onların alt kategorileri temelinde anlamlandırılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır:
4.1
Düzeni Değiştirenler Olarak Suriyeliler
“Modernliğin dünya kavrayışı, doğayı tanımak, bilmek ve öngörülmeyen her şeyi peşinen engellemek
dolayısıyla da doğaya hükmetmek üzerinedir. Dolayısıyla bilinmeyen şeyler veya tanıdık olmayan
gruplar, bir tehdit olarak görülmüş ve çoğunlukla da dışlama pratiklerine konu edilmişlerdir” (Man,
2016:1151). Türkiye’de bulunan Suriyelilere yönelik, özellikle göçmenlerin yoğun bir şekilde
yaşadıkları komşu sınır illerinde olumsuz toplumsal önyargıların olduğunu ifade etmek gerekir.
Suriye’deki kronikleşen sorunlar ağı, Türkiye’deki Suriyelileri artık kalıcı hale getirmiş ve bu durum
yerli halk arasında birtakım huzursuzlukların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Suriyeliler yabancı
olmalarından kaynaklı olarak güven vermeyen veya herhangi bir suçun ilk müsebbibi olarak akla
gelebilmektedir. Bu nedenle, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları bögelerde, göçmenlerin evlerinin
yakılması, kaçırılmaları, darp edilmeleri, ekonomik gelirlerinin ve/veya mallarının gasp edilmesi ve
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benzeri birçok fiil Suriyelilere yönelik toplumsal öfke, nefret, ayrımcılık ve dışlamayı göstermesi
bakımından önem arz etmektedir (Ördek, 2017:28).
Bu bağlamda, araştırma sahası olan Mardin ilinde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları yerleşim
yerleşim yerlerinde maruz kalabildikleri ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve eylemlerin en
temel meşrulatırıcı kaynaklarından birisi genel toplumsal düzenin veya rutin gündelik hayatın
işleyişinin değişmesiyle veya bozulmasıyla ilgilidir. Bu noktada, araştırmada ekonomik düzende
meydana gelen bozulmalar, asayiş arayışı, sosyal-kültürel dokunun değişimi ve ahlaki anlayışın
tahribatı gibi alt kategoriler Suriyelilere yönelik ayrımcılık ve dışlamanın meşrulaştırcı kaynakları
olarak ortaya çıkmıştır.
4.1.1 Ekonomik Düzenin Bozulması Üzerinden Dışlama
Göç olgusunun en önemli sonuçlarından bir tanesi de ekonomik sorunlardır. Göçün ekonomi
üzerindeki olumsuz etkisi göçmene karşı olumsuz tutumları oluşturan birincil etkenlerdendir.
Ekonomik kaygılar üzerinden oluşan bu olumsuz tutumlara benzer olarak dünyanın birçok yerinde
rastlamak mümkündür (Canatan, 2013). Son yıllarda göçmen, sığınmacı ya da mültecilere ev sahipliği
yapma konusunda dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye de doğal olarak bu sorunla karşı karşıya
kalmıştır. Nitekim, Suriyeli göçmenlerin gelişiyle ve artık misafirlik statüsünden çıkarak yerleşik hale
gelmeleriyle birlikte ekonomik alanda meydana gelen yerliler açısından olumsuz yöndeki değişim ve
bozulmalar gündelik hayatı etkileyen temel meselelerden biri olmuştur. Aslına bakılırsa, kaynaklar
için rekabet ve bu rekabette belirlenen ortak bir hedef, grubun kendi içindeki birliğini güçlendirirken,
grup dışı üyelere karşı olumsuz ve ön yargılı tutum ve davranışlara yol açar (Wolfe, 1996;177).
Benard (1986:621) göçmenlerin iş, konut ve kaynaklara ortak olmasından korkan ev sahibi topluluk
tarafından hiçbir zaman gerçek anlamda hoş karşılanmadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla, ekonomik
düzenin işleyişindeki bozulmalar Suriyeli göçmenlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı pratiklerin
meşrulaştırıcı kaynağı haline geldiği söylenebilir. Bu yönde, araştırma sahası olan Mardin’de
Suriyelilerin gelişiyle ve artık kalıcı hale gelmeleriyle birlikte yerel halkın ekonomik düzenin
bozulmasından kaynaklanan sıkıntıları ve geleceğe dair endişelerinin ne türden bir tutuma yol açtığı
incelenmiştir:
“…şimdi Suriyeliler geldiğinden beri iş fırsatları azaldı bu bir gerçektir. İnşaat sektöründe olsun,
elektrik sektöründe olsun normal fabrikada çalışan işler olsun yani her alanda azalma gösterdi.
Bize hiçbir katkısı olmadı. Şimdi sadece işsizlik sorunu var onlar geldiğinden beri. Göç eden
birisinden ne bekleyebilirsiniz? Bizim bölgede 1.600 TL’ye çalışıyoruz neden diyeceksin çünkü iş
hiç yok. Çünkü adam diyor ki bu adam bu paraya çalışmazsa yerine rahatlıkla başkasını
bulurum…” (G.2, Erkek, 44, İlkokul mezunu, Esnaf/Şarküteri).
“…iş kalmamış. Suriyeli kalkıp ben otuz liraya çalışırım diyor ama Türkiye’deki biri ben almam
diyor. Çünkü adam elektrik veriyor, su veriyor kira veriyor vergi veriyor bana yetmez diyor. Ama
Suriyeli vergi vermiyor onu vermiyor bunu vermiyor otuz lira bana yeter diyor. Bu yüzden millet
aç yani milletin işlerini ellerinden almışlar. İşte bizim boyacı bir komşumuz var nereye gitse
senin istediğin yetmiş lira yevmiye ama işte biz Suriyeliye kırk liraya verdik deyip geri
gönderiyorlar, adamın çocukları sürekli aç. Esnaf çok şikâyetçi, iş kalmadı kiralar yükseldi…”
(G.7, Kadın, 50, Okur yazar değil, Ev hanımı).
“…geldiklerinden beri bölgemizde nüfus fazlalaştı. Emek gücü ucuzladı. Kent sakinlerinin
kazançları azaldı. Kiralar arttı. İç göç arttı…bizi mahvettiler…” (G.10, Erkek, 37, Üniversite
mezunu, Memur).
“…ekonomik olarak, iş açısından kötü oldu. Mesela burada kadınlar yüz liraya temizliğe
gidiyorlardı, ama Suriyeliler 50 liraya çalışıyor, herkes onları tercih ediyor…işsizlik çok arttı.
Eskiden vatandaşlar asgari ücrete iş bulabiliyorlardı. Şimdi ise adamlar hem sigortasız hem de
ucuza çalıştırıyorlar…bizim insanlarımıza bir kriz vurmuş bir de işsizlik
çoğalmış…defolsunlar…” (G.18, Erkek, 43, İlkokul mezunu, Şoför).

Yukarıdaki söylemlere bakıldığında gündelik usulü çalışma işi, amelelik, inşaat sektörü, boyacılık, fırın
işi, temizlik işi, fabrika işi gibi işlerin söz konusu olması ve yoksul yerli halkın bu işleri kaybettiği için
sitem etmesi aynı zamanda halkın sosyo-ekonomik durumunu yansıtmaktadır. Çoğunlukla kayıt dışı
sektörlerde ve düşük gelirle çalışan Suriyeliler, dilencilik, işportacılık ve benzeri alanlarda gelir elde
etmeye çalışmaktadır. Bazı Suriyeliler ise, inşaat işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, seks işçiliği, küçük
atölyelerde işçilik veya hizmet sektörlerindeki çeşitli işler gibi alternatifleri değerlendirmek zorunda
kalmaktadır. Düşük gelirle çalışan birçok Suriyeli, işyerlerinde veya iş ortamlarında herhangi bir
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güvenceden yoksun bir şekilde çalışmaktadır. (Ördek, 2017:29). Özellikle eskiden vatandaşlar asgari
ücrete iş bulabiliyorlardı sitemi aslında yerli halkın çok da yüksek ücrete gözünü dikmiş bir vaziyette
olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla Suriyelinin ekonomik sahadaki rakibi ekonomik olarak zaten
düşük ücretli işlerde çalışan bir kesimdir. Edna Bonaciche’ye göre “korunmuş ulusal emekçiler ile
sömürülen göçmen ya da azınlık emekçiler arasındaki uyuşmazlığın nedeni, korunmuş emekçilerin
ırkçı tutumları değil, onlar ile güvensiz koşullarda yaşadıkları için düşük ücretli işleri kabul eden
göçmenler ya da azınlıklar arasındaki nesnel rekabettir. Emek pazarı parçalandığı için emekçiler,
çıkarlarının birbiriyle buluştuğunun bilincine varamazlar, kapitalistler de işçi sınıfını bölerek ucuz
emek gücüne ulaşırlar” (Schnapper, 2005:304). Neticede, “Suriyelileri hedef alan toplumsal
damgalanmayla pekişen öfke ve nefretin ortaya çıkmasına katkı sunan önemli etmenlerden bir tanesi
Suriyelilerin ucuz işgücü olarak çalıştırılmasıdır”(Ördek, 2017:28). Bu durum sebebiyle düşük geliri
kabul etmek zorunda kalan yerli halk arasında Suriyelilere yönelik öfke ve nefret artmaktadır.
Türkiye’de mevcut durumda göçmenler işverenler tarafından ucuz işgücü olarak görülmekte, çok
düşük ücretler karşılığında çalışmak zorunda kalan mülteciler bu kez de piyasayı düşürdükleri için
yerel halk tarafından suçlanmakta ve eleştirilmektedir. Türkiye’de halihazırda zaten varolan işsizlik
sorunu yerel halk tarafından göçmenlere maledilmektedir (Kırmızıgül, 2019:95-96). Göçmenlerin
ekonomik açıdan tehdit olarak görülmesi durumuna dünyanın birçok yerinde rastlanabilmektedir.
Özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomik kaynakların paylaşımı ya da bölüşümü yerel halkın
yabancılara yönelik önyargılı olmalarının ve öfke duymalarının en en başat faktörü olarak kabul
edilmektedir. Avrupa toplumları tarafından göçmen değerlendirmesi açısından “uluslararası göç
aleyhtarlığının gerisinde yatan en önemli faktörün genellikle ekonomik olduğu ileri sürülür”
(Canatan, 2013:324). Örneğin, Günter Wallraff (1986) Türk işçisi rolüne girerek deneyimlerini
kaleme aldığı En Alttakiler adlı kitabında Türk işçilerine en çok nefret duyanların Alman işçiler
olduğunu belirtir. Bunun en temel nedeni, sistemin onları birbirine rakip hâle getirmesidir.
Ekonominin kırılgan olduğu durumlarda, krizin yükünü hafifletmek için ucuz emeğin seçileceği algısı,
yüksek ücret alanlarda, ucuz emeği temsil edenlere karşı bir nefrete dönüşmektedir” (akt. İnce,
2011:187).
Genel olarak, göçmenlerin yoğun yaşadıkları alanlarda iş imkânlarının azalması, kira fiyatlarının
artması gibi ekonomik rahatsızlıklar yoğunlaşmıştır. Zaten, göçmenler, “kentlerin uygun bir bütçeyle
geçinmeye imkân tanıyan semtlerine yerleşmektedirler ve bu semtler, çoğunlukla kent
çeperlerindeki yoksul bölgelerdir. Dolayısıyla bu bölgeler, kötü fiziksel yaşam koşullarıyla
göçmenlerin dışlanmasının mekânsal boyutunu teşkil etmektedir” (Deniz vd., 2016:26). Özellikle
düşük gelirli kesimde, mevcut işsizlik ortamına göçmenlerin de eklenmesiyle düzenin bozulduğuna
ve hatta yerli halkın kendi mekanlarını terk etmek zorunda kaldıklarına dair yerel halkın ifadeleri
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, egemen grubun üyeleri, yabancıyı kaynaklar ve iş piyasası
konusunda bir tehdit olarak algıladığında, kendi güç ve statüsünü artırmak, ayrıcalıklarını korumak
için onun yabancılığını, ötekiliğini öne çıkarmaya başlar. Bugün zenofobinin dışavurumu olarak
görülen olaylar ve düşmanlığın bazı davranışsal yaptırımlara dönüştüğü durumlarda, yabancıların
mevcut maddi olanakları hak etmeden kullanmaları, içeride olanların, zaten kendi hakları olan iş,
konut gibi mali konularda gereksiz rekabete girmek zorunda kalmaları rahatsızlık yaratmaktadır
(Pedahzur, 1999; akt. Güngör, 2018:59). Bu çerçevede, söylemlere de yansıdığı üzere Türkiye’nin son
zamanlarda içine girdiği ekonomik krizin bazen halk tarafından günah keçisi olarak Suriyelilerin
seçilmesine neden olduğu ifade edilebilir. Neticede, uzun bir süredir ekonomik düzenin işleyişinde
meydana gelen bozulmalar Suriyeli göçmenlere yönelik yerli halkın ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici
söylem ve eylemlerinin en temel meşrulaştırıcı kaynağı olarak görünmektedir. Özellikle, “mekânsal
dışlanma boyutu, yoksul semtlerde nüfusun yoğunlaşması ve dolayısıyla kentsel paylaşım temelinde
bir gerilimin ortaya çıkmasıyla somutlaşmaktadır. Bu sebeple toplumsal dışlanmanın en etkili ve
şiddete dönüşme potansiyelinin olduğu mekânlar, yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı semtlerdir”
(Deniz vd., 2016:36).
4.1.2 Asayiş Arayışı: Suç ve Belirsizliğin Yarattığı Huzursuzluk Üzerinden Ötekileştirme
Yabancı ne dost ne de düşmandır; belki de her ikisidir. Çünkü biz, gerçekte ne olduğunu ve bunu
bilmenin yolunu dahi bilmiyoruz (Bauman, 2003:77). Bauman’ın (2003) ifade ettiği üzere olağan
şüpheli olarak yabancı birçok ihtimali barındırmaktadır. Özellikle yabancı göçmenler potansiyel suçlu
imgesiyle karşı karşıya kalabildikleri ve işlenen suçlarda hedef gösterilen fail olabildikleri
söylenebilir. Bu duruma dünyanın birçok yerinde rastlanabilmektedir. Avrupa’da “yabancılarla
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yaşamak zorunda kalan yerli insanlar onları kısaca şöyle tarif ederler: Kirli ve gürültücüdürler,
yerlere tükürür tıraş olmazlar; çocukları insanlara, kanunlara saygısızdır; bunlar büyüyünce esrar
kaçakçısı, gangster ve esrarkeş olurlar” (Taş, 1999:75). “Yüksek oranda göçmen nüfusunu barındıran
bazı ülkelerde çok sayıdaki problemin sorumlusu olarak genelde göçmenler görülmektedir. Aynı
şekilde, toplumdaki suç oranlarının artışında da zaman zaman dikkatler göçmenler üzerine
yoğunlaşmakta ve göçmenler kriminal bir topluluk olarak tanımlanmaktadır (Kızmaz, 2018:418). Bu
çerçevede, Suriyeli göçmenlerin bulundukları yerlerde asayişi bozdukları ve suç oranlarını
artırdıklarına dair genel yaygın bir kanı bulunmaktadır. Bu yaygın kanı da Suriyeli göçmenlerin
asayişin bozulması ve suç oranlarının artışına sebep olmalarından kaynaklı olarak dışlanmaya ve
ötekileştirilmeye maruz kalmalarına yol açabilmektedir. Nitekim, bu durum araştırmada yer alan
katılımcıların söylemlerine de açıkça yansımıştır:
“…vallahi Türkiye’ye silahlar getiriyorlar, burada satıyorlar. Yarısı silah satıyor neredeyse,
kimisi esrar satıyor. Bunların hepsi zarar değil mi millete?...” (G.7, Kadın, 50, Okur yazar değil,
Ev hanımı).
“…ya onların kadınları çok başıboş ve fuhuşla uğraşıyorlar erkekleri de esrarla lafın kısası bu.
Ama hepsi değil hepsi denilirse insan günahkâr olur…” (G.4, Erkek, 49, İlkokul mezunu,
Esnaf/Ayakkabıcı).
“…düzeni bozdular ihtiyacı varsa yoksa caddeleri boş bırakmıyorlar dileniyorlar …özellikle
milleti bıktıran şey dilencilik. Buralarda eskiden dilenen yok denecek kadar azdı, tek tük. Ama
artık dilencilik o kadar fazlalaşmış ki artık hırsızlık da oluyor…” (G.18, Erkek, 43, İlkokul
mezunu, Şoför).
“…köyde bir evde kiracı olarak kalıyorlardı, kirayı ve elektrik faturalarını biriktirip ödemeden
gittiler. Bizim köyde kaldıkları evin su dinamosunu çalıp gittiler…” (G.27, Erkek, 65, Ortaokul
mezunu, Emekli).

Söylemlerden anlaşıldığı üzere yerel halkın önemli bir kısmında güvenlik kaygısının varlığı dikkat
çekmektedir. Bu durumun bir kaos ortamı yarattığı söylenebilir. Suriyelilerin gelmesiyle suçların
arttığına dair kaygılar dikkat çekmektedir. Suriyelilerin gelişinden sonra yerel halkın suçların
arttığına dair algıları ve kaygılarının yanı sıra göç sürecinden sonra sosyal ortamın daha güvensiz
hale geldiği ve belirsizliğin hâkim olduğuna dair inançları da görünür hale gelmiştir. Bu açıdan yerli
halkın yeni komşularını eski komşuları kadar tanımadıkları yani yabancı göçmenin nasıl birileri
olduğunu kestiremediklerine dair söylemleri ön plana çıkmaktadır:
“…bazı insanlar hırsız mı dilenci mi bilmiyoruz? bu kadar kalabalık ve karışıklık yoktu. Kimse
kimseyi artık tanıyamıyor. O biliyordu ki ben buralıyım, ben biliyordum ki o buralı. Ama şimdi o
bana baksa Suriyeli sanır, ben ona baksam ben onu Suriyeli zannederim…” (G.18, Erkek, 43,
İlkokul mezunu, Şoför).
“…bazı yerlerde biraz kötü olanlarını gördüm insana korku veriyorlar. E iyi insan kötü insan
bizim (Türkiye’de) aramızda da var onların arasında da var. Biraz bizim milletin arasına
karışmışlar kimse artık kimseyi tanımıyor kötülükler de artmış ama bu kötülükleri bizimkiler
mi yapıyor onlar mı yapıyor kimse bilmiyor. Öyle bir karışmış ki her şey çorba olmuş…” (G.5Kadın, 48, İlkokul mezunu, Ev hanımı).

Söylemlere yansıdığı üzere ayırt edememe, korku ve belirsizlik üzerinden Suriyelilerin istenmediği
görülmektedir. Aslında, her daim, bilinmeyen şeyler veya tanıdık olmayan gruplar, bir tehdit olarak
görülmüş ve çoğunlukla da dışlanmışlardır (Man, 2016:1151). “Bunun nedeni şüphesiz yabancı ya da
öteki olanın, kararsızlığın ve muğlaklığın kişileşmesi şeklinde algılanmasına bağlıdır (İnce,
2011:180). Bauman’a (2018:14) göre “yabancılar, -günlük olarak etkileşimde olduğumuz ve ne
beklediğimizi bilmediğimize inandığımız insanlardan farklı olarak- yani korkutucu şekilde
öngörülemez oldukları için kaygıya neden olmaya eğilimlidir; çünkü hepimiz biliriz ki kitlesel
yabancı akımı değer verdiğimiz şeyleri yok edebilir ve bu, avutucu şekilde aşina olduğumuz yaşam
şeklimizi sakatlamak ya da yok etmek anlamına gelebilir”. Bu bağlamda, belirsizlikler üzerinden
güvenlik kaygısının arttığı ifade edilebilir. Bu güvensizlik nedeniyle yerli halk belki farkında olmadan
Suriyeli göçmenleri düzenin bozulması ve korkuların artmasının kaynağı olarak göstererek
ötekileştirebilmektedir. Yerli halk açısından güvenlik, küçük toplumlarda görüldüğü gibi, halkın
birbirini tanıması, mahallesinde kimin oturduğunu bilmesi, kapısına kimlerin geldiğini bilmesi ve
sokaklarda kimin dolaştığını bilmesi gibi anlamlar içermektedir.
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Neticede, yerel düzeyde Suriyelilerin hırsızlık, fuhuş, gasp, kamu malına zarar verme, kaos yaratma
vb. suçlarla ilişkilendirilmesi oldukça yaygındır. Genel olarak toplumda görülen kaos ortamından
yabancının sorumlu tutulması, düzenin ve güvenliğin tehdit altında olduğuna dair algının
oluşturulması tehlikeli bir durumdur. Kırmızıgül’ün (2019:94) ifade ettiği üzere, farklılıklara vurgu
yapılarak belirginleştirilen biz ve onlar ayrımı ile göçmenler suçla ilişkilendirilmekte ve çeşitli
şekillerde etiketlenmektedir. Göçmenler bela, sıkıntı, sorun kavramlarıyla tanımlanabilmekte, onlar
nedeniyle arttığı düşünülen suç oranlarının ilerde daha da artacağına inanılmaktadır. Bu konuda,
özellikle “medyada göçmenlerin suçluluk durumlarına ilişkin gerçeği yansıtmaktan uzak haberlerin
yer alması, toplum genelinde göçmenlerin suç eğilimine sahip olduğu şeklinde algılanmalarına yol
açmaktadır (Kızmaz, 2018:394). Elbette, bu türden çoğunlukla dedikodu ve söylentiler aracılığıyla
Suriyeliler tarafından suçların işlendiğine yönelik haberlerin sürekli üretilmesi ve vurgulanması
yabancılara yönelik öfkenin ve düşmanca tavırların artmasına yol açmaktadır. Oysa yapılan birçok
çalışmada Suriyelilerin suça karışma oranlarının ve adli olaylara karışma olasılıklarının yerel
halkınkinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Buna rağmen algı abartılı biçimde olumsuzdur
(Erdoğan, 2015; Kızmaz, 2018). Bu çerçevede, asayişin ya da düzenin bozulmasına yönelik kaygılar
çoğu zaman gerçeklikten uzak biçimde oluşabilmektedir. Gündelik yaşam içinde edinilen bu olumsuz
ve zıt deneyimlerin yayılması yabancıya yönelik olumsuz bakış açısının yayılması anlamına
gelmektedir. Bu olumsuz bakış açısının sonuçları olan önyargı, kalıpyargı ve ötekileştirme süreçleri
gündelik sıradanlık içinde meşru bir hal almaktadır.
4.1.3

Sosyal, Kültürel ve Ahlaki Dokunun Tahribatı Üzerinden Ayrımcılık

Sığınmacılar ve Mülteciler Raporu’ndaki en kritik noktalardan bir tanesi de göçmenlerin gelişi ile
birlikte bazı illerin nüfusunda yaşanan patlamanın o ilin, toplumsal dokusuna zarar vermeye
başladığı saptaması olmuştur (Dilek, 2018:159). Ekici’ye (2019:708) göre, Türkiye’de Suriyeliler aile
dinamikleri, kadın-erkek ilişkisi, kadının toplumsal önemi, evlenme ve çocuklara yaklaşım gibi sosyokültürel farklılıklar temelinde sosyal ve ahlaki düzene tehdit olarak görülmektedir. Bu anlamda,
Suriyelilerin kentin yerleşiklerine ait olan yerli kültürel dokuyu bozmakta olduğu ve nispeten
homojen olan kent kültürünü melez bir kimliksizliğe mahkûm ettiklerine dair yaklaşımlar
bulunmaktadır. Dikkat edilirse buradaki melezlik korkusu, homojen ve istikrarlı kent kültürünün
yabancı tarafından işgal edilmesi endişesinden beslenmektedir (Deniz vd., 2016:30). Aslında,
“yabancı, sadece çoğunluğun yaşamsal alanlarının değil, aynı zamanda her türlü sınıflandırmanın da
dışında kalmaktadır. Hem zıtlıkların ve kararsızlıkların yarattığı çaresizlikten hem de modern
toplumun kesinliğe verdiği önemden dolayı, yabancı ve öteki, düşman kategorisine yerleştirilir”
(İnce, 2011:181). Nitekim, yabancıların kentin sosyal, kültürel, ahlaki dokusuna zarar verdikleri ve
bu anlamda genel düzeni bozduklarına dair yerel halktan katılımcıların bazı söylemleri bu durumu
örnekler niteliktedir:
“…kıyafet sorunu açısından farklılar var. Onların kadınları tayt giyiyorlar, sade fistan giyiyorlar
mesela biz fistanın üzerine bir yelek ya da bir ceket giymezsek çıkamayız dışarıya
(utanırız)…giyimleri bizimkine zıt ama bizim gençlerin giyimleri onlarınkine benzedi. Bizi
bozdular (onlardan önce) bizde kimse dar pantolon dar taytlar giymezdi, artık moda yaptılar…”
(G.7, Kadın, 50, Okur yazar değil, Ev hanımı).
“…ellerine bir lira geçse ya bir oje alırlar ya da bir ruj alırlar…elbiseleri parlak, üç eşarp üst üste
takıyorlardı altına tayt giyiyorlardı, gerektiğinde saçını da çıkarıyorlardı. Böyle yapmayın
Müslümanlık bu değil ki…onlar ise sadece daracık yapışan bir elbise giyiyorlar…” (G.9, Kadın,
43, İlkokul mezunu, Çalışan/Tuhafiye).
“…yalnız bizim onlardan razı olmadığımız durum birçok dine ters düşen örf ve adetleri buraya
taşıdılar, halkın içine karıştırdılar…bizim sorunumuz şikâyetimiz ahlak ve din dışı kötü örf ve
adetlerdir. Esrar olsun, fuhuş olsun kötülükler olsun çok şey var. Bakıyorsun her yerde gençler
ellerinde esrar var sigara ve çay gibi tüketiyorlar. Bu konuyu önemsemek lazım…” (G.4, Erkek,
49, İlkokul mezunu, Esnaf/Ayakkabıcı).

Söylemler Suriyeli göçmenlerin yerel halk tarafından giyim, kuşam ve davranış bakımından kentin
sosyal, kültürel ve ahlaki düzenini bozduğuna dair gerekçelerle öteki konumuna yerleştirildiklerine
işaret etmektedir. Ötek’iler “bir bakıma toplumun geneline aykırı düşen düşünce ve davranış
kalıplarını sergileyenlere veya dış görünüş itibari ile ana akıma uymayanlara -diğer bir ifade ile genel
kabul görenin aksine davranışlar sergileyenlere- verilen genel etikettir” (Ünür, 2013:253). Bu
düşünce ve etiketleme, bazılarında kültürel ve kökensel saflığın bozulması (Bourse, 2009:37)
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endişesini diriltmekte, kendi kültürünün yok olacağı kaygısını yaşatmakta ve yabancıyı bir istilacı
olarak görme eğilimini kuvvetlendirmektedir (Deniz vd., 2016:30). Ayrıca, katılımcılar tarafından
ihtiyaç sahibi olarak görülen Suriyelilerin kişisel bakıma ilişkin harcamalarının gereksiz bir masraf
olarak algılandığı söylenebilir. Bu anlamda, muhtaç olarak tanımlanan göçmen kadınların kişisel
bakımlarına yönelik harcamaları ya da emekleri yerli halk tarafından müsriflik ve görgüsüzlük olarak
kabul edilmekte ve eleştirilmektedir. Sosyal, kültürel ve ahlaki düzeninin bozulması noktasında
özellikle Suriyeli kadın göçmenlere yönelik olumsuz algıların varlığı dikkat çekmektedir. Bu yönde, elde
edilen söylemler kadın göçmenlerin sosyal, kültürel ve ahlaki düzeni bozucu olarak damgalandıklarına ve
dışlandıklarına işaret etmektedir:
“…bana göre Türkiye’yi bozdular. Erkekler artık eşleriyle ilgilenmiyorlar. Gittiğim bir Kur’an
Kursunda bir kadın temizlik işi yapıyordu. Kadın ağlıyor, bu Suriyeliler bizim evimizi yıktı. Benim eşim
kocalı ve çocuklu bir kadınla evlendi dedi. O gitti eşim başka bir Suriyeli kadına gitti ve o kadın da yine
kocalı ve çocuklu bir kadın. Yani bizim kadınlarımız sıkıntıya terkediliyorlar bu Suriyeli kadınların
yüzünden…o kadar bedavalar ki, erkek gidip iki üç bin lira verip eve getiriyor, Türkiye’yi bozdular …”
(G.7, Kadın, 50, Okur yazar değil, Ev hanımı).
“…giyimleriyle, aşırı makyajlarıyla bizim erkeklerin dikkatini çekiyorlar. Birkaç kişiyle tanıştım
kafama yatmadı, güven vermiyor. Çok süslü oldukları için. Makyajları, giyimleri hoşuma gitmez.
Onlar o kadar makyaj yapmazsa bizim erkekler zaten bakmaz. Biz o kadar süslenmiyoruz, inan sırf
erkek onun süsü için alıyor başka ne için olacak, parası mı var başka bir özelliği mi var? öyle
süslenilmez ki…” (G.13, Kadın, 26, Lise mezunu, Ev hanımı).
“…Suriyeli erkekler evlenemiyorlar, çünkü Türkiye’den hiçbir kız onlarla evlenemiyorlar ki. Evlilik fıtri
bir mesele hem erkekte hem kadında, zaten kendi ülkelerindeki kızlar Türklerle evlendiler, bu sefer
onlar evlenemediği için başka yollara başvuruyorlar. Yani tecavüzcüsü oluyor, ne bileyim tacizde
bulunanı oluyor, laf atanı oluyor…” (G.19, Kadın, 23, Üniversite mezunu, Çalışan/Özel sektör).

Söylemlerde, yalnız olan kadın göçmenlerin yerli erkekleri etkiledikleri ya da baştan çıkardıklarına ve bu
sebeple aile düzenini bozduklarına dair bir algının varlığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Mardin’de kuma
sayısının artması yerli kadınların sığınmacı kadınları kuma ihtimaline karşı büyük bir tehdit olarak
görmelerine neden olduğu söylenebilir. Nitekim, verilere göre yerli halktan kadınlarda eşlerinin
ellerinden alınacağına dair korkular artmış görünmektedir. Bu nedenle, Suriyeli kadınlara yönelik kişisel
bakım pratiklerinden, tutum ve davranışlarına kadar olumsuz nitelemeler içeren değerlendirmeler tespit
edilmiştir. Bu anlamda, Suriyeli kadın göçmenlere yönelik geliştirilen tutumlar ve özellikle yerli halktan
kadınların onları kendilerine rakip olarak görmesi ve tehdit olarak algılaması Suriyelilere karşı duyulan
düşmanlık duygusunu açığa çıkartabilmekte bölgedeki ötekileştirmelerin, gayrimeşrulaştırmaların,
gerilimlerin altında yatan sebeplerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerli halktan özellikle kadın
katılımcıların bazı söylemlerinden tespit edilen bir diğer bulguya göre Suriyeli kadınlar evlenmekte
zorluk çeken yerli kadınların ve bekar Suriyeli erkek sayısının artışına bağlı olarak ortaya çıkabilecek taciz
vakalarına ilişkin risklerin sorumlusu olarak görülmektedir. Suriyeli kadınlar çoğunlukla aile ve evlilik
düzeninin dağılmasına ve taciz türünden vakaların potansiyel olarak artışına sebep olan bozguncular
olarak damgalanmakta, ayrımcı söylem ve davranışlara maruz kalmaktadır.
Son örneklerden bir diğeri de göçmenlerin gelişinden sonra toplumda fuhuş olaylarının arttığına ve ahlaki
yapının bozulduğuna yönelik kalıpyargılar nedeniyle bir grup olarak Suriyeli kadın göçmenlerin ahlak dışı
olmakla suçlanması ve dışlanmasıdır. Hiç şüphesiz, göçmenlerin gelişiyle birlikte ortaya çıkan birçok
sorundan bahsedilebilse de toplumun değer, norm ve kültürüne göre bazı sorunlar daha tepki toplayıcı
olabilmektedir. Nitekim, bazı kadın Suriyelilerin maruz kalabildikleri bu türden vakalara dair bilgiler ve
hikayeler çoğu zaman bütün bir dezavantajlı grubun üyelerine yönelik bir damgalamanın aracı haline
gelebilmektedir. Hiç şüphesiz, gündelik yaşam içinde damgalayıcı türden ve ahlaki temelde dışlayıcı
söylemlerin yayılması sığınmacıya yönelik olumsuz bakış açısının pekişmesine yol açmaktadır. Aşağıdaki
verilere bakıldığında kadın göçmenler ve fuhuş konusuna dair kalıpyargılar bazı söylemlerde
görülmektedir:
“…Suriyeli kadınlar eşlerimizle uğraşıyorlar (akıllarını almak için) eşlerimizi bizi terk etmeye
itiyorlar. Burada kadınlar namuslarını paraya satmazlar. Bunlar ise namuslarını paraya veriyorlar,
namuslarını satıyorlar. Geliyorlar erkekleri de bozuyorlar. Bakıyoruz erkekler kadınlarını terk
etmiş…” (G.7, Kadın, 50, Okur yazar değil, Ev hanımı).
“…açık konuşmak gerekirse burada fuhuşun başını çekiyorlar. İkisi de suçlu yüzde 65 kadın yüzde 35
erkek suçlu. Bir erkek bir kadına göre meyillidir. Örnek vereyim, ben bir alışveriş merkezinde kulak
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misafiri oldum Suriyeli kadın dükkân sahibi ya da personeldi yanına gitti ve şunları söyledi: işte her
gün aynı yemek yenmez diyor tabi adam da kötü biriyse dinliyor. O Suriyeli kadının her gün aynı
yemek yenmez ifadesi de bir Arap kültüründen gelen bir şey…” (G.8, Erkek, 29, Lise mezunu,
Çalışan/Satış temsilcisi).

Verilere göre, kişiler bizzat kendi şahit oldukları ya da başkasından duydukları tecrübeleri, hikayeleri
ya da dedikoduları aktarmaktadır. Lakin, çoğu zaman istenmeyen ötekiler olarak cinsel taciz ve
saldırının mağduru konumunda olan Suriyeli kadın göçmenler fuhuş vakalarının ve ahlaki yapının
bozulmasının sorumlusu olarak toplumda günah keçisi olarak kabul edilebilmekte, ahlaki temelde
dışlanabilmekte ve böylelikle her türlü kötülüğü hak ettiklerine dair yargılar meşru hale
dönüşebilmektedir. Ancak, Man’a (2016:1165) göre, birçok asayiş olayının müsebbipleri veya olağan
şüphelileri olarak akla getirilen Suriyelilerin, tüm bu olayların sebepleri olduklarına yönelik ya
yeterli veriler bulunmamakta ya da sınırlı verilere göre bu suçlamaların dayanaksızlığı ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla, yabancılar, ötekiler veya bilinmeyenler olarak Suriyeliler, başkalarını
suçlama eğiliminin veya günah keçisi bulma pratiğinin örneği olarak kabul edilebilir. Bu noktada,
Şahin’in (2019:742) aktardığı üzere, yabancı bir bakıma geleneksel anlamı etrafında
sorgulandığında, bir grup ya da ortaklık için bir değer ya da kod sisteminin ihlali açısından önemli
bir korku faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun da anlamı aslında bir belirsizlik yumağı
olmasından kaynaklıdır. Çünkü her ne yaparsa yapsın, onun içeriden olması mümkün olmayacak
uygunsuz kod sistemi, kalıcı istikrar aygıtı arayan içerideki yerliler adına çok önemli referansların da
ihlal edebilmesinin potansiyeli olmaktadır. Ayrıca onun kalıcı bir istikrar üretmesini önleyen
içeriden olmayan (toprak sahibi olmayan) kodları, içeriden olanların (yerlilerin) kendi gündelik
hayatlarını kuracak kararsız ve belirsiz somutlukları sağlayabilecek asıl faktörün kendisidir.
Neticede, uzun bir süredir artık Türkiye’de kalıcı hale gelen Suriyeli göçmenler yerli halk tarafından
çoğunlukla farklı boyutlarda düzen bozan ve daha da fazla bozma potansiyeline sahip tehlikeli ya da
korkutucu yabancı dış gruplar olarak algılanmaktadır. Bu anlamda, düzeni değiştirenler olarak
algılanan göçmenlerin her türlü ayrımcılığı, dışlanmayı ve ötekileştirmeyi hak ettiklerine dair meşru
gerekçeler üretilmektedir. Bu anlamda, bütün kötülüklerin anası, huzursuzlukların kaynağı olarak
günah keçisi ilan edilen göçmenler düzeni değiştirenler, düzen bozucu veya düzene meydan okuyan
aykırı özneler biçiminde toplumda etiketlenirler. Günah keçisi olarak kabul edilen kişiler dışlamanın
farklı bir tezahürü olan yıldırma olgusuyla da karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu durum suçlanan
kişiler üzerinde yüksek derecede stres yaratabilmektedir (Cemaloğlu, 2007). İnce’ye (2011:182)
göre de biz açısından, öteki’yi tanımlayan en önemli özellik, düzen bozma potansiyelidir. ‘Biz’ ne
kadar istikrarsızlık getirmeyecek olan, düzenin yeniden üretimini sağlayan ve bu nedenle toplumun
var oluş amacına uyanı temsil ediyor ise, ‘öteki’ de, bir o kadar düzen bozma, istikrarsızlık getirme,
düzenin işleyişini sağlayan gelenek, yasa, normların içini boşaltma potansiyeline sahip ve tehlikeli
olanı temsil edendir. Bu bağlamda, öteki, biz açısından kendini güvende ve rahat hissettiği koşulları
ortadan kaldıracak güce sahip potansiyel düşman olarak görüldüğü için, korkulan ve kurtulunması
gereken olarak değerlendirilir. Bundan dolayı biz algısında öteki, niceliksel değil, niteliksel gücü
nedeniyle kurgulanan bozguncu kimliğiyle ön plana çıkar.
4.2
Keyif Düşkünü ve Vefasız Suriyeliler
Savaş mağduru ve yoksul olarak kabul edilen Suriyeli göçmenler için devletin Türkiye’deki
yaşamlarının daha kaliteli sürmesine yardımcı olmak adına sağlık, gıda ve eğitim alanlarında bazı
olanaklar tanıdığı ifade edilebilir. Bu yardımlar gerek medyanın (özellikle sosyal medyanın) abartılı
ve belki de çoğu zaman kaynağı belli olmayan haber üretimi gerekse halk arasında yayılan doğru
olmayan önyargılara dayalı birtakım bilgiler yerli halkın Suriyelilere yönelik olumsuz birtakım
duygular beslemesine neden olduğu söylenebilir. Özipek’e (2018:125) göre “öteden beri
sığınmacıların ülkeye yük olduğu, vatandaşların paralarının alınıp onlara verildiği, göçmenlerin
çocuklarının istedikleri okulda bedava okuduğu, emeklilere ayrılması gereken kaynakların onlara
gittiği imajını yerleştirmeyi hedefleyen pek çok yanlış bilgi ve dezenformasyon, ağırlıklı olarak
iktisadi argümanlar üzerinden yapıldı ve yapılıyor”.
Nitekim, toplumda çoğunlukla keyif düşkünü, tembel, vefasız ve nankör olarak tanımlanan Suriyeli
göçmenlerin Türkiye’de çeşitli biçimlerde gördükleri birtakım yardım ve destekler toplumda yaygın
olan bazı önyargılara dayalı olarak abartılabilmekte ve çarpıtılabilmektedir. Bu yönde, çalışmada
özellikle devlet yardımlarının yerli halktan bazı kesimler için Suriyeli göçmenlere yönelik ayrımcı ve
dışlayıcı söylemlerin bir başka meşrulaştırıcı aracı olduğu düşünülmektedir. Suriyelilere yönelik
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çeşitli türden yardımların ayrımcı ve dışlayıcı söylemlerin meşrulaştırıcı aracı veya kaynağı olarak
görülmesini destekleyen bazı söylemler çeşitli alt kategorilere ayrılarak sunulmaya çalışılmıştır.
4.2.1 Devlet Yardımları Üzerinden Öfke ve Ayrımcılık
Ülkelerinde yaşanan kriz ortamından kurtulmak isteyen Suriyelilerin geçici koruma statüsü ile
anılarak Türkiye’de yaşamaya başlamaları ile birlikte devam eden süreç boyunca ülkemizde sosyal,
siyasal, ekonomik ve güvenlik olmak üzere birçok etkiye sebep oldukları görülmektedir (Dindarik ve
Fidan, 2020:146). Suriyeliler, göç ettikleri şehirlerin demografik yapısında (nüfus artış oranı,
doğurganlık oranı…) büyük değişimlere sebep olmakta, Suriyelilerin neden olduğu beklenmeyen
nüfus artışı karşısında belediyeler ve sağlık kuruluşları tarafından sunulan hizmetler yetersiz
kalmakta, bu yetersizlik de yerel halkta huzursuzluk yaratmaktadır (Ekici, 2019:715). Suriyelilerin
gelişi ve kalıcı olmaya başlamalarıyla birlikte devlet hizmetlerinin yetersiz kaldığına dair kanıların
yanı sıra onlara yapılan çeşitli türden yardım ve desteklerin eleştiri konusu haline geldiği
söylenebilir. Şüphesiz, Suriyeli göçmenlere yönelik halihazırda gerek devlet kurumları nezdinde
gerekse çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardım ve destekler sürmektedir. Lakin, farklı
çalışmaların da ortaya koyduğu üzere devletin Suriyeli göçmenlere yaptığı yardımlar çoğu zaman
abartılarak aktarılmakta ve onların yoksul kesimler için birer rakip veya tehdit olarak algılanmasına
neden olabilmektedir. Mardin’de yapılan bu araştırmada bu türden kaygılar ortaya konulmakla
beraber veriler daha farklı boyutların da ortaya konulmasına imkan tanımıştır. Bu yönde, sunulan
bazı veriler devletin Suriyeli göçmenlere yönelik birtakım yardımlarının yerel halktan bazı bireylerin
nezdinde nasıl algılandığını temsil etmektedir:
“…(devlet) zarar görür. Sayıları sürekli artıyor, yardımlar onlara gidiyor, yardımlar onlara
gitmeseydi ülkeye kalırdı diye düşünüyorum…” (G.15, Kadın, 30, Ortaokul mezunu, Ev hanımı).
“…şimdi vergiyi biz ödüyoruz. Bizden baya yüklü vergiler alınıyor…mesela ücretsiz tedavi
görüyorlar işte ilaçtır ne bileyim bu gibi şeylerin vergisini biz Türk halkı ödüyoruz yine mağdur
biz oluyoruz. Suriyeli bir şekilde maaşını alıyor, her türlü yardımı alıyor. Tamam kötü şartlarda
yaşayanı var hepsi için söylemiyorum ama en azından diyorum bir Suriyeli vatandaşlık almışsa
yani bir hastaneye gidiyorsa muayene ücretini ödesin…” (G.3, Kadın, 31, Lise mezunu,
Esnaf/Çeyizci).
“…mesela ben ülkemde ikinci yılda üniversiteyi kazanana kadar neler çektiğimi biliyorum, çok
çalışmıştım. Onlar mesela direk gelip okuyorlar. Mesela ben onlara imreniyorum ne kadar güzel
diyorum ya hem yeni bir şehir hem yeni bir hayat, hem yeni bir okul, yeni bir meslek
kazanıyorlar…” (G.19, Kadın, 23, Üniversite mezunu, Çalışan/Özel sektör).

Yerel halktan bazı katılımcıların söylemlerine bakıldığında Suriyelilerin neredeyse lüks hayat
yaşayabilecek kadar devlet yardımı aldıkları, üniversitelere rahat girebildikleri, Türkiye’de
neredeyse masrafsız yaşadıkları ve ilaç gibi cüz’i şeylerin dahi devlet tarafından karşılanmasının
onların çok rahat bir hayat sürmelerini sağladığına dair bir algının varlığı dikkat çekmektedir. Bu
açıdan devlet yardımlarının göze batmaması ve Suriyeli halkın yardım alabilmesi için göçmenin
maddi olarak çok kötü durumda olması gerektiğine dair bir yaklaşımın var olduğu ifade edilebilir.
Devlet yardımlarına yönelik çoğunlukla olumsuz yaklaşılmasının bir diğer kaynağı olarak doğru
bilinen yanlışlar gösterilebilir. Halk arasında devlet yardımlarının abartılarak yayılması ve asılsız
haberlerin çok yaygın olması bunda etkili olmaktadır. Bu tarz bilgilerin yayılması halkın yabancıya
karşı kışkırtıcı bir tavır takınmasına neden olabilmektedir.
Diğer açıdan yardım kaynaklarının tamamen Türkiye’nin sırtında olduğuna dair kabul gören bilgi,
ülke maddi açıdan, ekonomik açıdan zarar görür, yardımlar onlara gitmeseydi ülkeye kalırdı ve devlet
ne zamana kadar yetişecek şeklindeki söylemlere yansımakta ve sığınmacıların ülkenin sırtında
gereksiz bir yük olduğu düşünülmektedir. Ekici’nin (2019:713) çalışmasında da vurgulandığı üzere,
Türkiye’nin Suriyeliler için yaptığı yatırımlar, yerleşik halkın Suriyelileri ekonomik tehdit olarak
görmesinin önemli bir nedenidir. Türkiye bütçesinden Suriyeliler için yapılan harcamaların maliyeti,
toplumunun Suriyelilere dair algı ve tutumlarını da etkilemekte, Suriyelilerin Türkiye ekonomisine
ve kalkınmasına zarar verdiği ve Türkiye’ye yük olduğu gibi toplumsal algıların oluşmasına sebep
olmaktadır. Lakin, bu yük görme düşüncesinin yaygınlaşmasının yine doğru bilinen yanlışlardan
kaynaklandığı söylenebilir. Suriyeli göçmenlere yapılan devlet yardımları konusuna ilişkin
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dolaşımda olan çoğu zaman asılsız haberlerin halkın zihninde doğru bilinen yanlışlar sayısını
artırmakta olduğu ve yerel halk ile yabancının arasını açmakta olduğu ifade edilebilir.
Bu anlamda, Güngör’ün (2018:59) ifade ettiği üzere, yabancı ve ev sahibinin refah rekabeti
çarpışmasında, yabancının evdekinin konumunu tehdit ihtimali, gerçeklikten ziyade
yönlendirmelerin etkili olduğu bir algı yönetiminin sonucudur. Bu yönlendirmeler ve tehdit imaları,
yabancılığı keskinleştirmeye neden olmakta ve yabancının hayatta kalmak için asgari düzeyde mali
gerekliliği temin etme çabası, ev sahibinin kazanımlarına göz dikme olarak yorumlanmaktadır. Ev
sahibinin kendi koşullarını sarsmadan, dışarıdan gelene de hayat hakkı tanınması gibi en temel insani
düzlemde gerçekleştirilebilecek eylemler veya alınabilecek önlemler yerine, tecrit etme, dışlama,
kovma gibi gayri insani pratiklerin gündeme gelmesi, düşmanlığı gündelik hayatlara dahil etmektir.
Dolayısıyla, devlet yardımlara ilişkin yerel halkın algısının çoğu zaman olumsuz olması ve yabancının
kaynaklar konusunda rakip ya da tehdit olarak algılanması ayrımcı ve dışlayıcı söylem ve eylemlerin
meşrulaştırılmasına neden olduğu söylenebilir.
4.2.2 İmtiyaz ve Üvey Evlat Muamelesi Üzerinden Ötekileştirme
Devletin Suriyeli göçmenler için yaptığı yatırımlar arasında sosyal ve ekonomik yardımlar,
“kaynakların sınırlı olduğunu düşünen yerel halkın, Suriyelileri kendilerine rakip görmelerine ve
tehdit olarak algılamalarına neden olduğu” söylenebilir (Ekici, 2019:713). Bu araştırmanın verilerine
çokça yansıdığı üzere Suriyelilerden daha kötü koşularda yaşayan yerli halktan kesimlerin var olması
gerçeğinin halkta belli bir düzeyde kızgınlık yarattığı anlaşılmaktadır. Kırmızıgül’ün (2019:93-94)
çalışmasında belirtildiği üzere yabancı göçmenlerin, “ülkedeki kaynaklara ortak olması kaygısı, yerel
halkın onlara bakışını şekillendiren önemli etkenlerden birisidir. Bu anlamda, kaynak dağılımında
öncelik vatandaşlara verilmeli, göçmenler sonra düşünülmelidir. Göçmenlerin ya da mültecilerin iş,
eğitim, sağlık gibi kaynaklara ortak olması ya da sosyal yardımlardan yararlanması zaman zaman
yerel halk tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Devlet bize bakamıyor, biz kendimizi zor
geçindiriyoruz gibi söylemler bu tepkinin bir sonucudur. Bu tepkilerin çokça olmasının haklı
dayanağı olarak yoksul yurttaşların kendi devletlerinden destek görerek yaşama isteği olduğu ifade
edilebilir. Burada göze çarpan ve olumsuz tepkileri pekiştiren durumlardan bir tanesi devlet
yardımlarının halk tarafından çok yüksek miktarda olduğuna yönelik algı ve gerçeği yansıtmayan
bilgiler olduğu ifade edilebilir.
“…onlara sağlanan destek Türk vatandaşlarına da sağlanmalı, kendi yoksuluna sağlanmalı.
Kendi insanından o kadar çok üniversite öğrencisi var ki. Biz bu topraklarda doğduk dedelerimiz
ninelerimiz bu topraklarda doğdu hala bir çocuğumuz üniversite okurken adam akıllı devletten
destek alamıyor. Eğer biri Suriye’den kalkıp burada askerlik yapmamışsa ve benim dedemin
dedesi bu topraklarda askerlik yapmışsa ve burada üniversiteyi bedava ve masrafsız okuyorsa,
hastaneye bedava gidiyorsa, bedava ilaç alıyorsa… Bizim de çok fakirimiz var…” (G.9, Kadın, 43,
İlkokul mezunu, Çalışan/Tuhafiye).
“…bizim halkımızdan çok mağdur çok fakir insanlar var…benim kastettiğim çok mağdur
insanlar var halkımız arasında, maddi durumu kötü aileler var, kocası sakat olup
çalışamayanlar var. Yardım bunlara da farz…bizim insanımız çok ihmal ediliyor…” (G.5-Kadın,
48, İlkokul mezunu, Ev hanımı).
“…ilk önce bana bakacak ona değil. Onu kurtaran benim o değil…yarın Allah etmesin Türkiye’de bir savaş çıkarsa
ilk önce ben mi gideceğim yoksa o mu? Çünkü o kendi milletini daha savunmamış beni nasıl savunacak? O yüzden
benim bu ülkenin bir vatandaşı olarak daha öncelikli olmam lazım. Benim daha değerli olmam lazım bu verilen
hakları benim daha çok hakketmem lazım. Çünkü ben bu ülkenin evladıyım…ben bu topraklarda yaşadım burada
büyüdüm burada öleceğim. Ama zannediyorsan bir yabancı gelecek bu ülkeyi savunacak bu mümkün değildir…”
(G.2, Erkek, 44, İlkokul mezunu, Esnaf/Şarküteri).

Söylemlerde, devlet önce kendi vatandaşına yardım etmeli, bütün Suriyelilere değil sadece aşırı yoksul
olanlara yardım yapılmalı şeklinde eleştiriler ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda, elde edilen veriler
ışığında yerli halkın devlet yardımlarını eleştirmesinin altında bizim de yoksulumuz var düşüncesinin
haricinde devletin Suriyeliye çokça olanak sağlamasının asıl yurttaşları ihmal etmesi şeklinde
algılanması yatmaktadır. Dolayısıyla, yerli halk Suriyeliye yapılan ancak kendisine yapılmayan veya
az yapılan yardımları kendisinin üvey evlat muamelesi görmesi olarak çoğunlukla yorumlamaktadır.
Erdoğan’ın (2015) çalışmasında da toplumun %61’inin Türkiye’de yoksullar ve yardıma muhtaç
insanlar varken Suriyelilere yardımda bulunulmasına itiraz ettiği tespiti yapılmıştır. Benzer şekilde,
Kahraman ve Nizam’ın (2016) araştırmasında Suriyelilerin devletten aldıkları yardımların aslında
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Türk toplumundaki yoksulların hakkı olduğuna yönelik görüşlerin baskın olduğu sonucu ortaya
konulmuştur. Bu yönde, Suriyeli göçmenlerin kendilerinden daha fazla yardıma muhtaç olmadıkları
vurgulanarak devletin bütün yardımları onlara yaptığı kendilerinin ise ihmal edildiğine dair
şikayetler ön plana çıkmıştır. Budak’ın (2017) araştırma bulgularında da açığa çıktığı üzere, Suriyeli
sığınmacılara yönelik yardımlar yerel halkı rahatsız etmekte, kaynakların yetersiz olduğu
düşünüldüğü için sosyal ve ekonomik yardımlar konusunda onları kendilerine rakip ve tehdit olarak
algılamaktadırlar.
Yine Kırmızıgül’ün (2019:97) çalışmasındaki bulgulara göre, yerli halk arasında göçmenlere
karşılıksız ev, iş ve üniversiteye sınavsız geçiş hakkı verildiği yönündeki söylentiler dolaşmaktadır.
Göçmenlerin iş hayatına kolaylıkla girebildiğine, üniversiteye sınavsız geçiş yapabildiğine dair
benzer birçok söylenti yerel halkın kendi haklarının başkalarına verildiği duygusuna kapılmasına
neden olmaktadır. Neticede, yerli halktan birçok kişi gerek kendi yoksuluna vurgu yaparak gerekse
vatandaşın yabancıya göre devletine daha çok faydası olması nedeniyle kendi toplumuna öncelik
verilmesi gerektiğine dair söylemlerde bulunmaktadır. Devletin aslında hak etmeyen Suriyelilere
yönelik yardımları karşısında kendini ihmal edilmiş hisseden veya üvey evlat muamelesi gördüğünü
düşünen yerel halktan bireylerin gözünde göçmenler haksız yardım alan, kendilerinin hakkını gasp
eden ülkelerine geri dönmesi gereken fazlalıklar ve istilacılar olarak görülmektedir.
4.2.3 Tembellik ve İstismar Üzerinden Dışlama
Türkiye’nin göçmenlere sosyal politika üretebilmesinin ve sürdürebilmesinde en büyük etki devlet
bütçesiyle arkasında durduğu güçlü ekonomik kaynak aktarımıdır (Tosun ve Azazi, 2019:214).
Elbette ki devletin yabancılara göçmenlere yönelik uyguladığı sosyal politikaların bir sonucu olarak
yaptığı çeşitli türden yardım ve destekler yerli halk tarafından her zaman olumlu
karşılanmayabilmektedir. Bu çerçevede, Suriyeli göçmenlerin gördükleri destek ve yardımlar halk
tarafından birçok yönüyle eleştiriye tabi olmuştur. Göçmenlerin keyiflerine çok düşkün oldukları ve
çeşitli yollardan yapılan yardımların aslında onları daha da fazla rahatlığa ittiğine dair yaygın bir
kanının olduğu söylenebilir. Araştırmada yerel halkın Suriyeli göçmenlerin keyiflerine düşkün
olduklarına dair söylemleri oldukça fazladır. Ayrıca, devlet yardımlarının zaten çoğunlukla keyif
düşkünü olarak algılanan Suriyelileri tembelleştirdiğine dair yaygın bir eleştirinin varlığı dikkat
çemiştir:
“…Suriyeliler keyfine bakıyorlar. Biz hayatımıza bakarız diyorlar. Onların çoğu ev inşa etmiyor,
ev almıyor, keyiflerine bakıyorlar. Geleceği hesaplamıyorlar, biriktirmiyorlar, günübirlik
yaşıyorlar. Suriyelilerden rahatsız olanlar da var, geldiler bela oldular, halktan rahatsız
Suriyeliler de var, işte neden bize yardım etmiyorlar diye…adam gelmiş maaş alıyor, adam var
ya hiçbir şey düşünmüyor yarını için, adam eğlencesine bakıyor, yarını düşünmeyen insanlar.
Diyor ki bugün buradayım yarın nasıl olursa olsun…” (G.11, Kadın, 60, Okuryazar değil, Ev
hanımı).
“…Suriyeliler çok fazla tembelleşmişler, çalışmıyorlar, acaba bu aldıkları yardımlara güvenerek
mi böyle rahatlar…burada bize ısrarla ilaç yazdırmaya çalışıyorlar. Burada bedava aldıkları
ilaçları Suriye’deki yakınlarına gönderiyorlar… biz onlara sığınmacı gözüyle bakıyoruz, ilaçtır
hastanedir, buradaki yardımlar olsun ama gel gör ki bazıları bu yardımlara layık değildir…”
(G.25, Erkek, 29, Üniversite mezunu, Çalışan/Sağlıkçı).
“…özellikle eğitim konusunda çok gıpta ediyorum. Bugün Türkiye’de bir vatandaşın standart
şartlarda Tıp okunma olasılığı kaçtır…ama bakıyorsun onlar hemen tıp okuyorlar. Nerelisin
Suriyeli ne okuyorsun Bilgisayar mühendisliği, ne okuyorsun öğretmenlik. Çoğu insanın eline
geçemeyen bölümleri okuyorlar. Ya bakıyorum buralı çoğu aileler ilaç alamıyorlar hastaneye
gidemiyorlar, kimisinin sigortası bitiyor ama onlarda öyle bir şey yok istediği kadar doktora
gider, istediği kadar ilaç alır. Ben artık bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum, büyük
bir suiistimal var, hem sağlıkta, hem eğitimde, hem insanlar açısından olsun…” (G.19, Kadın, 23,
Üniversite mezunu, Çalışan/Özel sektör).

Suriyeliler gündelik hayatta aşırı keyif düşkünü, geleceği düşünmeyen olarak nitelenmekte, tembel ve
rahat insanlar olarak kalıplaştırılmaktadır. Ayrıca, devlet yardımlarının Suriyelileri daha fazla
tembelleştirdiğine ve bu yardımların giderek suiistimal edildiğine dair yoğun bir şikâyetin olduğu
görülmektedir. Söylemlerde, Suriyelilere sağlanan özellikle sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasının
belli bazı suiistimallere yol açtığına dair vurgular da açığa çıkmaktadır. Daha önce vurgulandığı
üzere, yerel halk tarafından devletin sırtında sosyal ve ekonomik yönden bir yük olarak algılan
Suriyeli göçmenlerin yardımlar nedeniyle giderek daha fazla yük olacağına dair kanılar yaygındır.
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Benzer tespitler yine bazı çalışmalarda ortaya konulmuştur. Örneğin, Erdoğan’ın (2015)
çalışmasında, toplumun %26’sının Suriyelilerin Türkiye’ye yük olduğu ve asalak dilenciler olduğu
görüşüne destek verdiği, %70’inin de Türkiye ekonomisinin Suriyelilerden dolayı zarar gördüğünü
düşündüğü ortaya konulmuştur. Polat ve Kaya’nın (2017) araştırmasında da katılımcıların önemli
bir kısmının Suriyelileri cahil, tembel, sorumsuz, iş bilmeyen, kaba, uğursuz, hatta hırsız gibi negatif
özelliklerle tanımladıkları ve Suriyelileri Türkiye’nin gelişimini ve kalkınmasını negatif olarak
etkileyen tehdit unsuru olarak gördükleri belirtilmiştir.
Aslında, tembel, sorumsuz, keyif düşkünü gibi eleştirilerin aksine, sahada Suriyelilerin ellerine ne iş
geçse yapmaya çalıştıklarına dair gözlemlerde bulunulmuştur. Hatta Suriyelilerin birçoğu düşük
ücretlerle, uzun mesaili işlerde ve yüksek riskli işlerde çalışmaktadır. Öte yandan Suriyelilerin bu zor
koşullardaki işlere alternatif olarak başka rahat işlerinin olmayışı bazılarını çalışmamaya ittiği ifade
edilebilir. Lakin, dilencilik yapan, eşini ve çocuklarını çalıştıran çok az bir kesim dışında çalışmadan
sadece devlet yardımları ile yaşamlarını ikame ettirmelerinin çok zor olduğunu ifade etmek
gerekmektedir. Bu anlamda, işverenlerin mültecilerin kırılgan durumlarından yararlanarak onları
ucuz işgücü olarak kullanması, iş piyasasında ücretlerin düşmesine neden olmaktadır. İş piyasasına
girdiklerinde yerel halk tarafından rakip olarak, işveren tarafından ise ucuz işgücü olarak görülen
göçmenler iş piyasasına giremediklerinde ise (devlet yardımlarıyla geçinen) tembel ve talepkar
insanlar olarak etiketlenmektedir (Kırmızıgül, 2019:96). Dolayısıyla, yerel halkta hâkim olan devlet
yardımlarının Suriyelileri tembelleştirdiği ve çalışmamaya sevk ettiğine dair yargıların
ötekileştirmenin ve dışlamanın meşrulaştırıcı bir kaynağı olarak kabul gördüğü anlaşılmaktadır.
4.2.4 Minnet, Sadakat ve Vefa Beklentisi Üzerinden Ötekileştirme
Suriyelilerin Türkiye’ye geldikleri ilk yıllardaki ve şu anki durumlarının çok farklı olduğunu
söyleyebiliriz. Kuşkusuz yerli halk açısından savaştan kaçan insan topluluğu olarak algılanan
Suriyeliler yabancı olsa da mağdur yabancı ve mazlum yabancı şeklinde algılandığı için halkın ilk
yıllarda oldukça yardımsever yaklaştığı aşikardır. Bu anlamda, yerli halk Suriyeli ilişkisinde yerli halk
ev sahibi konumu itibariyle yabancıya kapısını açan, yardım eden olarak düşünülmektedir. Bu
konumu itibariyle genel olarak yerli halkın yabancılara sürekli minnet duyma, vefalı olma veya
sadakatli olma gibi birtakım yükümlülükler yüklediği söylenebilir. Schütz’ün (2016:51) belirttiği
üzere, yabancının şüpheli sadakati, yaklaşılan gruba ilişkin bir önyargıdan sıklıkla daha fazlasıdır. Bu
yabancının, yeni kültürel örüntüyü hane grubununkinin yerine tümüyle koymaya isteksiz ve yetersiz
olduğunu gösterdiği durumlarda doğrudur özellikle. Bu durumlarda marjinal insan olarak
adlandırılan yabancı, grup yaşamının iki farklı örüntüsünün sınırlarındaki kültürel bir melez olarak,
hangisine ait olduğunu bilmeden kalır. Ancak şüpheli sadakate yönelik sitem veya yargı genellikle, iç
grup üyelerinin, yabancının, onların kültürel örüntülerini yaşamın tek, doğal ve uygun yolu olarak ve
her türden problem için tüm olası çözümlerin en iyisi olarak kabul etmemesi karşısında yaşadıkları
şaşkınlıktan kaynaklanır. Nitekim, gündelik hayatta yerli halkın Suriyeli göçmenlere yönelik söylem
ve yaklaşımlarında ahlaki bir sorun olarak nankörlük, sadakatsizlik ve vefasızlık temelli yakınmaları
özellikle dikkat çekmektedir:
“…çok değişik insanlar. Benim kiracım vardı Suriyeli üç yıl benim evimde kaldı gerçekten çok
dürüst bir insandı ama sonradan işleri düzeldikten sonra biraz farklı oluyorlar. Para
bulduklarında direk uçarlar. Sağları solları çok belli değil, vefa sıkıntıları var. İnsanları zor
durumda bırakıyorlar…” (G.6, Erkek, 32, İlkokul mezunu, Serbest meslek).
“…birbirimize bakışımız çok farklı. Biz onlara fakir, zordalar ve onlara ihtiyaç sahibi gözüyle
bakıyoruz, bizim aramızda fakir yaşamasınlar diyoruz ama onlar bize düşman gözüyle
bakıyorlar, her şeyi bedava vermeniz lazım diyorlar…biz acıma gözüyle onlar ise kötü gözle
bakıyorlar…kıymet bilmiyorlar…” (G.34, Erkek, 31, Üniversite mezunu, Memur/Öğretmen).
“…onlara ne kadar iyilik edersen et, arkanı döndüğünde sanki hiç iyilik yapmamış gibi
gözükürsün. Nankörler…” (G.8, Erkek, 29, Lise mezunu, Çalışan/Satış temsilcisi).

Suriyeli göçmenler yerli halk tarafından çoğunlukla nankörlük ve vefasızlıkla damgalanmakta ve
suçlanmaktadır. Sınırlı bir vefasızlık deneyiminin genelleştirilerek bütün Suriyelileri vefasız ve
nankör insanlar olarak kategorilendirmek yerli halk ile Suriyeli arasındaki güven bağını
zedeleyebilmekte ve önyargıların yeniden üretimine katkıda bulunabilmektedir. Aslına bakılırsa,
“yabancı, kendisine sunulan kültürel örüntünün ona sığınak ve koruma sağladığını kabul etmeyi
reddettiği an nankör addedilir. Fakat yerleşik insanlar, bir geçiş dönemi yaşayan yabancının bu
örüntüyü hiç de koruyucu bir sığınak olarak görmediğini, aksine içinde tüm yön duygusunu
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kaybettiği bir çeşit labirent olarak gördüğünü anlayamazlar” (Schütz, 2016:51). Dolayısıyla yerliye
göre yabancı asalaktır; yabancı, ev sahibi toplum tarafından kendisine sağlanan sığınma ve koruma
imkânını görmezden geldiği için nankör olarak görülür (Ekinci vd., 2017:378).
Bir başka boyut olarak, özellikle devlet yardımlarının yapılması konusunda yerli halk tarafından
(Suriyelilere aşırı yardım yapıldığına dair) çoğu zaman doğru zannedilen yanlış bilgilerin yanı
yansıra bazı Suriyelilerin yerli halka yönelik yardım etmeye zaten mecbursunuz şeklindeki
söylemlerinin yerli halkı daha da rahatsız ettiği ifade edilebilir. Bu rahatsız olma durumu aşağıdaki
söylemlere yansıdığı üzere nankörlük olarak ifade edilmektedir.
“…sürekli Türkiye’ye laf atıyorlar. Suriye’deki savaşı Türkiye’den biliyorlar siz yaptınız
diyorlar…hep Türkiye bizi perişan etti, Türkiye bizi bu hale getirdi. Siz böldünüz, oradakileri
birbirine düşürdünüz. Biz hakkımızı helal etmiyoruz diyorlar…sizin bize yardım etmeniz
gerekiyordu, bizim ihtiyaçlarımızı gidermeniz gerekiyordu. Bize bütün evleri bedava vermeniz
gerekiyordu. Diyorlar bize bunu yaptınız karşılığında yardım etmek zorundasınız diyorlar.
Dedim yahu bu yardımları size kim yapıyor? Diyorlar yok bize bu yardımları Avrupa
gönderiyor...” (G.7, Kadın, 50, Okur yazar değil, Ev hanımı).
“…onlar diyorlar siz bizim başımıza böyle bir şey açtınız. Bu sizin politikanızdır. Siz
olmasaydınız bizim başımıza böyle bir şey gelmezdi. Yani adam nankör, adam maaş her şey
alıyor adam nankör, televizyonda Cumhurbaşkanı çıkıyor adam bizim yanımızda ona laf atıyor.
Dedim siz oy kullanmıyorsunuz sizin alakanız yok (siyasetle) şükretmeniz lazım devlet size
ekmek verdi namusunuza sahip çıktı, ama nankör insanlar, böyle insanlar…insanları bıktırdılar,
Arabaya biniyor sürekli para vermiyor, param yok diyor vermiyor…” (G.18, Erkek, 43, İlkokul
mezunu, Şoför).
“…ben vatandaş olduğum halde ilaçlar bana katkı payı alınarak veriliyor, onlar bedavadan
alıyor. Üstelik Suriyelilere böyle fırsatlar verildiği sürece onlar yine nankörlük ediyorlar. Bize
diyorlar ki bize verilen bu parayı Türkiye kendi cebinden vermiyor. Bize Avrupa’dan verilen
paranın yüzde 75’ini onlar yiyor 25’ini bize veriyorlar. Ben çok rahatsız oluyorum. Demiyorlar
biz sığınmacıyız, onlar bize kapılarını açtı demiyorlar. Halk onlar buraya ilk geldiklerinde çok
iyi davranıyordu, ama daha sonra bu kadar yüzsüzlük gördükçe artık merhamet duyguları
kalmadı…” (G.20, Erkek, 36, İlkokul mezunu, Çiftçi).

Verilere göre, yerli halktan katılımcılar bazı Suriyelilerin kendilerine yönelik zaman zaman siz bizim
ülkemizi dağıttınız, siz bize bakmaya mecbursunuz ve yardım etmeye mecbursunuz gibi ifadeler
kullandıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla, bu yolla devletin ve yerli halkın yardımları bazı
Suriyelilerin gözünde değersizleştirilmekte ve yardımların zaten zorunlu olarak yapılması gerektiği
inancı yaygınlaşmaktadır. Bu durum da hiç şüphesiz yerli halkta Suriyelilerin nankör olduklarına ve
kıymet bilmediklerine dair bir kanaat uyandırmaktadır. Bu anlamda, yerel halk Suriyelilerin
kendilerini ötekileştirdiklerini, minnet duygusuna sahip olmadıklarını ve dolayısıyla aslında yapılan
yardım ve fedakarlıkları da hak etmediklerini düşünmektedirler. Dolayısıyla, bazı Suriyeli
göçmenlerin zaman zaman ötekileştirmeye varan ülkemizi dağıttınız, yardım etmeye mecbursunuz
şeklindeki söylemleri yerel halkta antipati oluşturmakta ve karşılıklı bir ötekileştirmeye
dönüşmektedir. Belki de yerel halkın iddia ettiği bazı Suriyelilerin bu söylemleri ve minnet duymama
davranışı Suriyeli göçmenlerin aşırı yardım aldıklarına dair tepkilere karşı bir savunma mekanizması
olarak sığındıkları bir durum olarak da yorumlanabilir.
Bazı söylemler yerli halk ile yabancı arasındaki misafir ve ev sahibi ilişkisinin aşırı beklentiden
kaynaklı olarak zamanla değiştiğine işaret etmektedir. Sürekli yardım bekleyen, biz onlara bakmak
zorundaymışız gibi davranan, iyilik yaptıkça nankörlük ediyorlar, minnettar değiller gibi anlamların
çıkarılabileceği verilerde Suriyelilere bu özelliklerin atfedildiği ve bu özelliklerinden dolayı olumsuz
değerlendirildikleri görülmektedir. Öte yandan karşılıklı ilişki ve dönüşüm söz konusu ise bazı
Suriyelilerin mağdur konumlarını vurgulayarak halka sorumluluk yüklemesi zamanla bu algının
oluşmasına neden olduğu söylenebilir. Bu anlamda, söylemlerden yerli halkın yabancıya yabancı
olduğu için önyargılı olmasından ziyade bazı Suriyelilerin kışkırtıcı davranış veya söylemlerinin
halkta olumsuz önyargıların oluşmasında kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, oluşan bu algı
gruplar arası karşılıklı ötekileştirmeye varabilmektedir.
Neticede, yerel halk arasında yaygın olan ve Suriyelilere yönelik dışlamayı, nefreti ve öfkeyi artıran
önemli meşrulaştırıcı kaynaklardan biri devletin keyif düşkünü, tembel, vefasız ve nankör olarak
tanımlanan Suriyelilere imtiyaz gösterdiğine dair algıdır. Bu algı, Suriyelilere yönelik yabancı
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düşmanlığını ve öfkeyi artıran sonuçlar doğurmaktadır. Aslında, Suriyeli göçmenler ile yerli halk
“karşılıklı etkileşim ve temaslarla birbirlerini dönüştürmektedir. Bu ilişki biçiminde de yerleşik
olanlar, sonradan gelen Suriyelileri yabancı olarak kodlamakta ve onları bu kimlikleri üzerinden
dışlamaktadır. Bu karşılıklı ilişki biçimi diyalektik bir biçimde hem yerleşiklerin hem de
sığınmacıların ilk halinden farklılaştıkları, dönüştükleri bir şekilde devam etmektedir” (Ekinci vd.,
2018:142). Bu anlamda aslında belki de en başta var olmayan önyargıların sonradan oluşmasıyla
birlikte ötekileştirmeye varan süreçlerin yaşanması söz konusu olmaktadır. Simmel’e (2017:5) göre
“işin doğası gereği, insanlar arasındaki bütün ilişkiler birbirileri hakkında bir şeyler bildikleri
önkoşuluna dayanır”. Aynı şekilde yerli halkın Suriyeliler hakkındaki bilgileri onlara karşı
tutumlarını da etkilediği söylenebilir. Yerli halkın zamanla tutumlarının değişmesi ve yabancı
hakkındaki olumsuz algılamalar tanıyarak dışlama olarak kabul edilebilir. Semerci vd.’lerine (2017)
göre ötekileştirme eylemi ötekinin kimliğinin yok sayılması değil tanıyarak dışlama şeklinde de
görülebilmektedir. Bu dışlama pratiğinde kurgusallığa dayalı önyargılar etkilidir. İnce’ye (2011:186)
göre de aslında “tamamen bir kurgusallığa dayanan önyargı söylemleri, öteki’nin öteki’liğe mahkûm
edilişinin anahtarıdır. Bu önyargı oluşana kadar öteki’nin ayrıklığının yıkıcı bir etkisi görülmez ama
önyargının oluşumu ve öteki’nin düşmanlaşmasıyla geri döndürülemez yıkıcı bir dönüşüm başlar”.
Neticede, “birey, önyargıları aracılığıyla ve belki de patolojik bir süreç sonunda toplumsal yaşamın
olağan ve genel mekanizmalarını dönüşüme uğratır. İnsanoğlu, kavramlardan ve kategorilerden yola
çıkarak, hükmetmek istediği gerçeği düzene sokar. Gerçeğin karmaşıklığını azaltan kategorilerin
varlığı insan düşüncesinin ve eyleminin önkoşuludur” (Schnapper, 2005:154).
4.3
Toprağını Savunmayan Aciz Suriyeliler: Savaşmamanın Onur Kırıcılığı Üzerinden
Ötekileştirme
Göçün itici nedenleri arasında kabul gören etkenler arasında savaş ve doğal afetler gibi insanların
elinde olmayan nedenlerden kaynaklanan durumlar bulunmaktadır. Savaş, göçün en önemli
nedenlerinden biri sayılmaktadır (Giddens ve Sutton, 2014). Türkiye’de özellikle sosyal medya
paylaşımları, televizyon ekranlarına haber konusu olarak yansıyan başlıklar incelendiğinde savaştan
kaçan Suriyeliler eleştirileri çok yaygın görülmektedir. Gerek bazı geleneksel medya gerekse sosyal
medya araçları aracılığıyla yayılan söylemlerde Suriyelilere yönelik zaman zaman zorunluluk
anlamında savaştan gelenler yaklaşımı değil tercih anlamında savaştan kaçanlar ifadeleri de
benimsenmektedir. Savaş olgusunun yerel halk tarafından çoğunlukla meşru bir göç nedeni olarak
algılanmaması Suriyelilerin ötekileştirilmesine meşrulaştırıcı bir kaynak olduğu söylenebilir. Bu
noktada savaşmak vatana sadakat iken savaşmamak vatana ihanet olarak kabul edilebilmektedir.
Nitekim, Suriyeli göçmenlerin belki çok sık karşılaştıkları kendi vatanına ihanet edenler yakıştırması
araştırmada yer alan yerli halktan bazı katılımcıların söylemlerine açık bir şekilde yansımaktadır:
“…bunlar yurtlarına sahip çıkmadı, elli Silah tutan gençler mücadele etmediler, ülkelerine
yaramadılar, buralara kaçtılar. Burada da çalışmıyorlar sonra dilencilik yapmak zorunda
kalıyorlar… ben orada olsaydım, o topraktan olsaydım gelmezdim oralardan. Öldürsünler beni,
olsun doğduğum toprakta ölürüm…kendi toprağını korumaya yaramayan bozuk kişiler oradan
çıktılar (göç ettiler). Kendi toprağında kötü işler yapan gittiği yerde de bunu yapar…” (G.9,
Kadın, 43, İlkokul mezunu, Çalışan/Tuhafiye).
“…ben haberlerde gördüm, bizim oralarda Mehmetçiklerimiz ölüyor da onlar neden burada
eğlenip geziyorlar, o da doğru gerçekten bizim zorumuza gidiyor. Onları da öne sürsünler onlar
da kendi devletleri için ölsün, yani bizim insanlarımız da işsiz…sadece iki milyonu bile kalıp
savaşsaydı şu an burada olmazlardı…” (G.18, Erkek, 43, İlkokul mezunu, Şoför).
“…daha önce Suriyeliler bizim için çok değerliydi. Savaştan sonra bakış açımız değişti. Yani ne
bileyim bizde çok gurursuz bir izlenim bıraktılar, yani sahip çıkmadılar ülkelerine, direnmediler
çok farklı yani hiç beklemiyordum…savaştan kaçmaları, bir yerlere savurulmaları, o yüzden
sanki çok basit sıradan işe yaramaz kişilermiş gibi geliyor bize…savaştan dolayı kaçmaları,
rahat olmaları birçok kişinin huzurunu bozmalarından dolayı öyle bir izlenim bıraktı bizde…”
(G.15, Kadın, 30, Ortaokul mezunu, Ev hanımı).

Söylemlerde, kendi toprağını korumanın kutsal bir değer olarak algılandığı yerli halkta savaştan
dolayı iltica ya da göç etme durumunun yadırgandığı açığa çıkmaktadır. Suriyelilerin savaştan
kaçışının vatanını savunmama olarak değerlendirilmesi sık rastlanan bir durum olarak ortaya
çıkmaktadır. Değer ölçüsü temelinde toprağa sadık kalmayan, savaştan kaçan gibi sığınmacıyı
olumsuz değerlendiren bir yaklaşımın varlığı ön plana çıkmaktadır. Mardin’de olduğu gibi Gümüş’ün
(2018:74) Gaziantep çalışmasında da yerli halkın Suriye’den gelen insanları savaştan ve vatanını
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savunmaktan kaçan korkak insanlar olarak gördükleri tespit edilmiştir. Nitekim, savaşmamanın onur
kırıcılığı üzerinden Suriyeli göçmenlerin ötekileştirici söylemlere maruz kaldıkları gözlenmektedir.
Ayrıca, daha önce Suriyeliler bizim için çok değerliydi söylemine bakıldığında savaşın insan onuru
açısından inciticiliğinin var olduğu söylenebilir.
Yerli halkın Suriyeli göçmenlerin savaştan kaçtıklarına dair ortak duyguları onların güçlü bir sosyal
kimlik inşa etmelerini sağlamaktadır. Özdeşlik alanı olarak tanımlanan sosyal kimlik kavramı, “öyle
olmayana yani karşıdakine, öteki’ne göre konumlanmakta olduğundan, ne olunmadığı üzerine inşa
edilen negatif bir alandır. Benzerliklerle oluşan kimlik bu yönüyle aynı anda farklılığı da ortaya
koymaktadır” (Torun, 2015:5). Dolayısıyla, sahip olunan kimliklere atfedilen değerler insanların
olumlu ve olumsuz kategoriler halinde sınıflandırılmalarını da beraberinde getirmektedir. İnsanları
anlamlı kategoriler halinde sınıflandırmak, sosyal dünyanın algılanışında ve anlamlandırılışında
kolaylık sağlar. Sınıflandırma işlemi sayesinde, insanlar kendilerini belirli kategorilere yerleştirirken
diğerlerini de söz konusu kategorilerin dışında bırakırlar. Bu yolla toplum içerisinde belirli özellikler
açısından birbirinden farklı hatta birbirine karşıt kategoriler oluşur (Tajfel, 1982). Bu yönde,
araştırmada yerel halktan katılımcıların savaştan kaçma gerekçesiyle Suriyelileri olumsuzlayan bir
kimlik kategorisine yerleştirirken kendi grubunu olumlu bir kimlik kategorisi olarak yücelttiğine dair
söylemlerle karşılaşılmıştır:
“…biz şahsen onların konumunda olsaydık iki bin tane başımız da olsa verecektik. Öyle kaçmak
oraya buraya, zillettir, köleliktir yani, kaçış çare değil yani. Kaçış aciz insanların işidir…Biz
onların yerinde olsaydık mücadelemizi verirdik. Ya bir yerlere çıkacaktık ya da yok olacaktık. O
yok oluş da yok oluş değil, bizden sonraki nesillere bir ruhtur, bir diriliştir aslında…” (G.12,
Erkek, 60, Üniversite mezunu, Emekli).
“…zengini olsun fakiri olsun kendi ülkesini beş kuruşa satabilecek insanlar, Allah etmesin ben
olsam kendi ülkemde toprağımda kendi canımı teslim eder ama başka yere gidemem. İnancınız
olsun buradaki bütün insanlar, Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun, Çerkez olsun, hepsi de imkânı
yok kendi devletimizi terk edemezdik. Türk insanı böyle bir insandır, tarihi okumuşsunuzdur,
yani açlık da çekmişiz, susuzlukta çekmişiz, her şeyi göze almış bu insanlar, onlar gibi değil,
onlar orada kendi akrabalarını savaşın içinde bırakarak kendi zevkine bakan insanlar, biz böyle
insanlar değiliz. Kendi kardeşimiz, kendi bacımız, kendi hanımımız canımız feda ederiz, dürüst
insanlarız…” (G.18, Erkek, 43, İlkokul mezunu, Şoför).
“…ben bakıyorum ülkemde böyle bir şey gelse başıma direkt gidip başka bir ülkeye sığınmak
yerine, şehit olmayı göze alırım ama ailemi başka yere sürüklemem muhtaç etmem, kalanlar
yok mu orada tabii ki var ama bu kaçanlar bize göre çok zıt…biz kaçmazdık, savaşırdık…” (G.19,
Kadın, 23, Üniversite mezunu, Çalışan/Özel sektör).

İnancınız olsun buradaki bütün insanlar, Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun, Çerkez olsun hepsi de kendi
devletini terk edemedi, biz onların yerinde olsaydık mücadelemizi verirdik, biz kaçmazdık, savaşırdık
gibi söylemlerin yereller için üstün değerlere sahip milli bir sosyal kimlik inşa etme aracına
dönüştüğü söylenebilir. Göçmenler, savaştan kaçmış olmaları, vatanlarına ihanet ettikleri, mücadele
etmediklerinden dolayı yerli halk tarafından aciz ve hiyerarşik olarak aşağı görülmektedir. Bu
anlamda, öteki olarak kurgulanan savaştan kaçan Suriyeliler üzerinden yüceltilen bir iç grup
kimliğinin pekiştirilmesi söz konusudur. Nitekim, savaşmalılardı olarak özetlenebilecek söylemler
üzerinden iç grup kimliğinin yüceltilirken onursuz olarak ötekileştirilen yabancı grubun kimliği de
aşağılanmaktadır. Bu anlamda, yabancılar, yerlinin sahip olduğu üstün ve olumlu nitelikleri
taşıyamayanlar olarak ötekileştirilmekte ve daha aşağı grup olarak tasvir edilmektedir. Bu sayede,
Suriyeli göçmenlerin sahip olmadıkları üzerinden ait olunan yerli grubun üstünlüğüne atıfta
bulunularak kişisel özsaygının artırılması hedeflenmektedir. Demirtaş’a (2003) göre insanların
olumlu öz-değerlendirme yapma eğilimi kendisini diğer gruplardan üstün görmesinde etkendir.
İnsanlar ait olduğu grubu üstün görerek ve özdeşleşerek sosyal kimlik edinir. Bu bağlamda, grup
kimliğinin görece daha üst konumda tutularak olumlu özellikler atfedilmesi kişilerin kendini
kanıtlama arzusundan kaynaklandığı söylenebilir. “Kendini kanıtlama da kişilerin kendini olumlu
değerlendirme isteğinden kaynaklanmaktadır” (Hortaçsu, 2014:188). Simmel’e (2017:37) göre,
kendi özelliklerimizi (hakiki ya da farazi) başka insanların insaniyetlerini ölçme ve değerlendirme
konusunda kıstas olarak kullanmaya alışık olan biz – normaller- damgası olan bir insanın pek insan
olmadığına inanırız. Tüm bunların doğrudan sonucu olarak etkilenen insanların toplumsal
kabulünün kör bir reddi ve onlardan zoraki yabancılaşmadır.
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Neticede, aslında yazgı olarak değerlendirilebilen savaş süreci nedeniyle sığınmacıların bu yazgıyla
başa çıkamayanlar (savaşmayanlar) olarak alçaltıldığı söylenebilir. Ayrıca, onlar bizim gibi değil, biz
olsaydık kaçmazdık gibi basmakalıp ifadeler Mora’ya (2008) göre kendi ve öteki arasında yapay bir
farklılık ortaya koymaktadır. Aslına bakılırsa, yerel halkın söylemlerinde savaşın yıkıcı tahribatını
yaşamadan ve empati kurmadan bir değerlendirmenin varlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca, konunun
ahlaki bir değer ölçütü çerçevesinde değerlendirilmesi ise ayrı bir sorun gibi durmaktadır. Zira
Adugit’in (2013:6) belirttiği üzere “ahlak, kaygan bir zeminde hareket etmektir. Adımlarını sağlam
atıp atmamak tamamen failin iradesine bağlıdır. Bu, ahlakın tamamen muğlâk olduğunu gösterir”. En
nihayetinde, göç etme ya da sığınma hakkının kısıtlanması olarak değerlendirilebilecek bu durum
savaşmamanın onur kırıcılığı üzerinden yerli halk tarafından Suriyeli göçmenlerin
ötekileştirilmesinin ve dışlanmasının güçlü bir meşrulaştırıcı kaynağı haline dönüştüğü söylenebilir.
4.4
İstilacı ve İşgalci Olarak Suriyeliler: Geçicilik, Kalıcılık ve Vatandaşlık Meselesi
Üzerinden Dışlama
2011 Yılından bu yana Suriye’de uzayan savaş ve bazı bölgelerin iç karışıklıklar nedeniyle
yaşanılamaz hale gelmesi Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşünü zorlaşmaktadır. Şüphesiz,
Suriyelilerin Türkiye’deki bugünkü durumu geleceği belirsiz olan geçici misafirlik konumudur. Öte
yandan on yıl süren ve yıllarca sürme ihtimali olan bu durum için geçici misafir kavramının yetersiz
olduğu ve her geçen gün yerli halkla bağların arttığı söylenebilir. Bu anlamda, Suriyeli göçmenlerin
misafirlikten veya geçicilikten kalıcılığa doğru evrildikleri ileri sürülebilir. Bu bağlamda, son on yıldır
Türkiye’de ikamet eden Suriyelilerin Türkiye’de kalıcılıklarının veya geçiciliklerinin belirsiz
olmasının hem yabancı hem yerli halk için tedirginlik yarattığı söylenebilir. Bu hususta, Kırmızıgül’ün
(2019:94) çalışmasında vurgulandığı üzere, yerel halkın önemli bir korkusu da yaşadıkları yerde
göçmen sayısının kendi sayılarını geçmesi, onların azınlık olmaktan çıkarak çoğunluk haline
gelmesidir. Kendi memleketinde yabancı olmak, kendi memleketinde azınlık olmak yerel halkın
istemediği ve korktuğu bir durumdur. Yaşanan bu korku ve tedirginlik ise göçmenlerin yaşadıkları
çevrede dışlanmaya maruz kalmalarına neden olabilmekte ve gün geçtikçe öfke ve nefret dolu söylem
ve davranışların meşrulaştırıcı kaynağı haline gelebilmektedir. Ayrıca, Suriyeli göçmenlerin
kendilerini Türkiye’de kalıcı ya da geçici olma noktasında belirsiz hissetmeleri onların ülkelerine asla
geri dönemeyebilecekleri ama her an da geri dönebilecekleri bir umutla hazırda bekleyenler olarak
tanımlanmalarını mümkün kılmaktadır. Bu yönde, araştırmada yerel halkın Suriyelilerin
Türkiye’deki geçici olma ve kalıcı olma durumlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir:
“…böyle giderse nüfusları çoğalacak. Ekonomik açıdan biz gündeliği yirmi liraya düşmüş bir işte
çalışmayız onlar çalışırlar ne oldu o iş onlara kalacak. Devlet her konuda zarar edecek. Maddi
ve manevi zarar görür. Burada kalıcı olurlarsa artık devlet de onları besleyemez…biz de
onlardan çok çekeriz…” (G.2, Erkek, 44, İlkokul mezunu, Esnaf/Şarküteri).
“…yurtları düzelse de dönseler daha iyi ama eğer burada kalacaklarsa da güzelce denetlenip
yerleştirilmeleri sağlansa daha iyi olur. Bize ayak uydursalar, onlar bizi beğenmiyorlar bir de.
Doğrusu bizim onlardan rahatsız olduğumuz kadar onlar da bizden rahatsız..Örf ve adetlerimiz
uyuşmuyor. Misafir olarak olur ama kalıcı olmaları değil. Tabiatlarımız uyuşmuyor…” (G.5Kadın, 48, İlkokul mezunu, Ev hanımı).
“…(Onlar kalıcı olursa) valla ben buradan giderim o zaman. Yani gerçekten giderim biraz
onlardan uzak, nerde azsalar oraya giderim. Yani burada çoksa ya başka bir mahalleye giderim
ya da ne bileyim bir şehir dışına giderim…yani devlet zarar görür, zaten sonradan fark edecek
onu da…gitseler de buradan herkes rahatlasa…buraları sahiplenmeleri hoşuma gitmiyor…”
(G.6, Erkek, 32, İlkokul mezunu, Serbest meslek).

Çalışmada yerel halktan katılımcıların büyük bir kısmının Suriyeli göçmenlerin ülkelerine geri
dönmeleri gerektiği fikrini savundukları tespit edilmiştir. Suriyelilerin özellikle araştırma sahası olan
Mardin gibi sınır illerinde daha yoğun bir nüfusla yaşamaları yerel halkı kalıcılık noktasında tedirgin
etmektedir. Ayrıca, göçmenlerin tamamen kalıcı olmaları durumunda ev sahibinin düzenine ayak
uydurması yönünde beklenti olduğu ve üst kültürün alt kültüre kural dayatma haklarının olduğunun
varsayıldığı söylenebilir. Bu anlamda, Suriyelilerin misafirlik vazifesini yerine getirmeleri ve
koşulsuz topluma uyarlanmaları istenmekte ya da aksi halde ülkeden gitmeleri talep edilmektedir.
Suriyeli göçmenlerin Türkiye’deki kalıcılık ve geçicilik durumlarına ilişkin önemli bir mesele de hiç
şüphesiz vatandaşlık hakkının verilmesiyle ilgilidir. Bu anlamda, göçmenlerle ilgili konular arasında
vatandaşlık alıp almayacakları çokça dile gelen bir mesele olmuştur. Suriyelilerle ilgili yapılan

33

Sosyolojik Bağlam®

Fatma DOĞAN ve Serdar ÜNAL – Suriyeli Göçmenlere Yönelik Ayrımcı, Dışlayıcı Söylem ve Eylemlerin
Meşrulaştırıcı Kaynakları: Mardin İli Örneği 2021, 2(3) 14-40

çalışmalardan edinilen bilgiler doğrultusunda göçmenlerin bir kısmının, savaşın uzaması ve uzun
yıllar Türkiye’de yaşamış olmalarının verdiği yarı yerleşiklik durumu karşısında Türkiye’de kalmayı
istedikleri söylenebilir. Lakin, Suriye’deki savaş şu an bitse bile Suriyelilerin ne kadarının kalıp ne
kadarının gideceğinin belirsiz olduğu ifade edilebilir. Aslında, evlilik, ekonomik yatırımlar vb. birçok
faktör nedeniyle Suriyeli göçmenlere yönelik vatandaşlık konusunun her daim gündeme gelebileceği
öngörülmektedir. Nitekim, araştırmada Suriyeli göçmenlerin kalıcılığını pekiştirecek bir durum
olarak vatandaşlık hakkı verilmesi meselesinin yerli halk tarafından nasıl karşılandığı ve yabancı
grubu ötekileştirmenin ne derece meşrulaştırıcı bir kaynağı haline geldiği konusu incelenmiştir:
“…vatandaşlık verilmemeli. Şimdi şöyle bir şey var. Her insan kendi gururu ve şerefi için yaşar.
İnsan kendi toprağını kendi milletini kendi bayrağını kendi halkını savunamıyorsa sen onu bir
kere bir milletten çıkaracaksın. Devlet onlara vatandaşlık verse ne olacak bu sefer bizim
onlardan bir farkımız olmaz aksine onlar bizden daha üstün olacak…hastaneye gidiyorum ben
ilaç parası veriyorum onlar vermiyorlar. Ben muayene parası veriyorum onlar vermiyorlar.
Onlara elbise geliyor, yiyecek geliyor bize öyle bir şey gelmiyor. Bazen markete gidiyoruz vallahi
bizim senede bir yemediğimiz yemekleri onlar her gün yiyorlar…” (G.2, Erkek, 44, İlkokul
mezunu, Esnaf/Şarküteri).
“…vatandaşlık verilmemeli. İşte misafirken bunca sorun yaşıyorsak kalıcı olurlarsa ne
yapacağız. Sıkıntılar çıkacak, hoşnutsuzluklar çıkacak zaten kötü bir çağdayız ölümler artmış
kötülükler armış…” (G.5-Kadın, 48, İlkokul mezunu, Ev hanımı).
“…yok yok Allah aşkına vatandaşlık vermesinler ya. Türkiye’yi elde ederlerse bizde bu halde
gözünüze naylon damlatırız diyen insanlar vatandaşlık alırlarsa neler yapmazlar? Bize düşman
gözüyle bakıyorlar ellerine imkân geçerse başımıza düşman kesilirler…” (G.7, Kadın, 50, Okur
yazar değil, Ev hanımı).
“…adamın sağı solu belli değil, bence oy kullanmamalıdır, onlar ırkçılık yapıyor, Arap ırkçılığı
yapıyor. Bence verilmemeli. İnanın ki, adama sabah akşam bal verseniz Türkiye’ye şu kadarcık
faydaları olmaz. Çok nankör insanlar, benim düşüncem bu…” (G.18, Erkek, 43, İlkokul mezunu,
Şoför).

Söylemlerden katılımcıların büyük bir kısmının olumsuz gündelik tecrübeler ve bu tecrübelerin
olumsuz önyargılara dönüşümü üzerinden Suriyelilerin vatandaşlık alabilmesine karşı oldukları
anlaşılmaktadır. Vatandaşlık hakkının verilmesi demek Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de tamamen
kalıcı olmaları ve yaşanan sıkıntıların kronik hale gelmesi anlamına geleceğinden bu tür bir hakkın
verilmesi yerli halk tarafından hoş karşılanmamaktadır. Esasında, “gelen yabancının uzun süre
kalması ile orantılı olarak gelenlere geçici oldukları hem yasal zeminde hem de gündelik hayatta
çeşitli şekillerde hissettirilmektedir” (Altıntaş, 2014:261). Bazı katılımcıların buraları sahiplenmeleri
hoşuma gitmiyor, onlar kalıcı olursa valla ben buradan giderim, asla vatandaşlık verilmemeli, bize
düşman gözüyle bakıyorlar ellerine imkân geçerse başımıza düşman kesilirler gibi söylemleri Suriyeli
göçmenlerin kalıcılık ve vatandaşlık olasılığı üzerinden dışlandıkları ve ayrımcılığa maruz
kaldıklarına işaret etmektedir. Aslında, bu noktada yerel halkın temel kaygısı öteki, yabancı
konumunda olan göçmenlerin kalıcı olup azınlık olmaktan çıktıklarında kendilerinin de dahil olduğu
baskın grubun gücünün sarsılacağı korkusudur (Kırmızıgül, 2019:95). Dolayısıyla, söylemler yerel
halktan bazı kesimlerin göçmenlerin kalıcılık ve vatandaşlık olasılığını dışlayıcı söylem ve
eylemlerinin meşrulaştırıcı kaynağı olarak gördüklerini kanıtlamaktadır. Hiç şüphesiz, bir ülkenin
yerel halkı tarafından gitmelerinin istenmesi yabancıya yönelik aleni bir dışlama şekli olduğu
söylenebilir. Bu durum göçmenlerin Türkiye’ye yönelik aidiyet duygusunu zayıflatmaktadır.
Harunoğulları ve Cengiz’e (2015:317) göre de göçmenlere “karşı çeşitli önyargıların olması
sığınmacıların kendilerini buraya ait hissetmelerinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu
bakımdan aidiyet duygularının gelişmesinde birtakım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar”.
Ayrıca, sosyal dışlanmanın ve bir yere aidiyet kuramamanın birçok alanda insan üzerinde ruhsal ve
fiziksel olumsuz etkiler yarattığı da yadsınamaz.
Nitekim, Suriyeli göçmenlerin yerel halk tarafından çoğunlukla istenmediklerinin farkında oldukları
ve bundan dolayı dışlanmaya maruz kalmaları onların her şey düzeldiğinde ülkelerine geri dönüp
dönmeme konusunda kararsızlığa düşmelerine neden olduğu da söylenebilir. Zira, ulus devletin
neredeyse tek doğru olduğu ve pek çok hakkın vatandaşlık üzerinden konumlandırıldığı bir dünyada
göçmenler yerel halk tarafından vatandaş olmayan öteki olarak kusurlu, yanlış ve az gelişmiş olarak
tanımlanmaktadır (Kırmızıgül, 2019:100). Dolayısıyla, Suriyelilerin Türkiye’de özellikle geçicilik,
kalıcılık ve vatandaşlık durumları noktasındaki belirsizliğin yaratmış olabileceği bilinemezlik
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faktörü, yerel halkta güvenlik ihtiyacını körükleyen, ekonomik, sosyal, kültürel kaygıları artıran ve
günah keçisi olarak ilan edilenlerin değil vatandaşlık artık ülkeden kovulmaları gereken öteki veya
düşman biçiminde tanımlanmasına neden olan bir değişken olarak görülebilir. Zira, yabancıların ya
da göçmenlerin birçok eylemi iç gruptakiler tarafından huzur bozucu, tehdit edici eylemler olarak
algılanır. Bauman’a (2004:60) göre, içeridekiler, uzun süreli yerleşimleri nedeniyle de kazanmış
oldukları haklara sığınırlar. Dolayısıyla dışarlıklar veya ötekiler sadece yabancı ve farklı olmakla
kalmazlar, orada olmaya hak kazanmamış istilacılar ve işgalciler olarak da görülürler. Bu anlamda,
istilacı ve işgalci olarak görülen dışarılıklar yani yabancılar sosyal, kültürel ve ekonomik her türden
problemin, huzursuzluğun kaynağı olarak görülürler ve vatandaşlık hakkı kazanarak kalıcı olmaları
asla istenmez. Böylece “toplumun marjinalleşmeye yöneldiğini ve bu durumun ileride toplumsal
ayrışmaya neden olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü, gitseler de kurtulsak en fazla kullanılan
cümlelerin başında gelmektedir” (Sönmez ve Adıgüzel, 2017:806). Nitekim, artık kalıcı olduklarına
dair algılar, “çeşitli kentlerde göçmenlere yönelik artan tepkiler Suriyelilerin artık istenmediği,
toplumsal kabul ve uyum sürecinin istenen düzeyde gerçekleşemediği yönünde bir eğilimin
yaşandığını da göstermektedir” (Yıldırımalp vd., 2017:108).
5
Sonuç ve Tartışma
Suriye’deki krizin ve savaşın uzamasıyla beraber Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin artık misafirlik
veya geçicilik konumundan kalıcılık veya yerleşiklik konumuna geçtiklerine dair çok bir şüphenin
kalmadığı ifade edilebilir. Dönüş umutları ya da arzuları azalan veya tamamen ortadan kalkan
Türkiye’de yerleşik hale gelen göçmenlerin birçok kentte çok daha karmaşıklaşan bir yapının ortaya
çıkmasına ve birçok kentin dokusunun ve gündelik hayat düzenin dönüşüme uğramasına sebep
oldukları aşikardır. Bu dönüşümden kaynaklı hoşnutsuzluk nedeniyle çoğunlukla günah keçileri
olarak düzeni değiştirenler, bozanlar ve kültürel çatışma süreçlerini yaşatan yabancılar olarak
değerlendirilen Suriyeli göçmenler, yerli halk tarafından sık sık dışlanmaya maruz kalabilmektediler.
Bu anlamda, Suriyelilerin yoğun bir şekilde yaşadıkları sınır kentlerinde olumsuz toplumsal önyargı ve
kalıp yargıların varlığı yerli ve yabancı arasında birtakım huzursuzlukları açığa çıkarabilmektedir.
Dolayısıyla, göçmenlerin önemli bir kısmı, önyargılı, damgalayıcı, ötekileştirici, ayrımcı söylem ve
davranışlara maruz kalabilmekte ve hatta şiddeti deneyimleyebilmektedir. Nitekim, araştırmada
meseleye yerli halkın gözünden bakarak Mardin ilinde Suriyeli göçmenlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı
ve ötekileştirici söylem ve eylemlerin meşrulaştırıcı kaynakları sahadan elde edilen nitel veriler
doğrultusunda dört ana kategori ve onların alt kategorileri temelinde anlamlandırılmaya
çalışılmıştır.
Bu çerçevede, bir kategori olarak, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları yerleşim yerlerinde maruz
kalabildikleri ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici pratiklerin en temel meşrulatırıcı kaynaklarından
birisi düzeni değiştirici veya bozucu olarak Suriyeliler yaklaşımıdır. Bu noktada, uzun bir süredir
ekonomik düzenin işleyişinde meydana gelen bozulmalar Suriyeli göçmenlere yönelik yerli halkın
ayrımcı ve dışlayıcı söylem ve eylemlerinin meşrulaştırıcı kaynağı olarak görünmektedir. Mevcut
işsizlik ortamına yabancıların eklenmesiyle düzenin bozulduğuna ve hatta yerli halkın kendi
mekanlarını ekonomik imkansızlıklar nedeniyle terk etmek zorunda kaldıklarına dair yerel halkın
serzenişleri ve dışlayıcı tutumları ön plana çıkmaktadır. Suriyeli göçmenlerin dışlanmaya ve
ötekileştirilmeye maruz kalmalarına yol açan bir diğer meşrulaştırıcı kaynak göçmenlerin
bulundukları yerlerde asayişi bozdukları ve suç oranlarını artırdıklarına dair genel yaygın kanıdır.
Düzeni değiştirenler veya bozanlar olarak Suriyeliler kategorisindeki başka bir meşrulaştırıcı kaynak,
yabancıların kentin sosyal, kültürel, ahlaki dokusuna zarar verdikleri ve bu anlamda genel düzeni
bozduklarına dair algıdır. Özellikle, göçmenlerin gelişinden sonra toplumda fuhuş olaylarının arttığına
ve ahlaki yapının bozulduğuna yönelik kalıp yargılar nedeniyle bir grup olarak Suriyeli kadın göçmenlerin
ahlak dışı olmakla suçlandığı ve dışlandıkları tespit edilmiştir. Suriyeli kadınlara atfedilen ve çoğu zaman
gerçeklikle ilgisi olmayan ya da çarpıtılarak aktarılan söylentilerin varlığı onlara yönelik damgalamaların
artmasına, görece nefretin yaygınlaşmasına, ahlaki düzeni bozdukları gerekçesiyle
gayrimeşrulaştırılmalarına ve dışlanmalarına neden olmaktadır. Neticede, uzun bir süredir artık
Türkiye’de kalıcı hale gelen Suriyeli göçmenler yerli halk tarafından çoğunlukla farklı boyutlarda
düzen bozan ve daha da fazla bozma potansiyeline sahip tehlikeli yabancı dış gruplar olarak
algılanmaktadır. Gündelik yaşam içinde çoğu zaman gerçeklikten uzak biçimde edinilen olumsuz ve
zıt deneyimlerin yayılması yabancıya yönelik olumsuz bakış açısının yayılması anlamına
gelmektedir. Bu olumsuz bakış açısının sonuçları olan önyargı, kalıp yargı ve ötekileştirme süreçleri
gündelik sıradanlık içinde meşru bir hal almaktadır.

35

Sosyolojik Bağlam®

Fatma DOĞAN ve Serdar ÜNAL – Suriyeli Göçmenlere Yönelik Ayrımcı, Dışlayıcı Söylem ve Eylemlerin
Meşrulaştırıcı Kaynakları: Mardin İli Örneği 2021, 2(3) 14-40

Bir başka kategori olarak, göçmenlerin maruz kalabildikleri ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem
ve eylemlerin meşrulatırıcı kaynaklarından birisi de keyif düşkünü ve vefasız Suriyeliler yaklaşımıdır.
Devletin hak etmeyen Suriyelilere yönelik yardımları karşısında kendini ihmal edilmiş hisseden veya
üvey evlat muamelesi gördüğünü düşünen yerel halktan bireylerin gözünde göçmenler haksız yardım
alan, kendilerinin hakkını gasp eden ülkelerine geri dönmesi gereken fazlalıklardır. Bu anlamda,
yerel halk arasında yaygın olan ve Suriyelilere yönelik nefret ve öfkeyi artıran önemli bir
meşruşlaştırıcı kaynak devletin hak etmedikleri halde keyif düşkünü, tembel, vefasız veya nankör
olarak tanımlanan Suriyelilere yönelik yardımda bulunduğu ve imtiyaz gösterdiğine dair algıdır.
Ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve eylemlerin meşrulaştırıcı kaynaklarından bir diğeri
toprağını savunmayan aciz Suriyeliler yaklaşımıdır. Kendi toprağını korumanın kutsal bir değer
olarak algılandığı yerli halkta savaştan dolayı iltica ya da kaçma durumu yadırganmaktadır.
Savaşmalılardı, kaçmamalılardı olarak özetlenebilecek söylemler üzerinden yerli halkın kendi iç grup
kimliği yüceltilirken onursuz olarak ötekileştirilen yabancı grubun kimliği de aşağılanmaktadır. En
nihayetinde, göç etme ya da sığınma hakkının kısıtlanması olarak değerlendirilebilecek bu durum
savaşmamanın onur kırıcılığı üzerinden yerli halk tarafından Suriyeli göçmenlerin
ötekileştirilmesinin ve dışlanmasının güçlü bir meşrulaştırıcı kaynağı olarak kabul görmektedir.
Araştırmada ortaya çıkan son bir kategori istilacı ve işgalci olarak Suriyeliler yaklaşımıdır. Son on
yıldır Türkiye’de ikamet eden Suriyelilerin Türkiye’de özellikle geçicilik, kalıcılık ve vatandaşlık
durumları noktasındaki belirsizliğin yaratmış olabileceği bilinemezlik faktörü, yerel halkta güvenlik
ihtiyacını körükleyen, ekonomik, sosyal, kültürel kaygıları artıran ve günah keçisi olarak ilan
edilenlerin değil vatandaşlık artık ülkeden kovulmaları gereken öteki veya düşman biçiminde
tanımlanmasına neden olan meşrulaştırıcı bir kaynak olarak görülmektedir. Dolayısıyla sosyal,
kültürel ve ekonomik her türden problemin, huzursuzluğun kaynağı olarak görülen dışarlıklar veya
ötekiler sadece yabancı ve farklı olmakla kalmazlar, orada olmaya hak kazanmamış (dolayısıyla
vatandaş sayılmayı asla hak etmeyen) istilacılar ve işgalciler olarak görülürler.
Neticede, aradan geçen süreç içerisinde artık Türkiye’de kalıcı hale gelen Suriyeli göçmenler yerli
halk tarafından çoğunlukla düzen değiştiren, bozan ve daha da fazla bozma potansiyeline sahip
tehlikeli dış gruplar olarak algılanmaktadır. Bu anlamda, yerel halkın gerek maddi gerek ailesel çeşitli
sebeplerle bölgedeki Suriyelilerle çıkar çatışmasına girdiği ve bu rekabet ve gerilimin bölgede
Suriyeli düşmanlığına dönüştüğü ifade edilebilir. Yerel halk, asayişin bozulmasından, suç vakalarının,
boşanmaların, ikinci evliliklerin, kuma sayısının çoğalmasından, işsizlikten, adil olmayan
yardımlardan, ahlaki doku veya düzenin bozulmasından çoğunlukla Suriyelileri sorumlu
tutmaktadır. Göçmenlerle ilgili oluşan genel algı çoğu zaman kurgusallığa dayalı suçlamalara ve
bunların dedikodu aracılığıyla yayılarak toplumda gerçek gibi kabul görmesine neden olmaktadır. Bu
anlamda, toplumda marjinal grup olarak yabancı göçmenler çoğu zaman günah keçisi ilan edilerek
vuku bulan her türden suçun faili olarak görülmektedir.
Bu çerçevede, yabancı göçmen olarak Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilerin birçok huzursuzluğun
kaynağı olarak gösterildiğine ve günah keçisi ilan edildiklerine dair çok sayıda örnek bulabilmek
mümkündür. Bir grubun günah keçisi ilan edilmesi aynı zamanda ötekileştirildiği anlamına
gelmektedir. İnce (2011:186) açısından, “öteki, kurnazdır, medeni olmayandır, geriliğin temsili ve
sebebidir, yaşanılan olumsuzluklardan biz yerine sorumlu olandır, günah keçisidir. Öteki kendine
yakıştırılanı hiçbir zaman değiştiremez. Bu yönde, tehlikeli dış grup olarak tanımlanan ve günah
keçisi olarak ilan edilen yabancının düzen bozucu olduğuna dair algı ve inanç Türkiye’de yabancı
algısının giderek kötümser bir hal almasına neden olduğu söylenebilir. Yerleşiklerin göçmenlere
“dair algısı, onları birey olarak değil, belirli bir tipte yabancı olarak görmek biçiminde tezahür
etmektedir. Yabancının bu şekilde tek tek birey olarak değil, bir kategori olarak algılanması, bir
yabancının işlediği suçu tüm yabancılara genelleme gibi bir sonuç da doğurmaktadır” (Ekinci vd.,
2017:385). Bu genelleme neticesinde, yabancı göçmenlere karşı duyulan korku, öfke ve nefret
duyguları olağanlaşmaya başlamaktadır. Dolayısıyla, çalışmada da ortaya konulduğu üzere, gündelik
hayatta yabancı düşmanlığı ve nefret suçları kapsamında değerlendirilebilecek ayrımcı, dışlayıcı ve
ötekileştirici söylemlerin yaygınlaşması söz konusudur. Bunun da ötesinde göçmenlere yönelik
ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici söylem ve eylemlerin yerel halk tarafından gösterilen meşrulaştırıcı
kaynakların sayısı da artmaktadır. Meşrulaştırıcı kaynakların giderek yaygınlaşması, olağanlaşması
ve söylemlerde özellikle ön plana çıkan biz ve öteki tanımlarının çok keskin bir şekilde yapılması
sorunun daha da derinleşmesine neden olabilir.
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Aslında, biz ve onlar şeklinde kurgulanan gündelik hayattaki etkileşimler çoğu zaman
ötekileştirmenin ve ayrımcı söylem ve davranışların açığa çıktığı bir yapıya dönüşmektedir. Zira,
biz’in öteki’yi insanlık tarihinin başından beri korkulacak en azından önlem alınması gerekilen bir
şekilde tasarlamasını, dost-düşman dikotomisine atıfla analiz etmeye çalışan Bauman’a (2003; 2004)
göre; dostlar ve düşmanlar vardır, bir de yabancılar vardır. Daha çok belirsizlik ve muğlaklıkla
ilişkilendirilen yabancı ya da öteki, modernitenin belirsizlikleri ortadan kaldırma amacına uygun
olarak bir kategori içine dahil edilir ve bu da çoğunlukla düşman kategorisi olur. Çünkü, yabancılar
hiçbir şey olmadıklarından, her şey olabilirler. İnce (2003:259) açısından öteki ve yabancı,
“muğlaklığın kişileştirilmiş biçimi olarak algılandığından, her türlü kategorileştirme ve sınıflandırma
olanaklarının dışında kalarak, düzenin kendisinden uzaklaşmaktadır. Düzeni tahrip etme
potansiyeline sahip olarak tanımlanan öteki ve yabancı, çoğunluk toplumu için bir tehlike olarak
algılanırken, korku ve sınırlamayı beraberinde getirir. Böylece dost-düşman dikotomisinin dışında
kalan öteki ve yabancı, bir düşman pozisyonuna indirgenir”. Bu anlamda, yabancı olarak Suriyeli
göçmenlerin öteki düşman kategorisine yerleştirilip önlem alınması gereken korkulacak varlıklar
olarak değerlendirildiği ve ayrımcılığa vardığı somut vakalar daha görünür olabilecektir. Bu
çerçevede, çoğunlukla düzeni değiştiren, bozan, keyif düşkünü, tembel, vefasız, nankör, toprağını
savunmayan aciz, istilacı ve işgalci olarak öteki kategorisine yerleştirilen Suriyeli göçmenlere yönelik
toplumda ortaya çıkan damgalayıcı, ayrımcı ve dışlayıcı söylem ve eylemler de gerçekliği belirsiz olan
çeşitli öznel gerekçeler ve kaynaklar aracılığıyla meşrulaştırılmaktadır.
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Yeni bir ülkeye göç; anavatanı terk etme, ev sahibi bir ülke bulup oraya taşınma ve orada
yeni bir yaşam kurma konusunda çok sayıda pratik, ekonomik ve duygusal zorlukları içeren
karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu zorluklar, yeni ülkeye gelmeden önce veya geldikten sonra
savaş, kıtlık, yoksulluk, hastalık, mülteci kampları, sığınma talep etme, ayrımcılık vb.
uygulamalara maruz kalan göçmenler için özellikle zorlu süreçler olabilir. Küreselleşme,
savaşlar ve iklim değişikliği nedeniyle göç arttıkça, yerli ve göçmen nüfus arasında daha fazla
etkileşim veya daha fazla çatışma yaşanacaktır. Göçmenlerin göç ettikleri yerin normlarına
uyumu olarak açıklanan kültürel bütünleşme; önyargıyı azaltır, ancak ortadan kaldırmaz. Bu
makale, Erzincan’da yaşayan bireylerin Afgan göçmenlere yönelik tutum ve algılarını
belirlemeyi amaçlamaktadır. Örneklem seçiminde 400 kişi örneklem grubuna dahil edilerek
anket uygulanmıştır. Anket yoluyla toplanan veriler SPSS.20 programında analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda Afgan göçmenlere yönelik sosyal dışlanma ve ayrımcılığa yönelik
tutumun ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Immigration to a new country is a complex and challenging process involving many
practical, economic, and emotional challenges in leaving the homeland, finding and moving
to a host country and starting a new life there. These difficulties can be especially difficult
for immigrants who are exposed to war, famine, poverty, disease, refugee camps, asylum
seeking, discrimination, etc. before or after their arrival in the new country. As migration
increases due to globalization, wars and climate change, there will be more interaction or
more conflict between the indigenous and immigrant populations. Cultural integration,
which is explained as the adaptation of immigrants to the norms of the place where they
migrated, reduces prejudice, but does not eliminate it. This article aims to determine the
attitudes and perceptions of individuals living in Erzincan towards Afghan immigrants. In
the selection of the sample, 400 people were included in the sample group and a
questionnaire was applied. The data collected through the questionnaire were analyzed in
the SPSS.20 program. As a result of the study, it was concluded that the attitude towards
social exclusion and discrimination towards Afghan immigrants came to the fore.
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1

Giriş

21. yüzyılın batı toplumları, yüksek derecede etnik ve çok kültürlü karmaşıklıkla karakterize edilir.
Bunlar, farklı dinlerin, milliyetlerin ve kültürel kalıpların bir arada var olduğu, yani aynı topluluğu
paylaştığı çeşitli sistemlerdir. Ancak bu, farklı gruplar arasında karşılıklı bir ilişki olduğu anlamına
gelmez. Ayrıca, tüm bireyler ve gruplar, sosyal yapıya aynı düzeyde dahil değildir. Bu nedenle,
gruplar arası ilişkileri engelleyebilecek sosyal ve yapısal koşulların analiz edilmesi ve aynı zamanda
daha sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumları teşvik eden kamu politikalarının geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu tür toplumlar, tüm üyelerinin (sosyokültürel veya yasal statüden bağımsız olarak)
topluluk katılımını, gruplar arasında olumlu etkileşim için kültürlerarası alanları teşvik ederek,
ortaya çıkabilecek olası çatışmaları önleyerek ve düzenleyerek karakterize edilir (Martin vd., 2021:
2).
Kültürel tehdit, “farklı ahlak, norm ve değerlere sahip göçmenlerin neden olduğu bir süreç olarak
tanımlanmaktadır. Bir birey, kültürünün belirli bir göçmen grubu tarafından tehdit edildiğini
hissettiğinde, o kişi o gruba karşı daha olumsuz tepki verir. Burada kültürel tehdit, sosyal veya
kişilerarası özellikler üzerinde grup farklılığının algılanması olarak tanımlanmaktadır. Kültürel
tehdit modelleri, özellikler yerli halk ile göçmenler arasında daha büyük farklılıkların algılanması,
kişinin daha büyük bir tehdit hissetmesi ve o gruba karşı daha fazla önyargıya dayanan tutum
sergilemesidir” (Zarate vd., 2003: 100). Başkalarını nasıl yargıladığımız ve onlar hakkında nasıl
çıkarımlarda bulunduğumuz, temelde sosyal bir süreçtir. Başkalarını bizim gibi konuşurlarsa, bizim
gibi davranırlarsa ve bizim gibi görünürlerse olumlu olarak algılama eğilimindeyizdir. Bizden
farklılarsa başkalarını olumsuz olarak algılarız küçümser veya dışlarız. Bununla birlikte, insanların
diğerlerini dışlama derecesi, onları bir ötekileştirme sürecini ortaya çıkarır. Bu tür bakış açılarının
davranışsal sonuçları da olabilir: Göçmenler, farklı oldukları için göz ardı edilebilir, yaşama ve temel
haklara erişimden mahrum bırakılabilir. Göçmenler, göç ettikleri yerin sosyoekonomik durumu, dini
veya kültürü için tehdit olarak görünürse, göçmenlere yönelik görüşler o kadar olumsuz olacaktır.
Tersine, göçmenlerin göç ettikleri yerin değerleriyle özdeşleşirse bu görüşler o kadar olumlu
olacaktır (Zarate vd., 2003: 101).
2
Günümüz Dünyasında Göç Kavramı ve Göç Hareketlikleri
Göç; insanların, sosyal, ekonomik, siyasi veya doğal nedenlerden dolayı coğrafi olarak yer
değiştirmesi biçiminde tanımlanabilir. Bu yer değiştirme uluslararası bir sınırı geçmek biçiminde
olabildiği gibi, aynı devlet içinde de olabilir. Göçün biçimi (gönüllü/zorunlu, geçici/sürekli, iç/dış,
bireysel/kitlesel vb.) ne olursa olsun her türlü nüfus hareketleri (mülteciler, sığınmacılar, ülke içinde
yerinden edilmişler, sürülmüşler, ekonomik göçmenler vb.) göç tanımı içinde kendisine yer bulur
(Adıgüzel, 2016: 3).
Göç; insanların bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine geçici veya sürekli olarak hareket
etmeleridir. Göç olayını gerçekleştiren kişi ise göçmen (mülteci) olarak tanımlanır. Bireylerin bir
yerden başka bir yere göç etmesinin nedenleri bulunmaktadır. Ekonomik durumun iyileştirilmesi,
olumsuz yaşam şartları, daha iyi eğitim imkanları, savaş, doğal afetler gibi nedenlerle göç olmaktadır
(Yüksel, 2014: 104). Bir yerleşim biriminden, bir siyasi sınırı olan toprak parçasından bir diğerine
doğru fert, grup veya kitle halinde gerçekleşen harekettir (Seyyar ve Genç, 2010: 272).
Göç; birey, grup veya milletlerin doğal, ekonomik, siyasal ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yeni bir
fiziki ve kültürel ortama yerleşmeleridir. Göç; bireylerin bir yerleşim biriminden diğerine
yaşamlarını geçirmek üzere yerleşmek amacıyla yapmış oldukları coğrafi nitelikli yer değiştirme ya
da yeni bir sosyal ve kültürel çevreye girmesidir (Kolukırık, 2006: 1). Göç tanımlarından hareketle
göçün ortaya çıkış şekillerini veya göç türlerini açıklamak gerekir.
Göç türlerini ele alırken oluşum nedenlerine göre; düzenli göç, düzensiz göç gönüllü göç ve zorunlu
göç türleri açıklanmıştır. Düzenli göç, birey veya toplulukların, yasal yollarla vatandaşı oldukları ülke
dışındaki bir ülkeye girişlerini, o ülkede kalışlarını ve o ülkeden çıkışlarını ifade eder (Adıgüzel, 2016:
4). Kendi ülkesinden çıkışı ve ev sahibi ülkeye seyahati, transit geçişi ve girişi düzenleyen kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak yasal kanallar kullanılarak insanların ikamet yerinden yeni bir ikamet
yerine gitmeleridir. Yasal olarak ülkeye giriş yapan göçmenler, geçerli bir göçmen vizesine ve uygun
belgelere sahiptir (Barışık, 2020: 4). Düzensiz göç, birey veya toplulukların, yasa dışı yollardan
vatandaşı oldukları ülke dışındaki bir ülkeye girişlerini, o ülkede kalışlarını ve o ülkeden çıkışlarını
ifade eder. (Adıgüzel, 2016: 4). Göç veren, transit ve göç alan ülkelerin düzenleme normlarının
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dışında gerçekleşen hareketlerdir. Başka bir deyişle burada göçmen; “göç düzenlemeleri uyarınca,
belirli bir ülkeye girmek, orada ikamet etmek veya çalışmak için gerekli olan izin veya belgelere sahip
olmamakta; gönderen ülke açısından ise, bir kişinin geçerli bir pasaportu veya seyahat belgesi
olmadan uluslararası bir sınırı geçmesi veya ülkeden ayrılması için idari koşulları yerine
getirmemesi olarak açıklanmaktadır. Kısacası düzensiz göçü yasa dışı göç olarak görmek
mümkündür” (Barışık, 2020: 5). Gönüllü göç, herhangi bir zorlama olmaksızın bireylerin kendi
iradeleri ile göç etmeleridir (Yüksel, 2014: 112). Zorunlu göç, 20 ve 21. Yüzyılın temel bir gerçekliği
haline gelen zorunlu göçte gönüllülük ve tercih yapabilme hakkı yoktur. İnançlar, savaşlar, politik
kaoslar, iç savaş, ücretler veya zorunlu istihdam, yiyecek kıtlığı ve açlık, doğal felaketler, deprem, sel,
volkanik patlamalar, aşırı nüfus yoğunluğu, dengesiz kalkınma, ülke üretiminde yapısal dönüşümler,
yeni yerleşim alanlarının hızlı gelişimi, nükleer felaket gibi çevresel felaketler, iklim nedeniyle
küresel ısınma gibi faktörler zorunlu göçün nedenleridir. (Barışık, 2020: 13). Zorunlu Göç: insanların
yaşadıkları yeri kendi iradelerinin dışında terk etmeleridir (Yüksel, 2014: 112). Zorunlu göç;
insanların bir coğrafi bölgeden diğer bir bölgeye, içinde yaşanılan iktisadi, sosyal, siyasi, dini ve
demokratik durumun imkansızlığı (şiddet, iç savaş, etnik çatışmalar sebebiyle göç etmeleridir
(Seyyar ve Genç, 2010: 273). Göç basit bir yer değiştirme hareketi olmayıp çeşitli nedenlerle ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle Afganistan’dan Türkiye’ye yapılan göçü düzensiz ve zorunlu göç bağlamında
değerlendireceğiz.
3
Kavramsallaştırma Sorunsalı: Göçmen ve Mülteci Kavramlarını Anlamak
Göçmen terimi genellikle, “bireyin göç̧ etme kararını, kendi özgür iradesiyle ve kişisel rahatlık
sebepleriyle aldığı tüm durumları kapsar şekilde anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu terim, maddi ve sosyal
koşullarını iyileştirmek, kendileri ve ailelerine ilişkin beklentilerini geliştirmek amacıyla başka bir
ülkeye veya bölgeye hareket eden kişiler ve aile fertleri için geçerli kabul edilmiştir” (Adıgüzel, 2016:
5). Göçmen; yaşadığı ülkeyi sosyal, ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı terk etmek
mecburiyetinde kalıp, başka bir ülkeye yerleşen kimsedir (Seyyar ve Genç, 2010: 274). Göçmen bazen
bireysel isteklerle bazen de zorunlu sebeplerden dolayı başka bir yerleşim yerine doğru gerçekleşen
insanları açıklamaktadır.
Mülteci, vatandaşı olduğu veya yaşadığı ülkeden çoğu zaman isteği dışında sınır dışı edilen ya da
kaçmak zorunda kalan kişidir (Seyyar ve Genç, 2010: 512). Mülteci; “ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasî düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür
olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişidir” (Adıgüzel, 2016: 5). Mülteci, savaş, etnik, dini
şiddet ve baskı nedeniyle ülkesinden kaçmak zorunda kalan kişidir (Szaflarski ve Bauldry, 2019:
177). Mülteci, zorunlu sebeplerle ya da baskı ve zulümden dolayı zorunlu olarak yerinden edilen
bireyleri açıklamaktadır. Bu nedenle göçmenler hem göç sürecinde hem de göç ettikleri yerde bir
takım olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadırlar.
Göç hem göçmenler açısından hem de göç edilen yer ve göç edilen yerdeki yerli bireyler açısından
birtakım sonuçlara yol açmaktadır. İstihdam ve iş gücüne etkileri; göçmenler göç ettikleri yerdeki
istihdam ve iş gücü profilini etkilemektedir. Göç eden gruplar içinde genç üretken ve genç nüfus
çoğunlukta ise göç edilen yerde genç iş gücü oluşması bakımından olumlu etkiler bırakmaktadır. Göç
edenlerin vasıfsız olması gelir düzeyi düşük işlerde çalışma durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu
durum kentlerde yoksulluğun artmasına yol açmaktadır. Yoksulluk ise, kalitesiz yaşam ve konut,
sağlıksız yaşama gibi problemleri ortaya çıkarır (Yüksel, 2014: 117). Gelir dağılımı ve ücretlere
etkileri, göçmenlerin gelir dağılımı üzerindeki etkileri girdikleri işin niteliğine bağlıdır. Göçmen
işçilerin düşük gelirli işlerde istihdam edilmeleri kentsel gelir dağılımını olumsuz etkileyecektir.
Göçmenlerin düşük ücretle çalışmaları kentin yerli işçilerinde işsizliğe yol açmaktadır (Yüksel, 2014:
117). Kentin fiziki yapısına etkileri, göç sonucu kentte artan nüfus kentlerin dağınık bir şekilde
büyümesine ve yetersiz konut ihtiyacına neden olmaktadır. Konut satış ve konut fiyat artışları ortaya
çıkmaktadır. Gecekondu türü yapılar artmaktadır (Yüksel, 2014: 118). Kentin sosyo-kültürel
özelliklerine etkileri, göç sonucunda ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de göç edilen yere uyum
sorunudur. Karşılaştıkları farklı kültür, farklı değer yargıları, çevre göçe maruz kalan bireyleri
etkilemektedir (Yüksel, 2014: 119). Göçmenler istihdam, işsizlik, konut, beslenme gibi sorunların
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yanı sıra uyum, ayrımcılık ve damgalanma gibi sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle göçün toplumsal
etkilerinin araştırılması gerekmektedir.
4
Düzensiz Göç Olarak Afgan Göçü ve Toplumsal Etkileri
Uluslararası göç, giderek daha fazla birbirine bağlanan bir dünya göz önüne alındığında, çok sayıda
ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarına yol açan karmaşık bir olgudur. Uluslararası göçmenlerin
yaşamları zordur. Birçok göçmen, insan hakları ihlalleri, düşük ücretler ve kayıt dışı işlerde
çalışmaktadır. Göçmenlerin çoğu düşük kaliteli ve aşırı kalabalık konutlarda yaşamaktadır. Sağlık
hizmetlerine erişimleri sınırlıdır ve birçoğu gerektiğinde sağlık sistemini kullanmaktan
korkmaktadır. Ayrıca ev sahibi topluma entegre olmaya çalışırken çeşitli ayrımcılık türleri ile
karşılaşmaktadırlar. Göçmenlerin çoğu düzensiz göç eden birey ya da gruplar çerçevesinde
değerlendirilmektedir.
Göç akımları günümüzde, gönderen ve alan ülke boyutunu aşarak daha uzun vadeli olmakta ve
sirkülasyonlar şeklinde kendini göstermektedir. Bu da uluslararası göç akımlarının ulus ötesi
boyutunu ön plana çıkarmakta, göç süreci birden fazla ülkeyi ilgilendirmektedir. Örneğin,
Afganistan’dan yola çıkan göçmenin, Pakistan’dan edindiği sahte belgelerle önce Moskova’ya oradan
da İngiltere’ye ulaşması günümüzde sık rastlanan bir olgudur (Kolukırık, 2014: 39). Ulaşım ağının
gelişmesi ve küresel boyuta ulaşması göç kavramının da uluslararası bir olgu olarak
değerlendirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Dünyanın her yerinde toplumlar ve ülkeler zulüm ve şiddetin kurbanı olan nüfusla karşı karşıya
gelmiştir. Bir taraftan insanlar, özgürlüklerine ve yaşamlarına yöneltilen tehditlerden kaçmaya
çalışırken, diğer taraftan hükümetler insani yükümlülükler, siyasi gerçekler ve ulusal ihtiyaçları
karşılamak için yoğun çaba sarf etmek zorunda kalmışlardır. Göçe kaynaklık eden ve göçün taşıdığı
fiziki ve kültürel çıktılar konunun uluslararası boyuta evrilmesine yo açmıştır. Geride bıraktığımız
dönemlerde gelişmiş ülkelere yönelik göçmen hareketlerindeki artış, göç ve etnik farklılıklarla ilişkili
olarak ırkçı şiddetin yükselişidir. Göç yolları ve geçiş ülkeleri açısından bakıldığında Türkiye merkezi
bir yer ve rotayı işgal etmektedir. Özellikle Asya, Ortadoğu ve Afrika kıtası ülkelerinden pek çok
sığınmacı ya da göçmenin Türkiye’yi transit bir ülke ve göç edilebilir bir ülke olarak görmektedir
(Kolukırık, 2014: 38). Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı göç eden göçmenlerin değişik amaçları
bulunmaktadır.
Türkiye’deki düzensiz göçmenlerin değişik amaçları bulunmaktadır. Birinci amaç; Türkiye’yi transit
geçiş olarak görenler yani Avrupa ülkelerine geçme amacında olanlar, ikinci amaç; yasa dışı yollarla
Türkiye’ye gelip kalanlar, son olarak; vatandaşlık talebi olumsuz sonuçlanıp Türkiye’de kaçak
yollarla kalanlar şeklindedir (Alakuş ve Uzan, 2020: 98). Son bir yıl içinde ülke bazında
değerlendirdiğimizde Afganlar Türkiye’ye yoğun olarak göç eden düzensiz göçmenler arasında ilk
sırada bulunmaktadır.
1970'lerden itibaren başlayan ve halen devam eden Afganistan’daki göç hareketliliği Afgan tarihinde
önemli bir rol oynamaktadır. Afganların göç etmesinde güvenlik, siyasi ve ekonomik faktörlerin yanı
sıra uzun süreli iç çatışmaların büyük etkisi vardır. Coğrafi yakınlığın yanı sıra dil, kültür ve din
benzerliği nedeniyle Pakistan ve İran başlıca göç edilen ülkelerdir (Buz vd., 2020: 31). Afganistan’da
yaşanan savaş ortamından kaçan mülteciler önce Pakistan ve İran’a yoğun olarak göç etmiş daha
sonra ise Türkiye’ye yönelmişlerdir (Karakaya ve Karakaya, 2021: 102).
Afganistan’dan dünyaya yayılan göç, tarihsel süreç içerine yayılmış belirli aralıklarla devam etmiştir
(Bozok ve Bozok, 2018: 417). 2021 yılında ise Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik ciddi bir göç dalgası
başlamıştır. Türkiye’ye yapılan göç ve gelen göçmen türleri farklılık göstermektedir. 2011 yılında
başlayan Suriye’deki savaş nedeniyle yapılan yoğun göç (Alakuş ve Uzan, 2020: 96) 2021 yılında
yerini Afganistan’dan yapılan göçe bırakmıştır.
Türkiye’ye Afganistan'dan gelen mülteciler, menşe ülkeye göre en büyük grubu oluşturmaktadır.
23.09.2021 tarihinde göç idaresi genel müdürlüğü raporuna göre 2021 yılında yakalanan düzensiz
göçmenlerin uyruklarına baktığımızda ilk sırayı 44.565 kişi olarak Afganistan’dan gelen göçmenler
oluşturmaktadır (www.goc.gov.tr). Ayrıca Erzincan’ın Geçit Beldesi’nde yaşayan Afgan mülteci
sayısının da 2.500 civarında olduğu açıklanmaktadır (https://www.cumhuriyet.com.tr). Afganların
hem Türkiye’ye hem de Erzincan’a göçü sayısal olarak küçümsenmeyecek kadar çoktur. Bu durum,
Afgan göçmenlerin kültürel etki ve temas yoluyla etkileşim sürecini de beraberinde getirecektir.
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Kültürel etkileşim; iki farklı ve farklı kültür arasındaki sürekli temasın bir sonucu olarak ortaya çıkan
bir uyum ve kültür değişikliği sürecidir. Çoğu zaman, göçmenlerin inançlarının, değerlerinin ve
davranışlarının değişmesiyle sonuçlanır. Kültürleşme süreci sadece göçmen kültürünü değil, aynı
zamanda ev sahibi kültürü de dönüştürür (Choi ve Thomas, 2009: 77). Dönüşüm sürecinde hem
göçmenler hem de yerli halk bu değişime farklı tutumlar gösterirler.
Göçmenlerle yerli halkın karşılaşması sonucunda dört ayrı (uyum, asimilasyon, dışlanma ve
marjinalleşme) kültürel etkileşim şekli ortaya çıkmaktadır. Uyum; dış grubun kültürel yönlerini
benimserken aynı zamanda yerli halkın kendi kültürel gelenekleri muhafaza etme motivasyonu ile
tanımlanırken, marjinalleşme; her iki kültürel kimliğin reddi ile belirlenir. Asimilasyon; kişinin kendi
kültürünü reddetmesini vurgular ve yalnızca dış grup kültürünün benimsenmesine odaklanır ve
dışlanma; dış grupların kültürünün reddedilmesi ve menşe kültürünü sürdürme motivasyonu ile
tanımlanır (Lutterbach ve Beelman, 2021: 3).
Göçmenlerin kültürel etkileşime yönelik tutumu, seçtikleri kültürleşme stratejilerini etkiler. Ev
sahibi ülkenin göçmenlere karşı tutumu da çeşitli göçmen grupları tarafından benimsenen
kültürleşme stratejilerini büyük ölçüde etkiler. Göçmenlerin ev sahibi ülke tarafından kabul edilmesi
yeni gelenlerin uyumunu teşvik ederken, göçmenlerin reddedilmesi yeni gelenlerin
marjinalleşmesine ve ayrımcılığa neden olabilir. Kültürleşme üzerinde etkisi olan önemli faktörler
arasında göçmenlerin kültürleşmeye yönelik tutumları, sosyal destek, yaş, ev sahibi ülkede kalma
süresi, eğitim düzeyi, İngilizce dilinde akıcılık ve cinsiyet yer almaktadır (Choi ve Thomas, 2009: 78).
Hem göçmenlerin hem de yerli halkın birbirlerine yönelik tutumu “biz” ve “öteki”ler şeklinde
olduğunda çatışma kaçınılmaz olacaktır. Göçmenler tehdit olarak algılanacaktır.
Ev sahibi toplumdaki yeni grupların (göçmenlerin) varlığına ilişkin kaygıları, onların refahını
etkileyen gerçek tehditler veya algılanan tehditler tarafından şekillendirilebilir. Ne olursa olsun,
ekonomik rekabet, kültürel kimlik, güvenlik endişeleri ve suçtan kaynaklanan tehditler öne
çıkmaktadır. Ekonomik faktörlerle ilgili olarak, işgücü piyasası rekabet teorileri, bireylerin
kendilerine benzer becerilere sahip işçilerin göçüne karşı çıkacağını ancak farklı beceri seviyelerine
sahip işçilerin göçünü destekleyeceğini öngörmektedir. Kültürel temellerini vurgulayan çalışmalar,
kısmen sembolik siyaset literatürü ve sosyal kimlik teorisi üzerine kuruludur. Bu tür analizler, ulusal
kimliğe, dini değerlere, kültürel değerlere ve dini inançlara yönelik tehdit duygularını vurgular.
Güvenlik kaygıları ise göçmen gruplarla ilişkili terörist algıları, suç oranlarının artmasıyla ilişkilidir
(Heelwing ve Sinno, 2017: 340-341). Göç, göçmenlerin fiziki ve sosyal çevrelerini değiştirerek yeni
bir sosyal ortamın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yaşanan bu değişim süreci aynı zamanda kültürel
değişimi de kapsamaktadır. Bu noktada esas sorun, mültecilerin göç ettikleri ülkelerde kendilerine
karşı gösterilen ön yargılı tutumların neler olduğudur (Kolukırık, 2009: 3). Ön yargılı tutumlar yerli
halkın algıladığı ya da tehdit olarak gördüğü unsurlar üzerinedir.
Bu nedenle göç, ülkeler ve göçmenler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Buna, sosyal ve politik
sonuçları olan hoşgörülü veya önyargılı tutumlar eşlik etmiştir: Hoşgörü durumunda sosyal uyum ve
düşmanlık etmeme, önyargı durumunda ayrımcılık ve şiddet ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak ele aldığımızda göçmenlere yönelik göç edilen ülke vatandaşları tarafından
bütünleşmeyi teşvik edici tutumlar yerine ayrımcılık ve dışlayıcı tutumlar sergilenmektedir.
İtalyanların göçmenlere yönelik algı ve tutumlarında kültürleşme stratejilerinin göçmenler için
önyargı ve ayrımcı tutumlar benimsenmiştir. Bununla ilgili olarak, göçmenlere yönelik uyum yerine
ayrımcılık ve asimilasyon stratejileri tercih etmişlerdir (Kosic vd., 2005: 276). Afganistan’dan
Erzincan’a göç eden mültecilerin sosyal bütünleşmesine ya da karşılaşmış oldukları ayrımcılığa dair
tutumların belirlenmesi bu anlamda önem taşımaktadır. Çünkü her göç olayı, hem göç eden bireyler
hem de göç edilen yerdeki bireyler açısından bir tutumun ve algının ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu tutum ve algılar olumlu yönde (kabul ve uyum) olabileceği gibi olumsuz yönde de
(çatışma ve ayrımcılık) olabilmektedir. Erzincan’da yaşayan bireylerin Afgan göçmenlere yönelik algı
ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan saha araştırmasının sonuçları bu anlamda önem arz
etmektedir.
5
Yöntem
Araştırmada kişisel bilgi formu ve Yiğit ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Yerel Halkın
Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği” başlıklı makalesinden faydalanmak suretiyle anket soruları
hazırlanmıştır. Yazardan anket kullanım izni ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi “Beşerî ve
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Sosyal Bilimler Etik Kurul” undan izin alınmak suretiyle anket soruları tesadüfi örneklem yoluyla 400
kişiye uygulanmıştır. Örneklem sayısı belirlenirken Yemane’nin örneklem büyüklüğünün
belirlenmesine yönelik oluşturduğu tabloda güven düzeyinin %95 ve P=.5 olduğu düzeylerde
örneklem büyüklüğü>100,000= 400 kişi olarak belirlenmiştir (Yamane: 1967: 886).
Araştırmanın Hipotezleri ve Alt Hipotezleri: Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin Afganlara
yönelik algı ve tutumları demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
H1: Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin cinsiyete göre Afganlara yönelik algı ve tutumları
arasında bir fark vardır.
H2: Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin gelir durumuna göre Afganlara yönelik algı ve
tutumları arasında farklılık vardır.
H3: Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin etnik kökenine Afganlara yönelik algı ve tutumları
arasında farklılık vardır.
H4: Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin eğitim durumuna göre Afganlara yönelik algı ve
tutumları arasında farklılık vardır.
H5: Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin yaşına göre Afganlara yönelik algı ve tutumları farklılık
vardır.
H6: Afganlara yönelik algı ve tutum ile Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutları arasında bir
ilişki vardır
H7: Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutlarının (tutum, ekonomi, güvenlik ve sosyokültürel)
Afganlara yönelik algı ve tutuma etkisi vardır.
5.1
Afganlara Yönelik Algı ve Tutum Anketinin Güvenilirlik Analizi
Cronbach Alpha yöntemi, araştırma yönteminin iç tutarlılığını ölçmede kullanılan en yaygın
yöntemdir (Kılınç, 2018: 157). Cronbach Alpha katsayısı, 0 ile 1 arasında değişim gösterir. Cronbach
Alpha değeri 0.70 ve 0.90 aralığında ise oldukça güvenilir, 0.90 ve üzerinde ise çok yüksek
güvenilirlik düzeyine sahiptir (Özdamar, 2013: 554). Ölçeğin güvenilirliği .70 ve üzerinde ise
güvenilirdir (Kayış, 2010: 405), (Karagöz, 2019: 1003): Güvenilirlik kat sayısının .70 ve daha yüksek
olması ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2010: 171), (Kalaycı, 2010: 322).
“Erzincan İl Merkezinde Yaşayan Bireylerin Afgan Sığınmacılara Yönelik Algı ve Tutumları” anketinin
güvenilirlik Analizi 0,89 çıkmıştır. Bu sonuç ölçeğin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu
göstermektedir.
6
Bulgular ve Yorum
6.1
Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Bulgular
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler
Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Etnik Köken

Kadın
Erkek
18-25
26-35
36-45
45 ve üzeri
Okur-Yazar
Değil
İlköğretim
Lise
Üniversite
Türk
Kürt
Arap

N
252
148
229
43
35

%
63,0
37,0
57,3
10,8
8,8

93

23,3

14

3,5

92
98
196
214
122
55

23,0
24,5
49,0
53,3
30,5
13,8
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Gelir

Göçmen

9

2,3

0-1500
1501-3000
3001-4500
4501 ve üzeri

93
188
96
23

23,3
47,0
24,0
5,8

Katılımcıların %37,0’ı erkek, %63,0’ı kadınlardan oluşmaktadır. Yaş gruplarında en çok katılımı
%57,3’lük oranla 229 kişiyle 18-25 yaş aralığında olan bireyler sağlamıştır. En az katılımı %8,8’lik
oranla 36-45 yaş aralığında olan bireyler sağlamıştır. Gelir durumu açısından değerlendirdiğimizde
en çok katılımı %47,0’lık oranla 188 kişiyle aylık 1501-3000 Türk lirası gelire sahip bireyler
oluşturmaktadır. En az katılımı %5,8’lik oranla 4501 ve üzerinde Türk lirası gelire sahip kişiler
oluşturmaktadır. Etnik köken değişkeni açısından değerlendirdiğimizde en çok katılımı %53,5’lik
oranla 214 kişiyle Türk bireyler sağlamıştır. En az katılımı %2,3’lük oranla 9 kişiyle göçmen bireyler
sağlamıştır. Eğitim durumu değişkeni açısından değerlendirdiğimizde en çok katılımı %49,0’luk
oranla 196 kişi üniversite mezunları sağlamıştır. En az katılımı %3,5’lik oranla 14 kişiyle okur-yazar
olmayanlar sağlamıştır.
Tablo 2: Normallik Testine İlişkin Tablo

İstatistik
Mean

afganlarayönelikalgıvetutu
m

3,6726

95% Confidence Interval

Lower Bound

3,6089

for Mean

Upper Bound

3,7363

5% Trimmed Mean

3,7025

Median

3,7667

Variance
Std. Deviation

Sapma
,03239

,420
,64787

Minimum

1,63

Maximum

4,93

Range

3,30

Interquartile Range

Standart

,73

Skewness

-,791

,122

Kurtosis

,508

,243

Normallik testinde Skewness ve Kurtosis değerleri -1,5 ile +1,5 arasında olduğundan her bir soru
normal dağılmaktadır (Tabachnick and Fidell, 2013: 68). Parametrik test uygulanacak örneklerden
elde edilen nicel verilerin normal dağılım göstermesi gerekir (Özdamar, 2013: 253).
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6.2

Farklılık Testleri

Tablo 3: Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin Afganlara yönelik algı ve tutumları demografik
özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
Demografik Özellikler
Cinsiyet

Gelir Durumu

Etnik Köken

Eğitim Durumu

Yaş

Kadın
Erkek

N

Ortalamalar

252
148

3,7470
3,5459

0-1500
1501-3000
3001-4500

93
188
96

3,7204
3,6358
3,6740

4501 ve üzeri

23

3,7739

Türk
Kürt
Arap

214
122
55

3,6142
3,7817
3,6673

Göçmen

9

3,6148

Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite
18-25
26-35
36-45
45 ve üzeri

14
92
98
196
229
43
35
93

3,2786
3,7065
3,7133
3,6645
3,6754
3,7031
3,4952
3,7183

T
Değer
i
3,026

Sig(p)
Değeri

F
Değer
i
,557

Sig(p)
Değeri

1,768

,153

1,963

,119

1,062

,365

,003

,644

Bağımsız örneklem T-testinde Afgan sığınmacılara yönelik algı ve tutumlarda erkek ve kadınların
görüşleri arasında fark olup olmadığı test edilmiştir. Farklılık değişkeni tablosu, cinsiyet değişkenine
göre; Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin Afganlara yönelik algı ve tutumları arasında farklılık
bulunup bulunmadığını açıklamaktadır. ANOVA tablosunda (Sig. 2-tailed) değerine bakmak gerekir.
Söz konusu değer (Sig. 2-tailed=,644) değerinin 0,05’ten büyük olduğu için anlamlı bir fark olduğunu
gösterir. Tabloya göre cinsiyet ile Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin Afganlara yönelik algı
ve tutumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Erkek katılımcılar,
mültecilere karşı kadın katılımcılara göre daha az olumlu tutum bildirmiştir (Scwetzer vd., 2005:
170).
Gelir durumu değişkenine göre; Afganlara yönelik algı ve tutum arasında (Sig. 2-tailed=,180)
değerinin 0,05’ten büyük olması nedeniyle değişkenler arasında farklılık yoktur. H2 hipotezimiz
reddedilmiştir.
Etnik köken değişkenine Afganlara yönelik algı ve tutum arasında (Sig. 2-tailed=,153) değerinin
0,05’ten büyük olması nedeniyle anlamlı fark yoktur. H3 hipotezimiz reddedilmiştir.
Eğitim durumu ile Afganlara yönelik algı ve tutum arasında tabloya göre (Sig. 2-tailed=,119)
olmasından dolayı anlamlı fark yoktur. H4 hipotezimiz reddedilmiştir.
Yaş değişkenine göre Afganlara yönelik algı ve tutum arasında (Sig. 2-tailed=,365) arasında anlamlı
fark yoktur. H5 hipotezimiz reddedilmiştir.
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6.3
Faktör Analizi
Çalışmada örneklem sayısının 400 olarak belirlenmesi çalışmanın faktör analizi için uygunluğunu
göstermektedir. Afganlara yönelik algı ve tutum faktör analizi sonucunda dört (4) faktör ortaya
çıkmıştır. Bu faktörler; tutum (,901), ekonomi (,896), güvenlik (,887), sosyokültürel (,825) olarak
belirlenmiştir.
Toplam varyans 77,068’dir. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığının belirlemesinde
kullanılan Kaiser Mayer Olkin Test (KMO) değerinin 0,50’nin üzerinde (0,828) olması dolayısıyla her
bir sorun faktör analizine uygundur. Bu nedenle araştırma için örneklem büyüklüğü yeterlidir
(Karagöz, 2019: 951).
6.4
Değişkenler Arası İlişki (Korelâsyon Analizi)
Tablo 4: “Afganlara Yönelik Algı ve Tutum ile Afganlara Yönelik Algı ve Tutumun Alt Boyutları
Arasındaki İlişki
Korelasyon

Sosyok

afganlarayönelikal

afganlarayönelik Pearson Correlation
algıvetutum
Tutum

gıvetutum

Tutum

Ekonomi

Güvenlik

ültürel

1

,872**

,836**

,830**

,909**

,872

1

Ekonomi

Pearson Correlation

,836**

,757**

1

,766**

,612**

Güvenlik

Pearson Correlation

,830**

,716**

,766**

1

,625**

Sosyokültürel

Pearson Correlation

,909**

,683**

,612**

,625**

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korelasyon analizi değişkenler arasında ilişkinin varlığını belirlemek amacıyla yapılan analizdir
(Kurnaz, 2020: 80).
“İki veya daha fazla değişken arasındaki incelemeye yarayan analizdir. Korelasyon katsayısı “r” ile
gösterilir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değer alarak ilişkinin yönü pozitif veya negatif
olarak gruplandırılır” (Kılınç ve Sünbül, 2018:179). Bu anlamda, araştırmada “Afganlara yönelik algı
ve tutum ile Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutları arasında (tutum, ekonomi, güvenlik ve
sosyokültürel) bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla oluşturulan “H6: “Afganlara yönelik algı
ve tutum ile Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutları arasında bir ilişki vardır” hipotezi için
Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır.
Yukarıdaki Pearson korelasyon tablosunda arasında anlamlı ilişki bulunan değişkenler verilmiştir.
Tablodan hareketle, Afganlara yönelik algı ve tutum ile; Afganlara yönelik algı ve tutumun alt
boyutları arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki vardır. Ekonomi alt boyutu ile tutum alt boyutu
arasında (,757**), güvenlik alt boyutu ile; tutum alt boyutu arasında (,716**) ve ekonomi alt boyutu
arasında (,766**), sosyokültürel alt boyut ile; tutum (,683**), ekonomi (,612** ), ve güvenlik alt
boyutu (,625** ), arasında anlamlı ilişki vardır. Afganlara yönelik algı tutumun belirlenmesinde
güvenlik, ekonomi, sosyokültürel faktörler belirleyici olmuştur.
Dolayısıyla “H6: Afganlara yönelik algı ve tutum ile Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutları
arasında bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
En önemli faktörlerden biri, ev sahibi toplum üyelerinin kendilerine karşı sahip oldukları
tutumlardır. Bu tutumlara genellikle önyargı ve ayrımcılık şeklinde olumsuz olan davranışlar eşlik
eder. Son araştırmaların önemli bir bulgusu, ayrımcılık deneyiminin göçmen uyumunda önemli bir
faktör olduğudur. 5000'den fazla göçmen genç üzerinde yapılan bir çalışmada ayrımcılık, gençlerin
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kültürleşmeye çalıştığı dört faktörle (ekonomik, kültürel, bireysel tutum ve güvenlik) ilişkilidir
(Berry, 2006: 731).
6.5
Regresyon Analizi
Regresyon analizi ile; “bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkeni ne şekilde etkilediği ya da bağımlı
değişken üzerinde değişimin ne kadarının bağımsız değişkenler nedeniyle ortaya çıktığı
belirlenmeye çalışılır. Bağımlı değişken olan Afganlara yönelik algı ve tutumun bağımsız değişken
olan Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutlarını etkileyip etkilemediğini gösteren analizdir”
(Can, 2016: 263).
R Square değeri (,992)’dir. Bu değer Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutlarının Afganlara
yönelik algı ve tutumu %99,2 oranında etkilediğini göstermektedir. Regresyon analizi P=,000
olduğundan anlamlıdır.
Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutlarının (tutum, ekonomi, güvenlik ve sosyokültürel)
Afganlara yönelik algı ve tutumu pozitif olarak etkilemektedir. Sabit katsayımız ,105 alt boyutlara
ilişkin katsayı ise; tutum (,205), ekonomi (,172), güvenlik (,172), sosyokültürel (,423) olarak
açıklanmıştır.
Tablo 5: Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutlarının (tutum, ekonomi, güvenlik ve
sosyokültürel) Afganlara yönelik algı ve tutuma etkisine ilişkin Regresyon Analizi
Bağımsız
Değişkenler
Sabit

Beta

P

R2

,105

,000

Tutum

,205

,000

Ekonomi

,172

,000

Güvenlik

,172

,000

Sosyokültürel

,423

,000

,992

F

12708,300

P

,000

Tablo 5’ e bakıldığında R2 değerinin ,992 olduğu görülmektedir. Bu değer Afganlara yönelik algı ve
tutumun alt boyutlarının (tutum, ekonomi, güvenlik ve sosyokültürel) Afganlara yönelik algı ve
tutumu %99,2 oranında açıklamaktadır. (F=12708,300; P=0,000) bu değerlere bakıldığında bağımsız
değişkenlerin tamamı bağımlı değişken üzerinde etkilidir.
Algılanan dört tür tehdit, ekonomik, siyasi güce veya refaha yönelik algılanan tehditler olan gerçekçi
tehditleri içerir. Ahlaka, değerlere ve tutuma yönelik algılanan tehditlerden oluşan algılar yerli halkta
kaygıya yol açmaktadır. Örneğin, bazı vatandaşlar göçmenlerin işlerini elinden alacağından, kamu
kaynaklarını tüketeceğinden veya ulusal kimlik ve kültürü tehdit edeceğinden dolayı göçmenlere
karşı olumsuz tutumlara sahip olacağından endişe duymaktadır (Simpson vd., 2016: 375-376).
Algılanan bu tehditlerin herhangi biri veya tümü, (yerli halkta) grup içi üyelerin tutum ve inançlarını
etkileyebilir; korku ve kaygı gibi duygulanım ve kaçınma gibi davranışlara yol açabilir (Stephan,
2014: 240). Dolayısıyla “H7: Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutlarının (tutum, ekonomi,
güvenlik ve sosyokültürel) Afganlara yönelik algı ve tutuma etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
7
Sonuç
Göçmenlere yönelik dışlama ve ayrımcılık, küresel bir sorun olarak güncelliğini korumaktadır.
Göçmenlerin yeni bir ülkeye uyum sağlamada büyük zorluklarla karşılaşmalarının, öncelikle nereden
geldikleri, yaşamlarının erken dönemlerinde hangi sorunlu deneyimlere maruz kaldıkları veya hangi
tutumlara sahip oldukları ile ilgili faktörlerin tespit edilmesi gerekir. Göç ettikleri yere taşınırken ve
orada yaşarken ne tür sorunlar (özellikle ekonomik zorluklar, mülteci kampında yaşamak, sağlık
sorunları ve ayrımcılık vb.) yaşadıkları belirlenmelidir. Bu belirlenen sorunların çözümünden sonra
uyum problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Çalışmamızda elde edilen verilere bakıldığında bazı hipotezlerimiz kabul edilirken (H1, H6, H7), bazı
hipotezlerimiz (H2, H3, H4, H5) reddedilmiştir. Erzincan il merkezinde yaşayan bireylerin Afganlara
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yönelik algı ve tutumlarına yönelik soru ortalamalarına baktığımızda Afganlara yönelik olumsuz algı
ve tutumlar öne çıkmaktadır.
Katılımcıların %56, 8’i 227 kişi Afganları iç savaş karşısında zorunlu sebeplerden dolayı ülkelerini
terk etmek zorunda kalan insanlar olarak görmektedir. Katılımcıların %64, 6’sı 218 kişi Afganları
yerli halk için güvenlik ve asayişle ilgili sorun oluşturduğunu düşünmekte ve Afganları tehdit olarak
görmektedir. Katılımcıların %58, 3’i 273 kişi Afganların Türkiye’de işsizlik oranını arttırdığını
söylemektedir. Katılımcıların %60, 3’ü 241 kişi Afganları Türkiye’nin standardını azaltanlar olarak
görmektedir. İşsizlik, gecekondulaşma, suç ve uyum problemleri yaşam standardı üzerinde olumsuz
etki yaratmaktadır. Katılımcıların %70, 3’i 281 kişi Afganlar kendi ülkelerine geri gönderilmesi
gerektiğini söylemektedir. Katılımcıların %67, 5’i 250 kişi Afganlar konut satış ve kira fiyatlarını
arttırdığını söylemektedir.
Katılımcıların %65, 5’i 252 kişi Afganlar ülke bütünlüğümüze zarar vermektedir. Katılımcıların %65,
6’i 256 kişi Afganlar yaşadıkları yerlerde suç oranları artar. Katılımcıların %41, 8’i 235 kişi Afganlar
sığınmacılar ekonomik açıdan Türkiye’ye yarar sağlamaktadır. Katılımcıların %69, 5’i 278 kişi
Afganlar için harcanan ekonomik kaynaklar Erzincan’daki bireylerin aleyhinde sonuçlara neden
olmaktadır. Katılımcıların %66, 5’i 266 kişi Afganlar sığınmacılar kendileri için oluşturulmuş
kamplarda yaşamalıdır. Katılımcıların %72, 6’i 290 kişi Afganlar kendilerine uygun iş ve eğitim
kurumlarına yerleştirilmelidir. Katılımcıların %71, 8’i 287 kişi Afganlar kadınlar gayrimeşru evlilik
için fırsat oluşturarak aile kurumuna zarar vermektedir. Katılımcıların %69, 8’i 279 kişi Afganlar
kendi iş yerlerini açma konusunda destek verilmelidir. Katılımcıların %68, 3’i 273 kişi kültürel ve
dilsel özellikleri Türkiye’nin birlik ve beraberliğini olumsuz etkilemektedir. Katılımcıların %79,8 ’i
319 kişi Afganların kadınların yasal olmayan iş piyasalarında (seks işçiliği, uyuşturucu tacirliği vb.)
gelir kaynağı olması ahlaki yozlaşmalara neden olmaktadır. Bu sonuçlar katılımcıların yarısından
fazlasının Afgan göçmenlere yönelik olumsuz tutum içinde olduklarını göstermektedir.
Avustralya’da yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Katılımcıların yarısından
fazlasının mültecilere yönelik sevmeme, nefret, düşmanlık gibi öğeleri içeren önyargılı tutumlarda
orta noktanın üzerinde puan aldığını göstermiştir. Bu sonuçlar, göçmen gruplarına ve Avustralyalı
Aborijinlere karşı önyargıyı gösteren önceki Avustralya araştırmalarıyla tutarlı olan, mültecilere
yönelik yüksek bir önyargılı tutum yaygınlığı olduğunu göstermektedir (Scwetzer vd., 2005: 170).
Gerçekçi tehditler, “iç grubun (yerli halk) varlığını, siyasi veya ekonomik gücünü veya fiziksel refahını
tehlikeye atan dış grup (göçmenler)” ile ilgilidir. Araştırmalar, gerçekçi tehditlerin, arazi veya işler
gibi kıt kaynaklar üzerindeki gruplar arası rekabeti ve sağlık tehditleri gibi ekonomik çıkarlara,
sosyal statüye veya iç grubun refahına yönelik tehditleri göçmenlere yönelik önyargının ve tutumun
güçlü bir göstergesi olduğunu tutarlı bir şekilde göstermiştir (Bizman ve Yinon: 2001: 191).
Yaptığımız çalışmada demografik özellikler açısından cinsiyet, medeni durum, gelir, eğitim, yaş ve
engel türü değişkenleri açıklanmıştır. Araştırmanın güvenilirlik analiz sonucu ,89 çıkmıştır. Ölçekte
yer alan her soru normal dağılıma uygundur. Bu nedenle parametrik testler kullanılmıştır. Farklılık
testleri sonucunda cinsiyet değişkeni ile Afgan sığınmacılara yönelik algı ve tutum değişkeni arasında
anlamlı farklılık vardır.
Etnik köken, gelir, eğitim ve yaş değişkenleri ile Afgan sığınmacılara yönelik algı ve tutum değişkeni
arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Korelasyon analizi sonuçlarında ise Afgan sığınmacılara
yönelik algı ve tutum boyutunun alt boyutları (tutum, ekonomi, güvenlik ve sosyokültürel) arasında
pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda, Afganlara yönelik algı ve tutum ile
Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutları arasında bir ilişki bulunmuştur. Regresyon
analizinde; Afganlara yönelik algı ve tutumun alt boyutlarının (tutum, ekonomi, güvenlik ve
sosyokültürel) Afganlara yönelik algı ve tutumu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Göçmenlere yönelik literatür incelendiğinde genel olarak göç edilen yerdeki insanlar
tarafından dışlayıcı tutumlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu anlamda alınacak tedbirler şunlardır:
a.
Göçmenlere yönelik toplumsal uyumun arttırılması amacıyla eğitim programları
düzenlenmelidir. Buna ilave olarak göçmenlerle göç edilen yerdeki insanların çeşitli etkinliklerle bir
araya getirilmesi kültürel alışveriş ve birbirlerini tanıma imkânı sağlanmalıdır.
b.
Ayrıca, göç edilen yerdeki insanların göçmenlerle daha sık iletişim kurmaları teşvik
edilmeli, gönüllü kuruluşlar ve toplum projeleri ile göçmenlere destekler sağlamalıdır.
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c.
Özellikle medya ve iletişim araçları, göç ve göçmen konularını ele alırken konularını
dikkatlice seçmelidir. Toplum içinde damgalanmayı, korkuyu ve endişeyi arttıracak konular ele
alınmamalıdır.
d.
Göçmenlerin; sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve engelli ve yaşlı gibi
dezavantajlı göçmenlere yönelik evde hasta bakım hizmeti veren meslek mensupları tarafından
sürekli olarak izlenmelidir.
e.
İşsizlik, konut ve beslenme sorunları gibi durumlarda göçmenlere yönelik istismar
ve ihmal artabilir. İhmal ve istismarın ortaya çıkmasını önleyici tedbirler kurumlar tarafından
(belediye, valilik, göç müdürlüğü, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri)
alınmalıdır.
f.
Göçmenlere yönelik en önemli sorunlardan birisi de işsizliktir. Göçmenleri
nitelikleri, meslekleri dikkate alınmak suretiyle iş-kur üzerinden çeşitli iş ve mesleklerde istihdamı
sağlanmalıdır.
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ÖZ
Bakım hizmetlerine olan gereksinimin artması ile birlikte evde bakım hizmetlerine olan talebi
artmıştır. Bu çalışmada evde bakım sistemini bakım sigortası ile bütünleştiren ve Türkiye
Cumhuriyeti kökenli kişilerin Türkiye dışında en fazla yaşadığı ülke olan Almanya ile
Türkiye’deki evde bakım hizmetleri incelenmiştir. Araştırma, Almanya (n=10) ve Türkiye’de
(n=13) evde bakım hizmetleri yöneticileriyle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Almanya’daki görüşmeciler, evde bakım hizmetlerinin sunumunda
pazarlama sürecinde yoğun bir rekabetin yaşandığını, bakım planları ve standartları
uygulamanın güçlüğü, sigorta şirketlerinin maliyetleri düşürmek odaklı yaklaşım içerisinde
olduklarını, denetim sürecinde bürokratik işlemlere odaklanıldığını belirtmişlerdir.
Türkiye’de, sağlık ve sosyal bakım uygulamalarının farklı kurumlar tarafından yönetilmesi,
evde bakım hizmetlerinin de denetim eksikliği, haksız rekabeti düzenleyici uygulamaların
yetersiz olması temel sorunlar olarak belirtilmiştir. Türkiye evde bakım hizmetlerinin tanımı,
kapsamı gibi birçok konuda uzlaşım bulunmazken Almanya’da bu bir sorun olarak yer
almamıştır.
ABSTRACT
With the increase in the need for care services, the demand for home care services has
increased. In this study, home care services in Germany, where most of the Turkish origin
people abroad live, and Turkey, which integrate the home care system with the care insurance
were examined. The research was conducted using a semi-structured interview form with
home care service managers in Germany (n=10) and Turkey (n=13). Interviewees in Germany
stated that there is intense competition in the marketing process in the delivery of home care
services, it is difficult to implement care plans and standards, insurance companies are focused
on reducing costs, and bureaucratic procedures are focused on during the audit process. In
Turkey, the management of health and social care practices by different institutions, the lack
of supervision in home care services, and the inadequate regulatory practices of unfair
competition are stated as the main problems. While there is no consensus on many issues such
as the definition and scope of home care services in Turkey, this has not been stated as a
problem in Germany.
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1

Giriş

Bireylerin bakım hizmetlerine olan gereksinimin artması ile birlikte artan talebi karşılamaya yönelik
farklı dinamikler ve bakım modelleri gelişmiştir. Evde bakım hizmetleri de artan bakım
gereksinimine karşılık gelişen hizmet sunum modellerinden biridir (DePalma, 2008; Genet vd., 2012;
Jones, 2014; Shang ve Wu, 2011; Weissert vd., 2005). Evde bakım hizmetlerinin birçok ülkede
birbiriyle etkileşim içerisinde sağlık ve sosyal hizmet modeli olarak uygulandığı izlenmektedir
(Gupta, 2013; Arita ve Ryu, 2013; Nadash vd., 2012; Santana, 2010, Schmid, 2005).
Evde bakım hizmetleri birçok ülkede yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen uzlaşım sağlanmış
tanım ve kapsam bulunmamaktadır. Sunulan hizmetin içeriği, kimler tarafından kime verildiği, evde
bakım hizmetleri tanımlarında farklılık gösteren temel ögeler iken ortaklaştığı temel nokta kişiye
evinde sağlık ve sosyal hizmet sunulmasıdır (Bentur, 2001; Davis, 1994; Genet, Kroneman, Boerma
2013; Littauer, 1960; Living Indepently at Home [Livindhome], 2011; Ryder, Stitt Pauline ve William,
1969; Thome, Dykes ve Hallberg, 2003); (Bentur, 2001; Genet ve diğerleri, 2012:9; Kersktra ve
Hutten, 1996; Ryder ve diğerleri, 1969; ve diğerleri, 2003), 15 Avrupa Birliği‡ (AB) ülkesinde
yaptıkları bir çalışmada, evde bakım hizmetlerinden “ne anlaşılması” gerektiği konusunda AB
ülkeleri arasında da bir uzlaşım olmadığını belirmişlerdir. AB ülkelerinde Ortak bir tanımın
olmamasının bir sonucu olarak üye ülkelerde ortak bir sağlık sunumunu hedefleyen “sınırlar ötesi
sağlık hizmetleri sunumu direktifinde” uzun dönem bakım hizmetlerinin bir parçası olan evde bakım
hizmetleri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu tanımın ve içeriğinin belirsizliği AB vatandaşlarının AB
ülkelerinde ortak bir evde bakım hizmeti almasını engelleyen durumlardan bir tanesi olarak
değerlendirilmektedir (European Union [EU], 2008, 2011).
Türkiye’de de Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci Kalkınma
Planı’nda (Resmî Gazete [RG], 1963), evde bakım hizmetleri, yataklı tedavi hizmetlerinin bir
alternatifi ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve maliyetin azaltılması için bir araç olarak
görülmektedir. Kalkınma planında, evde bakım hizmetleri örgütlenmesinin geliştirilmesi ve evde
bakım birimlerinin kurulması konusunda pilot bölge çalışmalarının yapılması önerilmekle birlikte,
bu öneriler uygulamaya geçirilmemiştir. Ancak son yıllarda artan yaşlı nüfusa paralel olarak bakım
hizmeti gereksiniminin artması, yaşanan toplumsal sosyo-ekonomik değişimler Türkiye’de de
politika yapıcılarının ve özel sağlık kuruluşlarının evde bakım hizmetlerine olan ilgisini artırmış ve
evde bakım hizmetleri ülke sağlık hizmetleri gündemine yeniden hızlı biçimde tekrar girmiştir.
Evde bakım hizmetlerinin yeniden yapılanması sürecinde nitelikli bakım hizmetinin oluşturulması
toplumsal refahın gerçekleştirilebilmesi için önemlidir. Bu makalede var olan durumun
saptanabilmesi amacıyla Türkiye’deki şu an için sürdürülmekte olan evde bakım hizmetleri ile
Almanya’da sürdürülen evde bakım hizmetlerinin karşılaştırılmasını içeren bir çalışma
planlanmıştır. Çalışma kapsamında Almanya’nın seçilmesinin nedenleri aşağıda yer almaktadır:
•
Evde bakım hizmetlerinde kültürel ve kişisel değerler önemli bir yer tutmakta ve evde bakım
hizmetlerinin işleyiş sürecine doğrudan etki etmektedir (Glodny vd., 2011; Lange vd., 2013;
Lottmann vd., 2013). Bu nedenle evde bakım hizmetleri konusunda, Türkiye sınırları dışında, Türkiye
toplumuna ait kültürel ve kişisel değerlerin evde bakım hizmetlerine olan etkisinin izlenebileceği,
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu nüfusun en çok yaşadığı ülke olan Almanya (Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı, 2011:3) seçilmiştir,
•
Türkiye’de son on yılda bir bakım sigortasının gerekli olduğuna ilişkin tartışmalarda
ivmelenme bulunmaktadır (Oğlak, 2007; Tufan,2009). Almanya’nın bakım sigortasının gelişiminde
büyük katkısı bulunması ve bu sigortanın ilk uygulayıcılarından biri olması seçim nedenlerinden bir
diğeridir.
•
Almanya, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal ilişkileri açısından önemli partnerlerinden biridir
(TÜİK, 2014; Dışişleri Bakanlığı, 2014) ve bu nedenle kurumların ve sektörlerin birbirini etkilemesi
kaçınılmaz olup Almanya sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin etkileri Türkiye için yüksektir.

‡
Araştırma yapılan ülkeler: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık.

Sosyolojik Bağlam®

56

Sosyolojik Bağlam® 2021, 2(3) 55-71

•
Almanya’nın sosyal refah yasası kapsamında evde bakım hizmetlerine başladığı ilk
dönemlerdeki (1960’lı yıllar) nüfus yapısı ile Türkiye’nin günümüz nüfus yapısı benzerlik
göstermektedir (Federal Statistical Office of Germany, 2013: 11).
Evde bakım hizmetlerinin geliştiği bir ülke örneği ile henüz yeni yapılanmakta olan bir ülkenin
karşılaştırılmasına dayalı bu çalışmanın, gelişmekte olan ülkelerdeki evde bakım sektörlerinin
nitelikli olarak yapılanmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
1.1
Almanya’da Evde Bakım Sistemi
Almanya sağlık sisteminin temelini, Alman Anayasası’nın özünde yer alan “İnsan onuruna
dokunulmaz. Tüm devlet otoritesi, onu gözetmek ve korumakla yükümlüdür” hükmü oluşturur ve
sağlık ve sosyal hizmetlere erişimdeki temel araçlardan biri de Almanya Sosyal Güvenlik Yasası’dır
(Sozialgesetzbuch) (Heinicke ve Thomsen, 2010: 2). İlk bölümü genel hüküm olmak üzere 12
bölümden oluşan sosyal güvenlik yasanının içerisinde farklı bir sosyal güvenlik başlığı
bulunmaktadır. Genelde SGB XI olarak adlandırılan “zorunlu uzun dönem bakım sigortası” ve SGB V
biçiminde kısaltılan zorunlu sağlık sigortası bu yasanın içerisinde yer almaktadır (Çizelge 1)
(https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/).
Tablo 1. Almanya Sosyal Güvenlik Kanunu’nun bölümleri
KOD

Bölüm

SGB I

Genel hükümler

Allgemeiner Teil

SGB II

İşsizlik sigortası

Grundsicherung für Arbeitsuchende

SGB III

İstihdam geliştirici düzenlemeler

Arbeitsförderung

SGB IV

Sosyal güvenlik için temel ilkeler

Gemeinsame Vorschriften für die
Sozialversicherung

SGB V

Zorunlu sağlık sigortası

Gesetzliche Krankenversicherung

SGB VI

Zorunlu emeklilik sigortası

Gesetzliche Rentenversicherung

SGB
VII

Zorunlu kaza sigortası

Gesetzliche Unfallversicherung

SGB
VIII

Çocuk ve gençlik hizmetleri

Kinder- und Jugendhilfe

SGB IX

Engellilerin rehabilitasyonu ve
katılımı

Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen

SGB X

Sosyal yönetim süreçleri ve sosyal veri
koruması

Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz

SGB XI

Zorunlu uzun Dönem bakım sigortası

Soziale Pflegeversicherung

SGB
XII

Sosyal refahı geliştirici düzenlemeler

Sozialhilfe

Almanya’da uzun dönem bakım hizmetleri ilk defa 1962 yılında Federal Refah Yasası
(Bundessozialhilfegesetz) içerisinde yer almış ve sosyal refahı geliştirici uygulamalardan biri olarak
kabul edilmiştir. (Wiener ve Cuellar,1999). Almanya’da bakım hizmetleri ile ilgili reform çabaları
içerisinde en köklü değişimi, Nisan 1994’te bakım sigortası (Soziale Pflegeversicherung) uzun dönem
bakım bakım hizmetleri de kapsayacak biçimde sağlık sigortasından bağımsız olarak ayrı bir sigorta
olarak yasalaşmıştır (Wiener ve Cuellar,1999).
Almanya’da bakım sigortası kapsamında; profesyonel olmayan bakım sağlayan kişiye verilen bakım
parası, profesyonel evde bakım hizmetleri, kısmen ayakta bakım hizmetleri, engellilere yönelik özel
hizmetler, kısa süreli bakım hizmetleri, yatılı bakım kurumlarında sağlanan hizmetler, bakım
sağlayacak kişiye yönelik bakım kursları, bakım hizmetleri için gerekli araç ve gereç desteği, bakıma
muhtaç kişinin yaşadığı mekân ve çevresinin kişinin yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi
olmak üzere dokuz temel başlıkta hizmet sunulmaktadır. Almanya’da bakım sigortası kapsamında
yatılı bakım kurumlarından ve evde bakım hizmetlerinden yararlanma aşamalı olarak gerçekleşmiş
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evde bakım hizmetlerinden 1 Nisan 1995’ten itibaren, yatılı bakım hizmetlerinden ise 1 Temmuz
1996’dan itibaren yararlanabilmişlerdir.
Almanya’da kişilere, bakım gereksinimleri, bakım olanakları ölçüsünde kurumda bakım veya evde
bakım hizmetlerini seçme hakkı tanınmaktadır. Kişi evde bakım hizmetleri tercih etmesi durumunda
aile üyeleri ya da profesyonel olmayalar tarafından sağlanan evde bakım hizmetini veya profesyonel
evde bakım kuruluşlarından sunulan evde bakım hizmeti olmak üzere temel olarak iki seçenekten
birini seçme hakkına sahiptir. Almanya’da genellikle aile üyeleri tarafından verilen evde bakım
hizmeti tercih edilmektedir (Statistisches Bundesamt, 2018:16). Kişilerin aile tarafından verilen
informal bakım hizmetlerini tercih etmelerinde, aile üyelerine çalışma olanağı sağlaması, aile için bir
gelir olarak görülmesi ve bakım hizmeti alan bireyin mahremiyetinin daha iyi korunabilmesine
olanak sağlaması gibi nedenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Almanya’da 2017 yılında uzun
dönem bakım sigortası kapsamında bakım hizmetlerinden 2017 yılında 3.414378 kişi (nüfusun %
4ü) yararlanmıştır. Bakım hizmetlerinden yararlananların %76’sı (n=2.594.862) evde bakım
hizmetinden yararlanırken, geri kalan %24’ü (n=818.289) huzurevleri, hospice, gündüz bakım
merkezleri gibi kurumda bakım hizmetlerinden yararlanmıştır. Evde bakım hizmetlerinden
yararlananların %68’i (n=1.764.904) aile fertleri tarafından bakılmakta ve bakım sigortasından
verdikleri hizmet karşılığında ücret almaktadırlar. Profesyonel evde bakım kuruluşlarından
yararlananlar tüm evde bakım alanların %32’si (n=829.958) (Statistisches Bundesamt, 2018:18).
Evde bakım hizmeti alan kişilerin %66’sı informal bakım alırken, %34’ü profesyonel evde bakım
kuruluşlarından hizmet almaktadırlar. İnformal bakım hizmeti alanlar tüm bakım hizmetlerinden
yararlananların yaklaşık %51’ini oluşturmaktadır (Statistisches Bundesamt, 2018: 18).
1.2
Türkiye’de Evde Bakım Sistemi
Türkiye’de evde bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemeler Sağlık Bakanlığı (SB) ve Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı (ASHB) tarafından yürütülmektedir. Ayrıca belediyeler evde sundukları
hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yedinci maddesine ve Belediyeler Kanunu’nun 14.
Maddesine dayandırarak gerçekleştirmektedirler. Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin
yürütülmesinden ve denetiminden sorumlu olan SB ve ASHB’ların görev paylaşımının gerekçesini
hizmet sunulacak kitlenin ve sunulacak hizmetlerin içeriğinin farklı olmasına dayandırmaktadır. SB
tarafından hizmet sunulacak hedef kitle, hasta olarak (RG, 2005a; RG, 2005b; SB,2010) ASHB
tarafından hizmet sunulacak temel kitle ise sağlıklı yaşlı ve bakıma muhtaç özürlü olarak
tanımlanmıştır (RG, 2008). Hasta, sağlıklı yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin gereksinimlerinin
birbirinden farklı ve birbirinden ayrı sunulması gerekliliği ön kabulü ile oluşturulan Türkiye evde
bakım sistemi, hizmet sunumu sırasında kurumların ve hizmet sağlayıcıların çeşitlenmesi aynı
konuda birçok hukuksal düzenlemelerin oluşmasına da sebep olmuştur.

Türkiye’deki evde bakım hizmetlerine ilişkin mevzuatın incelenmesi ve uygulamaların
gözlemlenmesi sonucunda Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerel yönetimler,
SB ve ASHB izin almadan kayıt dışı sunulan hizmetler hiçbir kurumdan destek almadan aileler
tarafından sunulan geleneksel hizmetler ve aile tarafından finansmanı sağlanan göçmenler
tarafından sunulan hizmetler olmak üzere temel olarak altı farklı evde bakım hizmeti modeli
bulunmaktadır. Bunların bazıları daha etkin olarak kullanılırken, bazıları sadece mevzuat düzeyinde

kalmış ve uygulamaya geçememiştir. Türkiye’de saptanan evde bakım uygulamalarının tümü aşağıda
verilmiştir.
Türkiye’de Evde Bakım Hizmet Sunum Biçimleri
1. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri
•
•
•
•

Aile hekimleri kapsamında sunulan hizmetler.
Hastaneler bünyesinde oluşturulmuş evde sağlık birimleri tarafından yürütülen hizmetler.
Ağız ve diş sağlığı merkezleri tarafından yürütülen hizmetler.
SB izni ile açılan özel evde bakım kuruluşları tarafından yürütülen hizmetler.

2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri
•
•

ASHB izni ile açılan özel evde bakım kuruluşları tarafından yürütülen hizmetler.
ASHB tarafından aile üyelerine sağlanan nakit yardımı kapsamındaki hizmetler.
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•
•

ASHB izni ile açılan yatılı bakım kurumları tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri.
ASHB izni ile açılan gündüz bakım merkezleri tarafından yürütülen hizmetler

3

Yerel yönetimler tarafından sağlanan hizmetler.

4.

SB ve ASHB izin almadan kayıt dışı sunulan hizmetler

5.

Aile üyeleri tarafından verilen geleneksel bakım hizmetleri.

6.

Göçmenler tarafından yürütülen hizmetler.

2
Yöntem
Araştırma, Almanya’da (Berlin Eyaleti) ve Türkiye’de evde bakım hizmeti sağlayan evde bakım
kurumu yöneticilerinin, evde bakım hizmetleri konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik nitel
araştırmadır. Evde bakım kavramının bileşenindeki kültürel dinamiklerin etkisini daha iyi
yansıtabilmek için alanın uzmanları ile derinlemesine görüşmeye dayalı niteliksel araştırma tercih
edilmiştir. Araştırmada görüşmeler araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış form
aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Niteliksel çalışma kapsamında içerik analizi ve betimsel analiz
yapılmıştır.
Almanya’daki evde bakım kuruluşları verdikleri hizmet içerikleri, hedef kitle ve
organizasyon yapıları dikkate alınarak on farklı grup olarak ele alınmıştır. Oluşturulan her
farklı gruptan en az bir örnek kurum seçilmiştir. Türkiye’de ise evde bakım hizmetleri farklı
kurumsal yapılara bağlı olarak sunulduğundan tüm farklı örgütlenme yapıları ve hizmet
içeriklerini kapsayacak biçimde bir örneklem seçimi yapılmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı
örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir (Merriam,
2009/2013: 78). Araştırmada görüşmenin verimliliği artırmak amacıyla günde en fazla iki
görüşme gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırma için Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulundan gerekli izinler alınmıştır. Çalışmaya
katılanlarının tamamı araştırma ile ilgili olarak aydınlatılmış ve görüşmeyi kabul etmeleri
onam olarak değerlendirilerek yazılı onam alınmamıştır.
3
Araştırmanın Bulguları
Araştırma grubuna ilişkin sosyo-demografik özellikler incelendiğinde 23 katılımcının onu
Almanya’dan, onüçü Türkiye’dendir. Katılımcıların 12’si kadın ve 11’i erkektir. Grubun yaş
ortalaması 44,65 olarak saptanmıştır. Almanya’dan katılan katılımcıların evde bakım hizmetlerinde
çalışma süresi ortalama 12 yıl iken Türkiye’deki katılımcıların 3,8 yıl olarak saptanmıştır. Tüm
katılımcılar yüksek öğrenim mezunudur.
Gerçekleştirilen görüşme kayıtları (1-10 numaralı görüşmeciler Almanya, 11-23 numaralı
görüşmeciler Türkiye) incelendiğinde, bağlantılı ifadeler kodlanarak her iki ülke için karşılaştırma
yapmaya olanak sağlayabilecek tema ve alt tema başlıkları belirlenmiştir.
3.1
Evde bakım hizmetleri ile ilgili tanımlar
Evde bakım hizmetlerinin içeriğinin tanımlanmasında Almanya’daki görüşmeciler arasında büyük
oranda uzlaşım bulunurken, Türkiye’deki görüşmeciler arasında uzlaşım olmadığı belirlenmiştir.
Almanya’daki görüşmeciler evde bakım hizmetlerini daha çok bütüncül yaklaşım içinde tıbbi ve
sosyal bakım hizmetlerini içerecek biçimde tanımlamaktadır; bu durum “Kişiye evinde sunulabilecek
her türlü tedavi hizmetleri ile birlikte onun yaşamını devam ettirebilecek her türlü hizmetin
sunulması” (G7-Özel Evde Bakım Kuruluşu) şeklindeki görüşmeci ifadesinde göze çarpmaktadır.
Türkiye’de evde bakım hizmetlerinde farklı hizmet sunucuları ve farklı hizmet içerikleri olması
nedeniyle hizmet içeriği bağlamında Almanya’dakine benzer uzlaşı söz konusu değildir. Türkiye’deki
bir görüşmeci evde bakım hizmetini “Kendi evinde ona hastane şartlarını sağlamak” (G16 Evde bakım
hizmeti veren özel çalışan hemşire) şeklinde tanımlarken bir diğer görüşmeci ise “Evde bakım sadece
tıbbi ihtiyaçla sınırlı kalmaz…. Sadece hekimlik üzerinden evde bakım tanımı yapmak mümkün
değildir.” (Görüşmeci 10 Aile hekimi) ifadesini kullanmaktadır.
Evde bakım hizmetlerinde tıbbi ve sosyal hizmet ayırımı ve önceleme sorunu, AB ülkelerinde de
tartışılmaktadır (EC, 2011:17, Chen, 2012:31). İngiltere’de yapılan bir araştırmada konu ele alınmış
ve tıbbi bakımının sosyal bakımdan daha yüksek öncelikli olarak değerlendirildiği saptanmıştır
(Chen, 2012:31).
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Birçok ülkede, bakım hizmetlerinde, ana hizmet sağlayıcı 1970’li yıllara kadar aile olmasına karşın
günümüzde bakım hizmetleri tüm dünyada devletin (1), ailenin (2) ve devlet ile ailenin birlikte (3)
sorumlulukları paylaştığı modeller olmak üzere temelde üç farklı biçimde ele alınmaktadır
(Chen,2014). Devletin sorumluluklarını belirlemek, teorik olarak kolay olmasına karşın, pratikte bu
sorumlulukların sınırını çizmek oldukça güçtür (Lorau, 2001:112). Ancak zamanla bu rolde değişim
yaşanarak bakım hizmetleri, kamusal bir görev ve yükümlülük olarak değerlendirilmeye başlanmış
ve aile ile gönüllü kuruluşların bakım hizmetlerindeki yükümlülüğü azalmıştır (Morris ve Harris,
1972; Tønnessen vd., 2011; Campbell ve Morgan, 2005; Munchus vd.,1999; Santana, 2010).
3.2
Evde bakım hizmetinin kapsamı
Araştırma kapsamında görüşmecilere göre, evde bakım hizmetleriyle ilgili iki temel yaklaşım
bulunmaktadır. Görüşmecilerin bazıları evde bakım hizmetlerinin sosyal devlet ve insan hakkı
kavramı temelinde ele alınması gerektiğini belirtirken, bazı görüşmeciler ise evde bakımın bir çeşit
“hayır işi” olarak ele alınması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Türkiye’den katılan görüşmeciler, evde bakım hizmetinin hak boyutunu “sosyal devlet olmanın en
önemli noktalarından birinin bu olduğunu düşünüyorum.” (G12 Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi
Yöneticisi) ve “bakım gereksinimi olan bireylerin bu hizmete ulaşması bir lütuf değil, hak olarak ele
alınmalıdır.” (G15 Belediye Evde Bakım Birimi) biçiminde ifade etmişler ve evde bakım hizmeti alma
hakkının kullanımında “devleti” birincil sorumlu olarak tanımlamışlardır. Evde bakım hizmetlerinin
“hak” olarak görülmesi, kamusal bir yükümlülük getirmekte ve aile bireylerinin bakım hizmetlerinde
birincil hizmet sağlayıcı ve sorumlu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Türkiye’deki bazı görüşmeciler ise evde bakım hizmetini “hayır işi” olarak değerlendirmektedir.
Örneğin bir yönetici “… evde sağlık bir hayır işi. Bizim personelimiz evde sağlığı hayır işi olarak
gördüğünden hastaya yaklaşımı da farklı oluyor. İşini severek yapıyor, o nedenle çok fazla sorun
yaşanmıyor diye düşünüyorum” şeklinde ifade etmiştir.
Ancak Almanya’dan çalışmaya katılan, kâr amacı gütmeyen ve temelinde hayır ve yardımseverlik
olgusu yatan Caritas, AWO ve Diakonie adlı üç kuruluşun evde bakım yöneticisi olan görüşmecilerde
yaptıkları işi profesyonel bir iş olarak tanımlamaktadırlar. Almanya’daki görüşmecilerin birçoğu
konuyu profesyonel bir hizmet olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Evde bakım hizmetlerinin hayır
işi olarak görülmesinin, profesyonelleşmeden uzaklaşılmasına ve gönüllülük esaslı bir yönelim
içerisinde olunmasına neden olabileceği düşünülmektedir. Thabethe (2011:790), evde bakım
hizmetlerinin profesyonel bir iş olduğunu ve gönüllülük temelli yapılacak bir iş olmadığını
belirtmektedir.
Evde bakım hizmetlerinin gelişim süreci incelendiğinde, evde bakım hizmetlerinde gönüllü
çalışmacılar ve kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri önemli yer tutmuştur (Ryder, 1960:11351136; Schuster vd., 2013). Avrupa’da ve Amerika kıtasında birçok ülkede evde bakım uygulamaları
öncelikle, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından başlatılmış, kamu ve özel sektör daha sonra
sistem içine entegre edilmiştir (Schulmerich, 1999, Dwyer vd., 2014:12). Türkiye’de ise STK‘lar bu
süreçten farklı olarak evde bakım hizmetlerinde çok sınırlı yer almaktadır. Profesyonelliğin ön plana
çıkmasına rağmen evde bakım hizmetlerinde aile üyelerinin önemi, hem Türkiye’deki hem de
Almanya’daki görüşmeciler tarafından ifade edilmektedir. Evde bakım hizmetlerinde ailenin
katılımcı olması, amaca ulaşmada kolaylaştırıcı rol üstlenirken hasta, hasta ailesi ve sağlık personeli
arasındaki eşgüdümü de artırmaktadır (Çoban vd., 2005).
Avrupa Birliği ülkelerinde ölümlerin %75’inden fazlası hastanelerde gerçekleşmektedir (WHO;
2011:9). Grande, Addington- Hall ve Todd’a (1998) göre; hastanede ve huzurevlerinde ölüm oranının
yüksek olması, son dönem bakım hizmeti verebilecek kişilere sahip olmamaları ve ek bakım ihtiyacı
duymaları ile açıklanmaktadır. Evde bakım hizmetlerinin hastane ve bakım merkezi hizmetlerine
alternatif olarak değerlendirilmesi Almanya’daki ve Türkiye’deki görüşmeciler tarafından “Evde
bakım hasta ve yaşlı, bakıma muhtaç insanların kendi evinde bu bakımdan faydalanmasıdır. Gidip
yaşlı evlerinde kalmaktansa kendi evlerinde hizmet almalarıdır” (G1-Özel Evde Bakım Kuruluşu) ve
“Evde bakım hastanın evde konforunu daha iyi sağlamak için yapılan bir sistem kendi evinde ona
hastane şartlarını sağlamak hasta ve hasta yakını için en birinci önem taşıyan şey” (G16 Evde Bakım
Hizmeti Veren Özel Çalışan Hemşire) şeklinde belirtilmiştir.
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3.3
Evde bakım hizmetlerinin denetlenmesi
Evde bakım hizmetlerinin sunumu sırasında personel nitelikleri daha fazla ön plana çıktığından ve
personel denetlemenin daha güç olmasından hizmet kalitesinin personel odaklı değerlendirilmesinin
dezavantaj olarak görüldüğü “evde bakımda personeli denetlemek çok zor”. (G2-Özel Evde Bakım
Kuruluşu) ve “kontrol etmek çok daha zor. İnanmak zorundasın. Personeline inanmak zorundasın.
Personeline huzurevlerine göre, hastanelere göre daha bağımlısın. O iyiyse sende iyisin o kötü ise
sende kötüsün” (G7-Özel Evde Bakım Kuruluşu Yöneticisi) şeklinde ortaya konmuştur. Literatürde
evde bakım çalışanlarının uygulamada özerkliklerinin artmasının hizmetin denetimini zorlaştırdığı
ve yöneticinin çalışana olan bağımlılığının artmasına sebep olduğu belirtilmektedir (Stacey, 2005).
3.4
Evde bakım hizmetlerinin dezavantajı
Evde bakım hizmetlerinin hasta değerlerini öncelemeyi zorlayan yapısı ve bunun sonucu olarak her
bir hastanın değerlerine göre davranmanın personel için zorluk oluşturduğu, “her bir kişiye ayak
uydurmak zorunda. Bu da bir dezavantaj” (G2-özel evde bakım kuruluşu) şeklinde ifade
edilmektedir. Thabethe (2011:790), evde bakım hizmetleri sunumu sırasında hasta talepleri ve hasta
değerlerini önceleme sorununun, entegrasyon, akışkanlık, aerodinamik, bilinç ve dayanışma
öğelerinin tümleşik biçimde kullanılması ile çözüleceğini belirtmektedir.
Türkiye’de evde bakım hizmetleri sırasında bürokratik işlemler önemli bir sorun olarak
belirtilmezken, Almanya’da bürokratik işlemlerin önemli bir iş yükünü oluşturduğu, bazen hizmetin
kendisinden daha önemli hâle geldiği saptanmıştır. Bir özel evde bakım yöneticisi bu durumu, evde
bakım kuruluşunda bürokratik işlemleri yapan personelin de önemli bir görev üstlendiğini “idari
işleri iyi yapamazsanız diğer yaptığınız işler bir işe yaramıyor. Yazışmaları yapan personel, bakım
işlerini yapan personel kadar önemli” (G7-Özel Evde Bakım Kuruluşu Yöneticisi) sözleriyle ifade
etmiştir. Türkiye’deki görüşmecilerin birçoğunun kamu görevlisi olduğu göz önüne alındığında,
bürokrasinin bir sorun olarak belirtilmemesinin gerçekten bürokratik işlemlerin azlığından mı yoksa
devleti eleştirmek endişesi ile mi olduğunu sorgulamak gerekmektedir.
3.5
Evde bakım hizmetlerinin avantajı
Almanya ve Türkiye’deki görüşmeciler tarafından evde bakım hizmetlerinin hasta özerkliğinin
gerçekleştirilmesine olan katkısı avantaj olarak değerlendirilmektedir. “Kişi kendini özel hissediyor.”
(G18 TSM YöneticisiTürkiyede) ve “Bir de kişisel bir şey sonuçta kendisi karar veriyor” (G8-Kâr
amacı gütmeyen evde bakım kuruluşu) ifadeleri söz konusu değerlendirmeyi göstermektedir.
Literatürde evde bakım hizmetlerinin sadece hasta özerkliğinin gerçekleştirilmesine değil, aynı
zamanda çalışan özerkliğinin de gerçekleştirilmesine olanak sağladığı belirtilmektedir (Hodson,
2001; Wardell, 1992 ‘den akt. Stacey 2005).
3.6
Bakım hizmetlerinde kadın
Tarihsel süreç içinde bakım hizmetleri kadına yüklenmiş bir ödev olarak görülmektedir
(Karapehlivan Şenel, 2012; Marx, 1997:381; Öz, 1998). Bakım piyasasında cinsiyete göre ayrımın
sıradanlaştırılması, hastaların ve yaşlıların bakımı için de zaten doğal olarak yatkınlaştırılmış,
kadınları öneren toplumsal bir normu karşımıza çıkarmaktadır (Abel ve Nelson, 1990 ‘dan akt. Stacey
ve Ayers, 2012). Bu bağlamda Almanya’daki görüşmeci tarafından bakım hizmetlerinde temel
görevin kadında olduğu tarihsel dinamikler çerçevesince şu şekilde ifade edilmiştir: “bu meslek
tarihte de rahibelerden çıkmıştır. Yani kadınlardan çıkmıştır. Birisi hasta olduğu zaman anne bakar,
baba bakmaz ya da kız kardeş bakar. Ya da gelin bakar, damat bakmaz. Sektörde erkek oranları çok
az. Yani bu işi yapmak isteyenler az. Gerek işin kadın işi olarak görülmesi, gerekse bayanı her tarafa
gönderebiliyorsunuz her işi yaptırabiliyorsunuz. Bulaşığı yıkayabiliyor. Alışverişe gidebiliyor. Ama
erkek yapamıyor. Genelde bu işi yapan erkek sayısı az. Ayrıca vücut bakımında erkeklerin yer alması
sorun olur. Genelde bayanlar erkeklere göre daha fazla tercih ediliyor. Alman yaşlı bayanlarda erkek
sorun olmuyor. Türkiyeli bir bayanın vücut bakımı için erkeği gönderemezsiniz. Kültürel yönden ve
dinî yönden bir erkek kadına vücut bakımı yapamaz. Yabancı bir erkek yapamaz. Ama bir bayan
erkeğe vücut bakımı yapabiliyor. Aşırı dinci de olsa onda bir sorun olmuyor. Bir erkeğin bir bayana
vücut bakımı yapması sorun. Türkiyeli hastalarda toplumun ne düşündüğü çok önemli oluyor. Daha
çok başkaları için yaşıyorlar. Davranışlarını başkalarına göre yönlendirebiliyorlar.” (G2-Özel Evde
Bakım Kuruluşu). Bakımın belli bir cinse yüklenmiş ödev oluşturması, bu hizmet alanında çalışan
kadınların kendi aile birimlerinde de aynı ödev yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmasına neden
olmaktadır (Armstrong ve Armstrong; 2010; George, 2008; Malacrida, 2009). Bunun da çalışanlar
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için olumsuzluk yarattığı, Almanya’daki görüşmeciler tarafından, “… Personelin çoğu bayan, onların
da kendi çocukları var. Vardiyalı çalışmada sorunlar yaşanabiliyor. İş ve çocuk aynı zamanda
yürümesi zor olabiliyor. Bizim işimiz 365 gün 24 saat gerektiriyor. Dönem dönem hafta sonları
çalışmaları gerekiyor. Dönem dönem öğleden sonra ya da gecenin geç saatlerinde çalışmaları
gerekebiliyor. Orada da çok ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz personel açısından.” (G2-Özel Evde Bakım
Kuruluşu) şeklinde belirtilmiştir.
Hem Almanya’daki hem Türkiye’deki görüşmeciler evde bakım hizmetleri ile sağlık kurumları
arasındaki entegrasyonun kurulamaması sorununu “Hastanelerle dialogda da sorun yaşanabiliyor.
Mesela hasta hastaneye düştü, hastaneden eve döndüğünde tekrar hizmetin devam edebilmesi için
koşulların hazırlanması gerekiyor.” (G1-Özel Evde Bakım Kuruluşu) ve “Kurumlarla ortak bir çalışma
ve veri tabanı oluşturulmadığı için mükerrer ziyaretler olabiliyor. Bu da iş gücü kaybına neden
oluyor.” (G15 Belediye Evde Bakım Birim Sorumlusu) sözleriyle ifade etmişlerdir. Literatürde
Almanya’da hastaneler, yatılı bakım kuruluşları ve evde bakım kuruluşları arasında entegrasyon
sorunu olduğunu vurgularken hastalıkların tedavisinden, bakımından ve kurumlar arası entegrasyon
ve görev dağılımına kadar uzanan sistematik bir sorunlar silsilesine neden olduğunu belirtmektedir
(Eenoo vd., 2014:33; Dini vd., 2012; Satzinger vd., 2005).
3.7
Evde bakım hizmeti sunumundaki aileyle ilintili sorunlar
Kişilerin, aile üyeleri tarafından verilen bakımı, evde bakım kuruluşları tarafından sunulan hizmete
göre daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir (Szebehely ve Trydegard, 2012: 305, 307). Stacey
tarafından yapılan araştırmada da ailenin bakım hizmetlerinde yer alması gerektiği belirtilmiştir
(Stacey, 2012: 53). Ancak bu istem beraberinde bazı riskleri de getirmektedir. Kişilerin evlerinde aile
üyeleri tarafından bakılması sırasında, aile üyelerinde özellikle bakım hizmetinden sorumlu kişide
bazı sağlık sorunlarına neden olabileceği Almanya’daki ve Türkiye’deki görüşmeciler tarafından
“yani kendilerini genç yaşta annelerinden daha hasta duruma getiriyorlar ya da eşlerine bakarken
daha çok hasta olmuşlar ve bunu görmüyorlar. Onlar benim gelecek hastalarım oluyorlar yani
ilerideki” (G4-Özel Evde Bakım Kuruluşu) ve “aileler bakıma ihtiyacı olan kişilerle yaşadıklarında
onlardan hasta olmayı öğreniyorlar, burada sosyal bulaşma olduğunu düşünüyorum.” (G15 Belediye
Evde Bakım Birim Sorumlusu) şeklinde belirtilmiştir. Arai ve diğerlerinin (2014: 85) çalışmasında
da benzer bulgulara rastlanılmış, aile üyeleri tarafından evlerinde bakılan hastaların yakınlarında
depresyon görülme sıklığında artış olduğu saptanmıştır. Aile içinde yaşanabilecek olumsuzlukların
bireylere olan etkisi edebiyatta da yer almış ve Fransız yazar Marcel Proust’un “Sainte-Beuve’e Karşı”
adlı eserinde söz konusu etki ve yaşlı ile yaşamanın güçlüğü Victor Hugo’nun “Yaşlılık gözlerde başlar
bana kalırsa/ Daha çabuk yaşlanır insan hep yaşlılara bakarsa” dizeleriyle belirtilmiştir (Proust,
2006: 82). Ancak hizmet verenlerin sağlık riskleri olmasına rağmen sigorta kuruluşları ve
hükümetler maliyetleri azalttığı gerekçesi ile evde informal bakımı özendirmekte ve devlet politikası
haline getirmektedirler (Arntz ve Thomsen, 2011; Costa-Font ve Patxot, 2004; Golberstein vd., 2009;
Meng, 2013; Simonazzi, 2009; Yong ve Saito, 2012, Resmî Gazete [RG], 1963). Kişilerin istemlerinin
de informal bakım yönelimli olması devletlerin informal bakımı maliyet düşürücü araç olarak görme
politikasıyla örtüşerek güçlendirmektedir.
3.8
Evde bakım hizmeti sunumundaki personelle ilintili sorunlar
Türkiye’deki görüşmeciler evde bakım hizmetlerinde profesyonel çalışanlarda tükenmişlik ve
isteksizlik ile ilgili bir görüş bildirmemelerine karşın Almanya’daki görüşmeciler tükenmişliğin
önemli bir sorun olduğunu belirtmişlerdir. Bir görüşmeci bu durumu “bütün gün bu işi yaptığımız
için bir gün stop diyoruz. Bu çok da insani bir durum aslında. Çünkü onlar ile sürekli beraber olmak
yoruyor tabii.” şeklinde ifade etmiştir. Literatürde evde bakım personelindeki aşırı iş yükünün ve
stresin depresyona (Barnes vd., 1992’den akt. Naruse vd., 2011) ve yaşlı suiistimaline ve ihmaline
sebep olduğu (Nikura vd., 2009; Schiamberg ve Gans 2000’den akt. Naruse vd., 2011) ve carpal tunel
sendromu geliştirdiği (England ve Dyck, 2012: 1081) belirtilmektedir.
Evde bakım sektöründe personel devir oranı yıllık %50-75 gibi yüksek oranlarda gerçekleşmektedir
(Institute of Medicine, 2008; U.S. General Accounting Office, 2001). Literatüre paralel hem
Almanya’daki hem de Türkiye’deki görüşmeciler personel devir oranının yüksek olduğunu
belirtmişlerdir. Almanya’daki bir görüşmeci bu olguyu “Bu alanda bir kişiyle uzun süre
çalışamıyorsun. Ortalama bir kişinin bir iş yerinde çalışma süresi bir yıl diyebiliriz.” (G3-Özel Dal
Evde Bakım Kuruluşu) sözleriyle ifade etmiştir. Yüksek personel devir oranlarının yaratabileceği
olumsuzluklar ise “personelin, kaliteli ve uzun vadeli eleman olması çok önemli”. (G2- Özel Evde
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Bakım Kuruluşu), “bizim insanlar aynı yüzü ister. Çoğu zaman sağlayamıyorlar bunu” (G5-Sigorta
Kuruluşu) ve “diyor ki ben bir kişiyi bileyim benim evime bir kişi gelsin. Aslında güven unsuru var.
Yani evinize yabancı birilerinin girip çıkmasını çok istemiyor insanlar. Özellikle de yaşlılar alıştığı
kişiyle sürekli devam etmek istiyor. Ama bu bizde çok mümkün olmuyor.” (G13 Özel Evde Bakım
Kuruluşu) sözleriyle belirtilmektedir. Literatürde de evde bakım hizmetlerinde uzun süre aynı
kişiden hizmet alamama güçlüğü sektörün zayıflıkları arasında değerlendirilmektedir (England ve
Dyck, 2012:1081). Zeytinoğlu ve diğerleri de (2009) evde bakım hizmetlerinde, hizmet alanların aynı
evde bakım çalışanı tarafından verilen bakımın devamlılığını beklemelerinin olağan olduğunu
belirtirken söz konusu devamlılığın sağlanmasının rekabete dayanan piyasa modellemesi içerisinde
yer alan evde bakım sisteminde neredeyse olanaksız olduğunu ifade etmektedirler. Türkiye’de
gerçekleştirilen görüşmelerde hizmet alanların ve ailelerin evde bakım hizmeti sunumunda personel
değişiminin sık olmaması beklentilerinin kurumlarca karşılanmasında sorun olduğu, çözüm olarak
da ailelerin göçmen bakım personeline yöneldikleri saptanmıştır. Özel evde bakım yöneticisi bu
durumu “Bir hizmet sunduğumuz için belli saatler içinde çalışanımızı yönlendirebileceğimiz için artık
biz bir hizmet için minimum üç tane çalışanımızı o eve sokmak zorundayız. Yani bir gün biri, diğer
gün başka biri nöbetçi sistemi şart. Aileler bazen buna sıcak bakmıyor. Diyor ki ben bir kişiyi bileyim,
benim evime bir kişi gelsin. Aslında güven unsuru var. Yani evinize yabancı birilerinin girip çıkmasını
çok istemiyor insanlar. Özellikle de yaşlılar alıştığı kişiyle sürekli devam etmek istiyor. Ama bu bizde
çok mümkün olmuyor. Kendileri bulduğunda, yabancı uyruklu bir bayan bulduğunda tabii o riskleri
de göz alarak sağlık risklerini kabul etmiş oluyorlar” (G13 Özel Evde Bakım Kuruluşu) biçiminde
ifade ederken “bakım hizmetindeki güven” değerinin korunmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
Türkiye’de yabancı uyrukluların sıklıkla sektörde yer aldığı, hatta izinsiz olarak çalıştıkları ve bunun
da sorunlar oluşturduğu, görüşmeciler tarafından ifade edilmiştir. Türkiye’de evde bakım
hizmetlerinde, yurt dışından gelen ve izinsiz çalışan personelin hasta güvenliğini riske attığı; “evde
kaçak çalışanlar ciddi sıkıntı yaratıyor. Birçok hastamızda biz şunu gördük, yurtdışından gelen hekim
hasta bakıcılığı yapıyor. Bir hekimin vereceği destek daha iyi bile olabilir, ama hastaya bir şey gelse
başına hiçbir şey kanıtlayamıyor.” (G13 Özel Evde Bakım Kuruluşu Yöneticisi) şeklinde
belirtilmektedir. Almanya’daki görüşmeciler tarafından, evde bakım hizmetleri sunumunda yasadışı
çalışma ve göçmen çalıştırmadan kaynaklanan sorunlar ifade edilmemektedir. Döhner vd.ne (2008)
göre; Almanya’da göçmen yaşlı bakım personeli sorunu kamu ve politika yapıcılar tarafından son
birkaç yılda fark edilmeye başlanmıştır.
Yapılan çalışmalar evde bakım çalışanlarının gelirlerinin tatmin edici düzeyde olmadığını, huzurevi
ve hastane çalışanlarına göre daha düşük olduğunu göstermektedir (Hillier ve Barrow, 2007:313;
Twigg, 2000; Delp, 2006:21). Çalışmada da evde bakım hizmetlerinde çalışmak isteyen personel
bulma ile zorluğunun nedenlerinden birisinin elde edilen ücret olduğu “…Çok kazanmıyorlar yani. O
yüzden gelirlerin biraz yükseltilmesi gerekiyor. Mesleğe çekmek için. Asıl sorunlardan biri.” (G1-Özel
Evde Bakım Kuruluşu) sözleriyle ifade edilmektedir.
Hizmet alan kişilerin memnuniyetinin ve nitelikli bakım hizmetinin sağlanması için çalışanların
niceliksel ve niteliksel yeterliliklerinin önemi genel kabul görecektir. Ancak Almanya’daki
görüşmeciler hizmet verenlerin niteliksel eksikliğini “Ev hanımları, hiç bakımla alakası olmayan
insanlara üç dört günde öğretiliyor, insanların üzerlerine bırakılıyor bu da çok büyük bir sorun” (G5Sigorta Kuruluşu) vurgularken, Türkiye’deki görüşmeciler ise “…personel ile asıl sorun sayısal
anlamda yetersizlik. Bilgi düzeyinde bir sorun yok, hepsi sağlıkçı, sonuçta verilen hizmet belli, o
verilen hizmeti de karşılayamayacak niteliksiz personel olduğunu düşünmüyorum.” (G17 Halk
Sağlığı Kurumu) sözleriyle temel sorunun niteliksel değil niceliksel olduğunu belirtmektedir. Bu
yaklaşımın temelinde Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin daha çok medikal bir boyut olarak
algılanması ve ev ve hastane bakımı arasında mesleki beceri bağlamında ciddi farklılık
görülmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Türkiye’deki görüşmeciler evde bakım hizmetlerindeki personel istihdamında, sınırlı kaynakların
akılcı kullanımı bağlamında dikkatli olunması gerektiğini özellikle ifade etmektedir. Personel odaklı
sınırlı kaynakların kullanımı kapsamında farklı meslek gruplarının oluşturulması gerekliliği ve
bunun önemi “Her hizmet her bakım için hemşire lüks kaçabiliyor. Ki bu kadar hemşire ihtiyacının
olduğu bir ülkede hemşire bulma sıkıntısını da düşünürsek çok doğru değil aslında. Son dönemde
yaşlı bakım teknikeri bölümlerinin açılması çok büyük bir avantaj sağladı.” (G13 Özel Evde Bakım
Kuruluşu Yöneticisi) sözleriyle belirtilmektedir. Fransa’da da evde bakım sektöründe sınırlı
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kaynakların aktif kullanımı adına üst düzey beceri gerektiren bakım hizmetleri dışında, eğitimli ve
yaşlı bakımına özel bakım personellerinin kullanılması, bir politika olarak belirlenmiştir (DoniolShawa ve Lada, 2011).
3.9
Evde bakım hizmeti sunumunda hizmeti alanla ilgili sorunlar
Her iki ülkedeki görüşmeciler hizmet alanlar ve hizmet verenler arasındaki rol kargaşasına vurgu
yapmışlardır. Görüşmeciler hizmet alanların, hizmet verenleri profesyonel bakım personeli olarak
değil hizmetçi gibi gördüklerini “eve bulaşıkçı kız temizlikçi kız gelmiş diyorlar. Hastanın banyosunu
ben yaptırayım sen evin genel temizliği yap, ütüsünü yap diyenler oluyor.” (G7-Özel Evde Bakım
Kuruluşu) ve “Hasta daha farklı hizmet bekliyor, personel verebileceği hizmeti veriyor; bu sefer hasta
yakınlarıyla sıkıntı yaşıyor” (G17 Halk Sağlığı Kurum Yöneticisi/ Türkiye) ifadeleriyle belirtmişlerdir.
Ayrıca Almanya’daki görüşmecilerden bir tanesi, hizmet alanların kendi kültürüne yakın sağlık
personelinden beklentilerinin daha yüksek ve görev tanımları dışındaki işlemleri isteme yönelimli
olunduğunu; “Türkiyeli hemşire ya da hemşire yardımcısına davrandıkları gibi Alman hemşirelere
davranmıyorlar. Kendilerinden olan hemşireden, bakım personelinden daha çok şey istiyorlar,
bakım planı dışında şeylerde istiyorlar.” (G2 Özel Evde Bakım Kuruluşu Yöneticisi) sözleriyle ortaya
koymuştur. Stacey’in çalışmasında da, hizmet alanların taleplerinin ve beklentilerinin çalışanların
görev tanımları dışında olduğuna ilişkin bulgular saptanmıştır (Stacey, 2005:844). Yapılan bu
araştırmanın bulgularına benzer biçimde, evde bakım hizmetlerinde, hizmet alanların özellikle
bakım personelini etiketleme biçiminde “hizmetçi” olarak gördüklerinin belirtildiği başka çalışmalar
da mevcuttur (England ve Dyck, 2012:1081; Hrzenjak, 2012).
3.10 Evde bakım hizmeti sunumundaki finansman ile ilgili sorunlar
Gereksinim duyan her bir birey için evde bakım hizmetlerinin eşit, nitelikli şekilde ulaşılabilirliğinin
sağlanması için hizmetin finansman modelinin belirlenmesi önemlidir. Almanya’da evde bakım
hizmetlerinin finansmanı görüşmeci tarafından “bir, bakım ve hastalık sigortası üzerinden, iki,
belediye, üç özel sigortalar. Çok nadir durumlarda mesleki örgütler var ve bir insan meslek
dolayısıyla hasta oldu ise mesleki örgütler o zaman destek oluyor. Bağlı olduğu örgüt üzerinden,
kuruluş üzerinden de bu imkânlardan yararlanma olanağı var. Bakım sigortası var ama kısmi, hepsini
kapsamıyor” (G1-Özel Evde Bakım Kuruluşu) şeklinde özetlenmiştir. Ancak evde bakım hizmetleri
sırasında ödemelerin bazılarının zorunlu uzun dönem sigortasından, bazılarının sağlık
sigortasından, bazılarının belediyelerin kaynaklarından, bazılarının cepten ve özel sigortadan
karşılanması önemli sorun olarak değerlendirilmektedir (Klein-Lange 1998, Rosenbrock 1998, ‘den
akt. Satzinger vd., 2005). Konuyla ilgili olarak DSÖ direktörü Bear De “Almanya’da ve diğer ülkelerde
bu sistemle ilgili hâlâ birçok sorun bulunduğunu, özellikle sürdürülebilirlilik, bakımın dağıtılması ve
olası maliyetlerden ailelerin korunumu ile ilgili problemlerin hâlâ mevcut olduğunu, hızlı yaşlanan
bir nüfus dikkate alındığında uzun dönem bakım için doğru bir modelin bulunmasının aciliyetinin
arttığını” belirtmektedir (WHO,2012).
3.11 Evde bakım hizmeti sunumunda rekabetin neden olduğu sorunlar
Evde bakım sektöründe çok yoğun rekabet yaşanmakta ve yaşanan rekabet sürecinde yasal ve etik
olmayan, dolayısıyla haksız rekabete yol açan durumlar gelişmektedir. Çalışmada da evde bakım
hizmetlerinde kurumlar arasındaki rekabet çeşitli biçimlerde sorun olarak hem Almanya’daki hem
de Türkiye’deki görüşmeciler tarafından belirtilmiştir. Türkiye’de görüşmeciler, haksız rekabetin
özel kuruluşlar arasında personel rejimine uyulmamasından ve yasalara uygun personel
çalıştırılmamasından kaynaklandığını, yasalara uygun personel çalıştıranların ise maliyetlerinin
artması nedeniyle mağdur olduklarını; “bazı kuruluşlar maalesef part-time adı altında tanımadıkları
bilmedikleri hemşireleri hastalara yönlendirerek, hizmet kalitesinin düşürülmesine sebebiyet
veriyorlar. Belki hemşire olduğu bile bilinmeyen, çünkü diplomasını sorgulamıyorlar, belki de
hemşire olmayan birini hemşirelik hizmetine yönlendirebiliyorlar. Bunlar haksız rekabete sebep
oluyor Sonuçta full-time çalışanın bize getirdiği maddi yükle part-time çalışanın getireceği yük çok
farklı” (G13 Özel Evde Bakım Kuruluşu Yöneticisi) şeklinde ifade etmektedir. Almanya’da ise,
rekabetin daha çok bu kuruluşlar arasında etik ve hukuki olmayan yöntemlerle “müşteri” çekme
anlamında yaşandığı; müşterilere ve yakınlarına çeşitli hediyelerden, altın ve para vermeye uzanan
bir teşvik yöntemi kullanıldığı şeklinde belirtilmiş ve bu haksız rekabet yaklaşımlarının önemli bir
sorun olduğu, birçok görüşmeci tarafından belirtmiştir. Örneğin: “Evde bakım kuruluşları arasında
çok çirkin bir rekabet var. Hasta kapma yarışına girdiler. Bu yarış kontrolsüz bir şekilde sürüyor.
Evde bakım kuruluşları sağlık sektörü içerinde kötü bir imaja sahip olmaya başladılar. Kendi
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kendilerini kirletiyorlar” (G3-Özel Dal Evde Bakım Kuruluşu Yöneticisi). Türkiye’deki görüşmeciler
tarafından hasta tercihlerini etkilemek için uygulanan etik ve yasal olmayan promosyonel
yöntemlere ilişkin bir durum belirtilmemiştir. Bu durum Türkiye’de evde bakım alanında özel
sektörün etkisinin düşük olması ve şu an için bir rekabet olgusu ile karşılaşılmaması ile açıklanabilir.
Ancak Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin açık bir pazar haline gelmesi ile birlikte yaşanabilecek
olası riskler göz ardı edilmemelidir.
Almanya’daki görüşmelerde part-time çalışma ve izinsiz çalışma ile ilgili herhangi bir ifade yer
almazken, Türkiye’de kâr amacı güden evde bakım kuruluşları tarafından önemli bir sorun, hatta
haksız rekabetin önemli dayanaklarından biri olarak belirtilmektedir: “Üç-beş hemşire biraraya gelip
evde bakım hizmeti vermemeli, takip edilmeli. … hastanesi isim veriyorum ama birçok hastane için
geçerli. Orda çalışan yoğun bakımdaki iki üç hemşire bir araya gelip bir hastaya evde destek
verebiliyorlar. Bunun tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. … Bunlara engel olunması gerekiyor
ya da engel olunması istenmiyorsa maddi anlamda desteklenmesi isteniyorsa da kayıt altına alınarak
part time çalışmalarına izin vererek bu sistemin uygulanması gerekiyor. Tam gün yasası sadece
hekimlere değil hemşirelere de uygulanmalı.” (G13- Özel Evde Bakım Kuruluşu). AB ülkelerinde, evde
bakım sektöründe part-time çalışma biçimi, bir çalışma yöntemi olarak etkin bir biçimde
kullanılmaktadır ve ülkeler yasal düzenlemelerini de oluşturmuşlardır (Genet vd., 2012:86).
Almanya’da da part- time çalışma biçimi yasalar tarafından tanımlanmış ve evde bakım sektöründe
önemli oranda part- time çalışan personel bulunmaktadır (Rothgang ve Igl, 2007: 61).
3.12 Evde bakım hizmeti sunumunda güvenlikle ilintili sorunlar
Almanya’daki görüşmeciler, evde hizmet sunumu sırasında karşılaştıkları sorunlar arasında
çalışanlara yönelik şiddetten söz etmemişlerdir. Oysa Türkiye’de evde bakım çalışanları, Türkiye’de
her geçen gün sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin bir yansımasının evde bakım hizmetlerinde
de yaşanabileceğini “…oraya hizmet vermeye giden personel sonra sıkıntı yaşayıp ya da kötü
muameleye maruz kalıp geri dönebiliyor. Ama Türkiye koşullarında yani her yerde bu sorun var bu
sağlık personelinin hasta yakınlarıyla her zaman yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi hastanede bile
oluyor.” (G17 Halk Sağlığı Kurumu Yöneticisi) sözleriyle belirtmektedir. Almanya’da görüşmeciler,
evde bakım hizmetlerinde çalışanlara yönelik şiddeti bir sorun olarak tanımlamasalar da
Almanya’daki literatürde evde bakım çalışanlarına yönelik şiddetten söz edilmektedir (Büssing ve
Hoge, 2004).
4
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada evde bakım hizmetini tüm toplumu kapsayacak biçimde yaygınlaştıran ve büyük
oranda zorunlu sigorta sistemi ile finanse eden Almanya’daki evde bakım kurumu yöneticilerinin
görüşleri ile evde bakım hizmeti gereksinimi hızla artmasına rağmen henüz standart hizmet modeli
oluşturamamış ülke olan Türkiye’deki evde bakım yöneticilerinin görüşleri karşılaştırılmıştır. Her iki
ülkenin sistemi, evde bakım hizmetlerinin kuruluş gerekçesi, tanımı, kapsamı, finansmanı, personel
çeşitliği, denetimi, var olan sağlık sistemi ile bağlantısı gibi temalar bağlamında karşılıklı olarak
incelenmiştir.
Farklı gelişmişlik düzeyinde ve farklı kültürlere sahip olan iki ülkenin sistemsel, yaklaşımsal
farklılıklar da gösteren evde bakım uygulamaları bütün olarak değerlendirildiğinde “evde bakım”
kavramının sağlık kavramını ve sağlığın sosyal belirleyenlerini göz önüne almadan
tanımlanamayacağı, toplumsal ve sosyal bağlamları olan sağlık hakkıyla doğrudan ilişkili olduğu
ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar dikkate alındığında ise kavramın “bireyin yaşam niteliğinin
artırılmasına yönelik sürdürülecek bakım hizmetlerinin bütüncül yaklaşım içinde, hizmet için
özelleşmiş kurumsal mekanlar dışında bireyin yaşam mekânında sunulmasıdır” şeklinde
tanımlanmasının uygun olduğu düşünülmüştür. Türkiye açısından söz konusu kavramsal yaklaşıma
uygun örgütlenme için evde bakım hizmetlerine yönelik yeni bir model önerisi oluşturulması
önemini korumaktadır.
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ÖZ
Yavaşlık hareketi küresel kültürün dayattığı hızın karşısında yerel kültürel özelliklerin
korunması için oluşturulmuş bir alternatiftir. Yavaşlık hareketi yavaş yemek, yavaş ticaret,
yavaş turizm, yavaş şehir, yavaş ekonomi gibi farklı bakış açılarını içermektedir. Çalışma
küresel kültürün ve hızın tüm etkilerini üzerinde taşımayan Siirt’in Tillo ilçesine
odaklanmıştır. Tillo’nun yavaş şehir kapsamında değerlendirilmesi yönünde bir öneri
sunulmuştur. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine mülakatla
gerçekleştirilmiştir. Yavaş şehir hareketinin belediyelerden halka doğru olduğu dikkate
alınarak ilçe yöneticilerinin (Tillo Belediyesi’nden belediye başkanı, bir memur, peyzaj
mimarı, çevre ve inşaat mühendisleri; Tillo Kaymakamlığı’nda bir memur; ilçe nüfus ve mal
müdürleri) bu konudaki görüşleri incelenmiştir. Tillo nüfusunun azlığı, ulaşımın kolaylığı,
tarihi geçmişi, inanç turizmi, atıkların yeniden kullanımına yönelik projeleri, yöresel
yiyecekleri, doğal taşların bina yapımında kullanımı gibi özelliklerle yavaş şehir kriterlerine
uygun bir örnek görünümdedir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların bazılarının
yavaşlık hareketi ve yavaş şehir hakkında bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Tillo’nun ekonomik,
sosyal ve kültürel özelliklerinin yavaş şehir kıstaslarına uygun nitelikler taşıdığı
bulgulanmıştır.
ABSTRACT
The slow movement is an alternative created to protect local cultural characteristics against
the speed imposed by global culture. The slow movement includes different perspectives such
as slow food, slow trade, slow tourism, slow city, slow economy. The study focused on Tillo
district in the city of Siirt, which does not have all the effects of global culture and speed. It was
proposed to deem Tillo a slow city. The study was conducted with in-depth interviews, one of
the qualitative research techniques. Considering that the slow city movement flows from the
municipalities to the people, the opinions of the district administrators (Mayor of Tillo, an
government officer, landscape architect, environmental and civil engineers; a government
officer in Tillo District Governorate; district population, and property managers) were
examined on this subject. Tillo seems to be an exemplary place suitable for slow city criteria
with its features such as low population, ease of transportation, historical background, faith
tourism, projects for the reuse of wastes, local foods, use of natural stones in building
construction. According to the results of the research, it was determined that some of the
participants knew of the concepts of slow movement and the slow city. It has been found that
the economic, social, and cultural characteristics of Tillo are suitable for the slow city criteria.
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1

Giriş

Tüm devirlerde zaman sosyal ve kültürel ilişkilerin önemli bir belirleyicisi olmuştur. Bununla birlikte
modern dönemde zamana ilişkin tanımlayıcılar değişime uğramıştır. Zaman ve Greenwich saati†
arasındaki farka dikkat çekerek modern dönemde Greenwich saatinin belirleyen olarak ön plana
çıktığını öne süren Jay Griffiths’e göre modernliğin zamana atfettiği rol zorlayıcı, katı bir şekilde
çizgisel, kişisel olmayan baskıcı bir karakterdir. Modernliğin zamanı –küresel şimdiki zaman- hızlı
bir şekilde standartlaştırılarak aynılığa gitmektedir (2003: 22). Zamanın bu şekilde homojenleşmesi
en yakın ilişkilere bile yön vermektedir. Bu durum insani ilişkileri daraltmak ve standardize etmek
tehdidini içerisinde barındırmaktadır. Küresel kültürün etkileri ile geçmiş yaşam ve ihtiyaçlar
dönüşüme uğramıştır.
Hızın yarattığı etkiler kişisel hayatta baskı unsuru haline gelmektedir. Öyle ki bununla ilgili
literatürde bir hastalık tanımı bulunmaktadır. Amerikalı Doktor Larry Dossey, 1982 yılında bulduğu
“zaman hastalığı” terimini zamanın sizden kaçıp gittiğini, daha fazla zaman olmadığını ve zamana
yetişebilmek için daha fazla koşuşturmamız gerektiği düşüncesini tanımlamak için kullanmıştır
(Honoré, 2008: 3). Bu saplantılı durum insan üzerinde baskı ve stres oluştururken, ilişkilerde eksilme
yaratmaktadır. Günümüzde bu duruma son vermek isteyen alternatif bakış açıları bulunmaktadır.
Bunlardan biri olan yavaşlık hareketi, hızın yaşamlarımız üzerindeki zararlı etkilerine tepki olarak
oluşmuştur. Yavaşlık hız karşısında direnişi; bir başka deyişle küreselleşme karşısında yereli odak
noktası kabul etmektedir. Yurtseven ve diğerlerine göre (2010: 2) yavaş yaşam, yaşamın her anlamlı
parçasına zaman ayırarak yapılması sonucunda bireylerin tatmin düzeylerinin artmasını
hedeflemektedir. Bireysel düzeyde yavaş yaşamın ifade ettiği bu iken yerel düzeyde anlamı daha
geniştir. Yavaşlık yaşanılan deneyimlerin o alana özgü olduğuna ve yaşanılanların o alanda anlamlı
olacağına dikkat çekmektedir (2010: 7).
Yavaşlık, ilk kez Yavaş Yemek hareketi olarak fast food kültürüne karşı başlamış bir harekettir. 1986
yılında kurulan Yavaş Yemek (Slow Food) hareketi, dünya çapında oluşturulmuş yerel şubelerle
uluslararası bir birliktir. Buna karşılık Yavaş Şehir hareketi esas olarak İtalya, Almanya, Norveç ve
İngiltere’deki üye kasabaları olan bir Avrupa konseptidir (Mayer ve Knox, 2006: 321). Zamanla bu
hareket şehir, ticaret, ekonomi, para gibi pek çok alanda geleneksel bağların korunmasını amaç
edinen bir hareket haline dönüşmüştür. Yavaşlık hareketi yeni olsa da öne sürdüğü tezler geçmişe ait
sosyal ve kültürel deneyimlerle alakalıdır. Bu bağlamda küreselleşmeyi ve onun etkilerini bütünüyle
benimsememiş Tillo’nun sunduğu olanaklar dikkate değerdir.
Çalışmanın ilk kısmı genel olarak yavaşlık hareketine, yavaş yemek, yavaş kentin kısa literatür
özetine; ikinci kısmı ise Tillo’nun yavaşlık hareketinin felsefesiyle örtüşen özelliklerine dikkat
çekmektedir. Bu yapılırken yavaş yemek ve yavaş şehir hareketlerine çalışmanın konusu itibariyle
diğer hareketlerden daha fazla yer verilmiştir. Tillo’nun yavaş kent olarak değerlendirilmesi
konusunda öneri sunulmuştur. Bunun için Tillo’da yapılan gözlemin yanı sıra Siirt Emniyet
Müdürlüğü Trafik Şube’den Siirt kentindeki toplam araç sayısı öğrenilmiş, Tillo Belediyesi’nden
belediye başkanı, bir memur, peyzaj mimarı, çevre ve inşaat mühendisleri; Tillo Kaymakamlığı’ndan
bir memur, ilçe nüfus ve mal müdürleri ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
2
Bir Yaşam Tarzı Olarak Yavaşlık Hareketi
Yavaşlık eylemcilerinin amacı kapitalizmi devirmek değil ona daha insalcıl bir yön katmaya
çalışmaktır. Yavaşlık ekonomik bir reform olmaktan çok daha geniş ve derin bir harekettir. Yavaşlık
felsefesinin temelinde denge bulunmaktadır (Honoré, 2008: 17). Bu anlamda yavaşlık hareketi
küreselleşmenin etkilerini yok saymak değil onunla uzlaşımcı bir yol bulmak arayışındadır.
Yavaş yaşam zamanı daha dikkatli bir şekilde kullanma taahhüdünden kaynaklanan, günlük
yaşamlarımızı oluşturan farklı zamansallıkların bilinçli müzakeresini içerir. Yavaş yaşamla ilgili
belirgin uygulamalar arasında şunlar bulunmaktadır: Hazır yemek satın almak yerine yemek
pişirmek ve paylaşmak; süpermarketlerden satın almak yerine meyve ve sebze yetiştirmek; araba
kullanmak yerine bisiklete binmek ve yürümek (Parkins, 2004: 364). Bütün bunlar yavaş yaşamın
hız karşısında savunduğu tezleri oluşturmaktadır. Hızın sağladığı olanaklar sayesinde zamandan
tasarruf sağlama ve bilimsel ilerleme mümkündür. Ancak bu insani ilişkilerde bir gerilemeyi
† Çalışmada zamanın hızlanması kavramsallaştırması tercih edilse de kastettiğimiz Greenwich saatine bağlı
yaşamın hayatı yönlendiren olarak ön plana çıkmasıdır.
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beraberinde getirmektedir. Gündelik yaşam içerisinde insanlar birbirine daha az zaman
ayırmaktadır. İnsanlar yemek, kent, turizm, ticaret gibi pek çok faaliyet kolunu dar zamanlı
gerçekleştirilmektedir.
Yavaş hareket yavaş yaşam, yavaş yemek, yavaş kent, yavaş turizm, yavaş işletmecilik, yavaş para,
yavaş ticaret (Yurtseven vd., 2010) gibi farklı bakış açılarını içermekle birlikte çalışma kapsamında
yavaş kent ve yavaş yemek esas konuları oluşturmaktadır. Bunun dışında kalan konular ise kent ve
yemek kültürü içerisinde değerlendirilmeye alınmıştır.
2.1
Yavaş Yemek ve Küresel Yiyecek Endüstrisi
Yavaş yemek (Slow Food) yavaşlık hareketi içerisinde ilk ortaya çıkan harekettir. Bu hareket diğer
hareketlerin oluşmasına kaynaklık etmiştir. Yavaşlık felsefesini ortaya çıkaran dinamikler de yine bu
hareket içerisinde değerlendirilmelidir. Yavaş yemek, yerel yemek kültürlerinin ve geleneklerinin
kaybolmasını önlemek, hızlı yaşamın yükselişine karşı koymak ve insanların yedikleri yiyeceklere,
nereden geldiğine ve yiyecek seçimlerimizin nasıl etkilediğine karşı azalan ilgileriyle
mücadele etmek için küresel çapta oluşturulmuş bir kuruluştur (Honoré, 2008: 60). Hareket,
İtalya’da 1986’da Carlo Petrini ve bir grup aktivist tarafından bölgesel gelenekleri, iyi yemekleri,
gastronomik zevkleri ve yavaş bir yaşam temposunu savunmak amacıyla başlatılmıştır. 1989’da
ulusal bir hareket olmaktan uluslararası bir projeye dönüşmüştür. Yirmi yılı aşkın bir geçmişe sahip
olan hareket; tabak, gezegen, insanlar, siyaset ve kültür arasındaki güçlü bağlantıları tanıyan
kapsamlı bir gıda yaklaşımını benimsemek için gelişmiştir. Yavaş yemek 160'tan fazla
ülkede herkesin erişebileceği iyi, temiz ve adil gıda sağlamak için çalışmaktadır (Slow Food, 2021;
Nosi ve Zanni, 2004: 785).
Slow Food insanların gönüllü üyeliğine dayanan, kâr amacı taşımayan bir kuruluştur. Beslenme
alışkanlıklarının homojenleştirilmesiyle birlikte kültürel kimliklerini kaybetme tehlikesinin farkında
olan tüketicilerin (gıdaların özellikleri ve somut değerleri hakkında bilgi sağlama) ihtiyaçlarına cevap
vermek amacıyla kurulmuştur. Hareket bir yandan bilimsel araştırmalar ve küçük ölçekli tipik
üretimlerin desteklenmesi yoluyla gıda ve tarımsal mirasın korunmasını, diğer yandan tüketicileri
tipik ve geleneksel gıdalar hakkındaki bilgilerini artırarak eğitmeyi amaçlamaktadır (Nosi ve Zanni,
2004: 783-4).
Yavaş yemek akımı küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı, çabucak değişen kültürüne karşı
tepkinin bir parçasıdır (Honoré, 2008: 66). Bununla birlikte yavaş yemek, küreselleşmeyi yerelliğe
karşı bir tehdit olarak görmek yerine, küreselleşmeyi bilgiyi paylaşmakta ve yaymakta bir fırsat
olarak değerlendirmektedir (Yurtseven vd., 2010: 37). Nitekim günümüzde iyi ve kaliteli‡ yiyeceğin
başkaları tarafından fark edilmesi ve başkalarına tanıtılması küresel haberleşme ve ulaşım
olanaklarının etkisiyle gerçekleşmektedir.
Yavaş yemek akımının ilkeleri arasında gıda üretimi ve tüketimi arasında denge kurarak yerel
üretime destek sağlanması, kültürel zenginliklerin geri kazanılması, sağlıklı ve dengeli beslenme
konusunda önemli gelişmeler kaydedilmesi bulunmaktadır (Sezgin ve Ünüvar, 2011: 117).
Böylelikle yavaş yemek kendine yeterlilik kadar farklı insanların bölgeyi ziyaret etmesini amaç
edinmektedir. Bunun için ilgi çekici örneklerden birini turizm oluşturmaktadır.
Günümüzde turizme yön veren öğeler arasında geleneksel yemekler ve pişirme usulleri yer
almaktadır. İnsanlar sadece yemek yemek değil aynı zamanda yemek pişirmeyi öğrenmek için de
tatile (Honoré, 2008: 70) çıkmaktadır. Yavaşlık hareketi küreselleşmenin karşısında olmadığı gibi

‡ Burada şunu hatırlatmak gerekmektedir. Hızlı hazırlanmış ve hızla tüketilen besinler çevreye ve insan sağlığına

zarar vermekte; kaynakların sürdürülebilirliğine tehdit oluşturmaktadır. Çevreye yönelik zararlı etkileri
McDonaldlaştırmanın yarattığı sorunlar üzerinden okuyabiliriz. Timothy Egan’a göre Kuzeybatı Pasifik’te
patatesleri yetiştiren dev çiftlikler kimyasal maddelerin kullanımına dayanmaktadır. Kusursuz bir patates
kızartması yaratma ihtiyacı patatesin çoğunun ziyan edilmesine sebep olmaktadır. Geriye kalan patates ise
sığırları beslemekte veya gübre olarak kullanılmaktadır. Yer altı kaynaklarda yüksek oranlarda nitrat
bulunmuştur. George Ritzer’e göre bunun yanı sıra kâğıt üretmek için kesilen ormanlar, polyesterin ve diğer
maddelerin açtığı zarar, sığırları yemlemek için kullanılan çok büyük miktarlardaki yem gibi etkiler de çevreye
verilen zararlar arasında yer almaktadır (Akt: Ritzer, 2011: 40-1).

Sosyolojik Bağlam®

74

Sosyolojik Bağlam® 2021, 2(3) 72-86

küreselleşmenin de bütünüyle yavaşlığın etkilerine kapalı olduğu söylenemez. Bu bakımdan yavaşlık
hareketi değişimin yok sayılmasını değil insanileşmesine fırsat tanımaktadır.
2.2
Yavaş Şehir ya da Sakin Şehir
Sanayi Devrimi’nden bugüne dünya genelinde giderek artan kentli nüfus, ortaya çıkan kentsel
sorunlar ve küreselleşmenin etkileri kentlerin ve toplumların yapısını etkilemiştir. Bu sorunlara
yönelik teorik ve pratik düzeyde farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Yavaş Şehirdir
(Donat, 2016: 6). İtalyanca şehir anlamına gelen citta, İngilizce yavaş anlamına gelen slow
kelimelerinden meydana gelen (Cittaslow) Yavaş Şehir ya da Sakin Şehir; kültürel kimliğin
korunması, sürdürülebilir yerel ekonominin sağlanması, ekolojik dengenin ve biyolojik çeşitliliğin
korunması gibi değerleri referans kabul ederek kentleri yaşayan bir organizma olarak ele almaktadır
(Yurtseven vd., 2010: 49). Hareket insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri,
sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve
göreneklerine sahip çıkan aynı zamanda altyapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları
kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatifi olarak ortaya
çıkmıştır (Cittaslow Türkiye, 2021). Yavaş şehir insanların saate bağlı yaşayıp her şeyi hızlı yapmaya
yönelik baskılara direnmelerini sağlayacak bir harekettir (Honoré, 2008: 89).
1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti kentinde kurulan Cittaslow Birliği nüfusu 50.000’in altında
olan kentlerin üye olabildiği uluslararası bir belediyeler birliğidir. Birliğe üye olmak, birliğin
belirlediği kıstasları gerçekleştirmek için projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir.
Kentlerin belirlenen kıstaslar çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlanmakta ve bir kentin üye olması
için 50 ve üzerinde puan alması gerekmektedir. Puanlanan alanlar arasında çevre, altyapı, kentsel
yaşam kalitesi, tarımın yanı sıra turistlere, esnaf ve sanatkârlara yönelik politikalar ve benzeri
bulunmaktadır. Birliğin belirlediği alt kategoriler de dâhil toplam 72 kriteri gerçekleştirmek için
projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir. Her bir kent üye olabilmek için 50 puan ve
üzerinde almalıdır (Cittaslow Türkiye, 2021). Yavaş şehirler her dört yılda bir sertifikalandırılır. Bu,
yerel girişimlerin alternatif gündemlerini geliştirmeye ve desteklemeye devam etmesi gerektiği
anlamına gelmektedir (Mayer ve Knox, 2006: 332). Yavaş şehir hareketine göre küçük şehirlerin
geleneksel yapıları belirlenen sıkı kurallar dikkate alınarak korunmalıdır. Otomobiller şehir
merkezinden çıkarılmalı, kentteki insanlar sadece yerel ürünler yemeli ve sürdürülebilir enerji
kullanılmalıdır (Sezgin ve Ünüvar, 2011: 134).
Dünyada Chianti, Bra, Positano, Orvieto yavaş şehir kabul edilen ilk yerlerdir (Sezgin ve Ünüvar,
2011: 131-2). 2021 yılı dikkate alındığında 31 ülkede 278, ülkemizde ise 18 kent Yavaş Şehir olarak
sertifikalandırılmıştır (Cittaslow Türkiye, 2021). Ülkemizde yavaş şehir olarak Seferihisar (2009),
Gökçeada
(2011),
Akyaka
(2011)
,
Taraklı
(2011), Yenipazar (2011), Perşembe (2012), Yalvaç (2012), Vize (2012), Halfeti (2013), Şavşat
(2015), Uzundere (2016), Gerze (2017), Eğirdir (2017), Göynük (2017), Mudurnu (2018), Köyceğiz
(2019), Ahlat (2019), Güdül (2020) bulunmaktadır (Cittaslow Türkiye, 2021). Bunların yanı sıra
ülkemizde yavaş şehir potansiyeline sahip yerler mevcuttur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde pek çok ilçe bu kapsamda değerlendirilebilir. Çalışmada bu ilçelerden biri olan Tillo
merkeze alınmıştır. Tillo’nun var olan potansiyeli ile yavaş şehir olarak sertifikalandırılması yönünde
bir öneri sunulmuştur.
3
Araştırmanın Yöntemi
Çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan derinlemesine mülakatla gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen görüşme metinleri tematik yolla değerlendirilmiştir. Alanyazından edinilen bilgilere göre
yavaş şehir hareketi belediyelerden halka doğrudur (Mayer ve Knox, 2006: 330; Keskin, 2020: 106).
Bu bakımdan çalışmanın katılımcıları belirlenirken amaçlı örneklem kullanılmıştır. Tillo
Belediyesi’nin bu konudaki girişimlerinin ne olduğunu öğrenmek amacıyla belediye başkanı, bir
memur, peyzaj mimarı, çevre ve inşaat mühendisleri; Tillo Kaymakamlığı’nda bir memur; ilçe nüfus
ve mal müdürleri ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın gerçekleştirilmesine, Siirt Üniversitesi
Rektörlüğü Etik Kurulu 03.09.2021 tarihinde saat 10:00’da 209 numaralı oturum sayısında izin
verilmiştir.
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4
4.1

Bulgular ve Değerlendirme
Tillo’nun Nüfusu, Sosyal ve Ekonomik Özellikleri

Dünyada ve ülkemizde yavaşlık, yaşamın her alanında kendisini hissettiren hızın karşısında insanlar
için bir alternatif sunmaktadır. Yavaşlık hareketi içerisinde yer alan yavaş şehir mevcut olanaklar
içerisinde varlık kazanmayı ve kalkınmayı mümkün hale getirmektedir. Bu durum yavaş şehir olma
kriterleri esas alınarak Tillo ilçesi ile ilişkilendirilerek açıklanabilir. 1953 yılında nahiye olan 1990
yılında Aydınlar adında bir ilçeye dönüşen Tillo, 2013’te meclis kararıyla isim değiştirerek bugünkü
adını almıştır (Demir, 2016: 25). Tillo Siirt’in en küçük ilçesidir. İlçe, 42. boylam ve 38. enlem
dereceleri arasında, Siirt’e 7§ kilometre uzaklıktadır (Tillo Belediye Başkanlığı, 2021). Ülkemizdeki
970 ilçenin sosyo-ekonomik gelişmişliğine göre sınıflandırıldığı bir çalışmada Tillo 6. kademede, 914.
sırada yer almıştır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2019:
78). Bu sıralama Tillo’nun gelişmeyi sağlayacak dinamiklerinin yeterli olmadığını göstermektedir.
Yavaş şehir kıstaslardan biri olan nüfus, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, Tillo’da 2020 yılı
esas alındığında 4.239 olup bu nüfusun 2.219’u ilçe merkezinde yaşarken 2.020’si belde ve köylerde
yaşamaktadır. Tillo’nun yıllık nüfus artış hızı ise -4.9’dur (Türkiye İstatistik Kurumu verileri, 2020).
Tillo Belediyesi’nden edindiğimiz bilgilere göre Tillo’nun göç veren bir ilçe olmasının nedenleri
arasında işsizlik bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçenin nüfusunun az olmasını büyük oranda göçün
yaşanmış olması ve halen devam etmesi, Siirt kentinin yakınında bulunması gibi nedenler
belirlemektedir (T.C. Siirt Valiliği, 2021). Bunlar ilçe için dezavantaj görünümünde olsa da yerel
özelliklerin mevcudiyeti için avantajdır. Tillo şehir merkezine yakınlığıyla hem ulaşım hem de ticari
faaliyetleri sürdürme açısından yakın bir bağlantı noktasıdır. Aşağıdaki katılımcımız Tillo’ya
dışarıdan gelebilecek potansiyel nüfusun ilçede kalmamasının en önemli nedenleri olarak işsizlik,
nüfusun fazla olmaması ve sosyal ilişkilerin kısıtlı olmasını göstermektedir:
“Tillo yani küçük bir yer. Nüfusu az, kırsal bölgede zaten 6 tane köyü var. Köylerdeki nüfusu
da az… O yüzden daha mesela trafik gürültüsü yok… Ulaşım sıkıntısı yok… Mesela ben burdan
çıktığımda evime çok rahat gidebiliyorum” (Tillo Kaymakamlığı Memuru).
“Tillo yaşanabilir bir yer bence ama şöyle bir sorun var. Tillo’da mesela işsizlik oranı, yani
işsizlik var. Şöyle yani Tillo’ya dışarıdan bir kişi geldiğini düşünelim. Tillo’da yaşayanlar için
zaten problem yok. Bağ-bahçesi var ya da bi işi var. Onlarda şey yok… Ama mesela dışarıdan
gelen biri için burada yaşamak belki şey olabilir. Yani iş bulma konusunda ne bileyim bir şey
yapmak konusunda sıkıntı yaşayabilir. Onun dışında bence güzel yani, yaşanabilir bir şehir”
(Tillo Kaymakamlığı Memuru).

Yukarıda Tillo’nun nüfusu, nüfusunun azlığı ve işsizlik konusundaki sorunları ile ilgili istatistikler ve
görüşme kayıtlarından elde edilen veriler verilmiştir. Bu sorunların ortadan kalkmasında ve ilçenin
kalkınmasında kanımızca sunulabilecek önerilerden biri yavaş şehir kabul edilmektir.
Katılımcılarımızdan bazıları Yavaş Şehir kabul edilmenin ilçenin gelişmesi için gerekli olduğunu
belirtseler de bu konuda nelerin sorun teşkil ettiğinin farkındadır. Dünyada ve ülkemizde Yavaş Şehir
olarak kabul edilmeden önce konunun Belediye Başkanları nezdinde bilinmesi sonra halka
anlatılması gerekmektedir. Yavaş şehir konusunda Tillo Belediye Başkanı bilgi sahibidir. Yukarıdaki
katılımcımızın açıklamalarına benzer şekilde Belediye Başkanı Tillo’nun iki önemli sorununun
(nüfusunun azlığı ve istihdam olanaklarının kısıtlılığı) olduğuna dikkat çekmiştir. Nüfuzun azlığı ve
istihdam olanaklarının kısıtlılığı ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu durum yavaş
kent olarak sertifikalandırılmak açısından sorun teşkil etmektedir. Bunu katılımcılarımız şu sözlerle
açıklamaktadır:
“Benim bu konuyla alakalı bilgim var. Biz hatta buraya müracaat ettik. Söylediğiniz kriterleri
yerine getirmek için… Tabi işin içinde dönüyor dolaşıyor para dönüyor. İşte bu kadar Euro
para yatıracaksın, işte bilmem ne yapacaksın, şunu yapacaksın falan. Bi de şöyle aslında dünya
oraya doğru gidiyorken yani bu sizin söylediğiniz bu hızlı yaşam tarzından insanlar yavaş
yavaş kaçmaya başladı. Hatta bu pandemi döneminde biraz daha revaca geldi, biraz daha
ciddi ciddi düşünülmeye başlanmışken bizim buradaki bölgeyi söyleyeyim size. İktisadı
çökmüş, insanları maalesef insanları buraya çekemiyoruz. Yani biz nüfusumuzu
koruyamıyoruz…” (Tillo Belediye Başkanı).

§ Farklı kaynaklarda uzaklık bilgisi değişim göstermektedir. Tillo Belediyesi’nden edindiğimiz bilgilere göre Siirt

merkez ile Tillo arası 9 kilometredir.
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“Buranın geliştirilmesi için öncelikle halkın burada ikamet etmesi lazım. Mesela burda
evlerini burda yapmaları lazım. Mesela biz Tillolular… Tillolular Siirt merkeze gidiyor 450500 (bin) liraya ev alıyor. Buraya geliyor. Tarlası var, bağı var. Burda o parayla 3 daire
veyahut da 2 daire yapabiliyor. Hala Siirt’e geliyorlar. Niye? Sosyal yönden burda bişey yok…”
(İlçe Nüfus Müdürü).
“İlçe geneli hep Siirt, zaten Siirt merkezde. Gidiş geliş yapmaktadır. Çoğu vatandaşlarımız
burda yazın bağ-bahçelere bakarlar. Fıstıkla, bastıkla, üzümle bunlarla geçinmektedirler. Yani
diğerleri kışın… (Bir diğer katılımcı olan Mal Müdürü söze karışıyor) İş imkânları yok,
istihdam yok burda… Burdaki halk da Siirt’e ya da başka illere göç ediyor” (İlçe Nüfus
Müdürü).

İlçenin genel özellikleri ve sorunları hakkında bilgi verdikten sonra geçim faaliyetlerinin ele alınması
gerekmektedir. Sanayileşmenin olmaması; araç, bina ve nüfus sayısının az olması Tillo’da yaşamın
yavaş akışını anlatmaktadır. Bir katılımcımız Tillo’yu yavaş şehir tanımına benzer şekilde
açıklamaktadır:
“Avantajları biraz şey küçük, sessiz, sakin oluşu… Maneviyatı… Onun dışında gezilecek
yerleri… Tillo Kale(si) ve Tabiat Parkı var. Onlar turizm açısından da baya şey alıyor. Misafir
alıyor. Siirt’teki insanlar gidecek yerleri yok. Direkt piknik alanı olarak oraya geliyorlar. Yani
bi hafta sonları en az 300-400 araç, araba oraya geliyor. Normal yani şu pandemi sürecinde…
Bi de pandemi olmasa daha fazla geliyorlar” (Tillo Belediyesi İnşaat Mühendisi).
“Fark ediyor Siirt merkezdeki havayla buranın havası soluduğunuz zaman fark ediyor. Daha
temiz havası… (Bunun nedeni nedir diye sorduğumuzda) İnsan sayısının az olması, araç
sayısının az olması…” (Tillo Belediyesi Çevre Mühendisi).

Tillo yeryüzü şekilleri bakımından engebelidir. Toprağı kireçli olup, tarıma elverişli arazisi azdır.
Bitki örtüsü olarak bozkırlarla kaplıdır. Bodur ve çalılık ağaçlıkları çoktur. İlçe orman bakımından
zengin olmayıp yer yer meşe, fıstık, bıttım, armut, badem ağaçları ile çok sayıda üzüm bağına
rastlanmaktadır. İlçe su yönünden zengin olmadığı halde eski sarnıç ve kuyuları boldur. Ancak kuyu
ve sarnıç suları kireçli ve tuzlu olmalarından ötürü pek kullanılmamaktadır. Tillo’da arazi durumuna
göre fıstık, üzüm, bıttım yetiştirilmektedir. Arıcılıkla geçimini sağlayan kişiler olmakla birlikte ilçede
arı kovanı sayısı azdır. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Siirt’teki fıstık
bahçelerinin çoğu ilçede bulunmaktadır (T.C. Siirt Valiliği, 2021).
“Ya bizim şeyde fıstıkçılık var. Fıstıkçılık, üzüm, pestil ve şey benzeri türevleri ürünler
yapıyorlar. Mesela sucuk falan yapılıyor. Arıcılık var… Hayvancılık eskiye oranla az ama hala
var. Köylerde özellikle merkezde çok olmamakla beraber köylerde var yani” (Tillo
Kaymakamlığı Memuru).

İlçenin de içerisinde yer aldığı bölgenin bitki konusunda koruyuculuğunun yüksek olmasına rağmen
halkın bilgisinin yeterli olmadığını bir katılımcımız şu şekilde açıklamıştır:
“Bitki anlamında insanların doğu kısmı (Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu kastediliyor) bitki
anlamında bilgi yetersizliği çok fazla. Nasıl yetersizler? Çok iyi bakarlar ama hangi bitki neyi
seviyo, hangi bitkinin ismi nedir onun bilgisi çok azdır doğuda. Hatta şöyle bir şey var ben ilk
mezun olduğumda anneme bizim bi bahçemiz vardı. ‘Anne bu bahçeyi bi güzelleştirebilir
miyim?’ dediğimde ‘Sen bitki alacağına bize yemek al, eve yemek al... Yemek olsun’ demişti.
Yani doğuda böyle bir durum var” (Tillo Belediyesi Peyzaj Mimarı).

Bütün bu özellikler Tillo’nun geleneksel kültürün etkisinde olduğunu göstermektedir. Tillo
nüfusunun azlığı ile değişimi tedricen algılamaktadır. Sanayileşmenin görülmemesi, ilçenin
kalkınması önünde bir engel oluşturmuş ve işsizliğin artması üzerinde etkide bulunmuştur. Bu
durum tarıma dayalı faaliyetlerin ve hayvancılığın sahiplenilmesini olası kılmıştır. Tillo’da doğal
yaşamın ağırlığı görülse de önceliğin besin sağlama ihtiyacına verilmesi bunun dışındaki bitkilerin
isimlerinin bilinmemesini açıklamaktadır.
4.2
Tillo’nun Tarihsel Geçmişi ve Bugünü
Tillo’nun kadim bir kültürel geçmişi bulunmaktadır. İlçenin bölge ve ülkemiz için önemine
katılımcılarımızdan biri olan Tillo Belediye Başkanı şu sözlerle dikkat çekmiştir:
“Şimdi Tillo’nun 5 bin yıllık tarihi var… İslam’la beraber 850 yıllık tarihi var. 350 yıl önceden
başlamış burada özellikle Osmanlı Döneminde burada çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılmış…
Yani astronomi, matematik, fizik, geometri… Burda çok ciddi merhaleler almış… Hatta bu
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bilimsel çalışmaların kopyaları, fotokopileri hepsi şimdi Amerika’da NASA’da… Yani NASA’da
orda Tillo Köşesi var. Bundan yaklaşık 250 yıl önce ayın uzaklığı buradan net bir şekilde
ölçüldü buradan. Burda denizin derinlikleri, mevsimler nasıl oluştu? Dünya haritaları net bir
şekilde o zaman kıtalar yoktu bir-iki kıta vardı. Antarktika kıtası keşfedilmemişti. Yeni Dünya
dedikleri Amerika kıtası yeni yeni keşfedilmişti, bahsedilmeye başlamıştı. Ama haritalar
üzerinde burada net bir şekilde bunların konumları bilinmeleri falan yapılmış… Burada tabiri
caizse navigasyon kullanılmaya başlanmış 250 yıl önce… Burda görünen bir yıldızın bir ay
sonra nerede görüleceği net bir şekilde hesaplanmış, ölçülmüş… Denizin derinlikleri,
depremler nasıl oluşuyor, depremler nasıl engelleniyor? Burda çalışmaları yapılmış… Şimdi
anlattığım zaman böyle hayretler içinde kalıyorlar. Burda depreme karşı 250 tane kuyu
açılmış… Burda müthiş bilimsel çalışmalar yapılmış… İyi âlimler yetişmiş… Burda bu ilim
yazısal olarak kitaplara dökülmüş burada… İşte Marifetname’den ünlü bir eser var…
Ansiklopedi şeklinde falan… Burda Fakirullah Hazretleri diye bir zat var o benim ecdadım. O
burada bölgede 7 tane üniversitenin rektörlüğünü yapmış… Osmanlı Döneminde I. Mahmud
bunu desteklemiş… Hatta ona intisap etmiş… Yani o kadar ünlü bir şeye girmiş…” (Tillo
Belediye Başkanı).

Tarihinin yanı sıra Tillo yöresel mekânlar, din, misafirperverlik, otomobil sayısının azlığı** gibi
özellikleriyle yavaş şehir kıstaslarına uygun bir örnek görünümündedir. Evliyalar Diyarı olarak
adlandırılan Tillo’da İbrahim Hakkı Hz. Türbesi, İsmail Fakirullah Hz. Türbesi, Sultan Memduh Hz.
Türbesi, Şeyh Mücahiz Hz. Türbesi, Kal’at-ul Üstad Tepesi, Ras-ıl Hacar Taşı, Delikli Taş, Tillo Kalesi
ve Cam Terası bulunmaktadır (Çelebi, 2017, 11 Ocak). Bu yerlerin çoğunu dini mekânlar
oluşturmaktadır. Bu yönüyle Tillo yavaş şehir kriterlerine uygun görünmektedir. Aynı zamanda ışık
hadisesi olarak anılan, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin uyguladığı yöntemle güneş
ışınlarının ışık kırılması yoluyla hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucunu
aydınlatması olayı her yıl ekinoks günlerinde izlenmektedir (Habertürk, 2019, 21 Mart). Bu olay yerli
ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir ve ilçeye gelmelerini sağlamaktadır.

Fotoğraf 1: Türbe ve Mezarlık Girişi
TÜİK 2019 yılı verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aşmıştır. Siirt 6,3’lük
oranı ile taşıt sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu iller arasındadır (Habertürk, 2019, 8 Ağustos). 2021
yılı Ağustos ayı için veriler Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’nden edinilmiştir. Siirt’te son iki yılda nüfus ve son üç
yılda kayıtlı araç sayılarına bakıldığında 2019 yılında nüfus 330.280, 2020 yılında ise 331.070’tir (TÜİK, 2020).
Kayıtlı araç sayısı 2019 yılında 23 milyonu aşmışken, 2020 yılında 20.339 olmuştur (Habertürk, 2020, 29
Eylül). 2021 yılında ise 18.481’dir. Görüldüğü gibi nüfusu az da artmış olmasına rağmen araç sayıları Ağustos
ayı baz aldığında yıllar içerisinde düşme eğilimi göstermiştir. Siirt ilinin araç sayısı hakkında bu şekilde bilgi
edinilebilmişken Tillo’nun araç sayısına ulaşılamamıştır. Katılımcıların verdiği bilgiye dayanarak araç sayısının
azlığı açıklanmıştır.
**
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Tillo’da küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkmış olan alışveriş merkezi (AVM) yoktur. Kişiler
geleneksel yerler olan dükkân ve işyerlerinden alışveriş yapmaktadır. Son zamanlarda açılan bir tane
yerel zincir market (A101) bulunmaktadır. Belediye’den edinilen bilgilere göre Tillo’da 3 bakkal ve 6
kahvehane mevcuttur. Aynı zamanda ilçede 1 tane lokanta, mesire alanları; Tillo Kalesi’nin
bulunduğu alanda ise 1 kafe ve 1 lokanta, mesire alanları bulunmaktadır. İlçede fast food restoranı
yoktur. Kafe ve lokantaların sayısı azdır. Tillo halkı evlerde ve komşuları arayıcılığıyla yemek
yapmakta ve paylaşmaktadır. Bu durum ilçede Yavaş Şehir kriterleri içerisinde yer alan misafirlik ve
dayanışma gibi yerel değerlerin muhafaza edildiğini göstermektedir:
“Misafirlik konusunda olağanüstü bir yer. Ben yeniyim dedim ya. Buraya ilk geldiğimde o
kadar iyi karşıladılar ki Allah razı olsun onlardan. Her gün biri yemek getirmek isteği, her gün,
her birinden yemek getirmek isteği oluyo… Çok sıcakkanlı insanlar…” (Tillo Belediyesi Peyzaj
Mimarı).
“Burda yok yani (yöresel) yemek açısından… Şu an şey… Şimdi (lokantalarda) yöresel
(yemek) yap(ıl)mıyor… Mesela şu an otel dediğimiz yerde başladılar 1 aydır falan. Onda da
normal yöresel değil, her gün farklı farklı yemekler çıkarıyorlar. Yeni yeni… Lokantamız var
onda da yeni yeni şeyler, şiş tarzı şeyler çıkarılıyor… Böyle hani perde pilavı falan zaten burda
herkes biliyo… Herkes kendi yemeğini yapıyo… Misafir gelse de bir evden rica ediyorlar
mesela. Yapıyor. O şekilde misafirperver oldukları için lokantaya ihtiyaç duymuyorlar” (Tillo
Belediyesi İnşaat Mühendisi).

Fotoğraf 2: Tillo Kalesi Mesire Alanından Bir Görünüm

Fotoğraf 3: Yerel Ürünlerin Satıldığı Dükkân
Yukarıda verilen sayılar ve Tillo Belediyesi İnşaat Mühendisi’nin verdiği bilgilere göre ilçede kafe ve
restoran sayısı azdır. Aynı zamanda Tillo’da 1 tane otel mevcut olup kapasitesinin ve otel sayısının
artırılması gerekmektedir. Tillo’da daha önce belirttiğimiz gibi işsizlik gelişim önündeki en önemli
engeldir. Son yıllarda işsizliğin azalmasında Tillo Belediyesi’nde çalışan memurun verdiği bilgilere
göre belediyede çalışan personel sayısının artırılması, tekstil fabrikasının kurulması, koruculuk ve
bekçilik gibi iş kollarının oluşturulması veya genişletilmesi etkilidir.
Tillo’da veresiye alışverişte önemli bir alternatiftir. Bunu ilçeye 1 ay önce atanmış bir katılımcımız şu
şekilde açıklamaktadır: “Burda esnaflardan bir şey aldığınız zaman para almamazlık yapıyorlar.
Sonra getirebilirsiniz diyorlar. Hatta hiç getirmeseniz de olur… Hala da öyle… Çok güzel bir şey…”
(Tillo Belediyesi Peyzaj Mimarı).
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Tillo’da huzurevi ve engelliler için bakımevi bulunmamaktadır. Katılımcımız bunu şu sözlerle
anlatmaktadır: “Engelli çok az olduğu için burda… Sayısı yok ama gerçekten çok az… 10 tane mi
diyeyim öyle çocuk felcinden… Bu son zamanlarda yok zaten. Öyle söyleyeyim size. Yani engelliler
yaklaşık şu anda 45 yaşlarında, 40-45 yaşlarında bu yaştan aşağı engelli yok şimdi burda… Burda
yaşlılar bile bilinçli ve istekli biçimde aile içinde bakılıyor. Bakımevine verilmez. Bu da mecburiyet
olayı değil tamamen gönüllülük olayıdır” (Tillo Belediyesi Belediye Personeli).
Tillo’da geleneksel kültürün özellikleri taşıyan bir diğer unsur doğal taşlar kullanılarak yapılan
binalardır. Bu haliyle Tillo betonarme yöntemle yapılan binalara karşı görünmektedir. Hâlihazırda
Tillo’da az da olsa cas evleri mevcuttur. İlçedeki tarihi yapıların bir kısmı belediyeye bir kısmı ise
halka aittir. Halka ait olan yapılar genelikle ev olarak kullanılmaktadır. Tillo halkı bu evlerde
yaşamaktadır. Bu haliyle ilçede geleneksel ve modern mimarinin birlikteliği söz konusudur. Tillo’nun
sokakları dar ve evleri birbirine yakındır. Bu durum Tillo halkına (doğal bir kontrol mekanizması
yaratarak) bilindik bir ortam sunmaktadır.
“…Şimdi buranın özel bir taşı var Tillo’nun… Türkiye’de… Türkiye’de aslında dünyada ün
yapmış bir taş var: Limra. Limra… Bu Antalya tescillemiş onu… Limra taşı meşhurdur. Bütün
dünyada meşhur bir taştır. Bu limra taşının esas rezervi Tillo’dadır. Muhteşem bir rezerv var
burada. Ve zamanında bu taş kullanılmış… Bu taş öğütülmüş, harç şekline getirilmiş, o taş
kullanılmış, o taşın harcından da binalar yapılmış burada. (Cas evleri mi dediğimizde) Cas
evleri evet… Tabi… Evet… Aslında limra taşından yapılıyor cas onun harcıdır. O harçta neden
yapılıyor? O taştan yapılıyor. O yani kireç taşından yapılıyor. Şimdi bunlar tabi zamanında
niteliksiz olarak yapılmış… Tarihini tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen 300 yıllık bi
tarihleri vardı. İşte demiri yok, şeyi esaslarını yani temellerini çok iyi atmamışlar. Bilmem ne
yapmışlar… Bunlar 200 yıl, 300 yıl direndiler. İnsanlarda şu şey yapıldı. Mimarileri de birkaç
tanesi hariç mimarileri de çok iyi değildi. İnsanlar bunları terk edince, kaloriferli evlere işte
dünyanın bu şeyine gidince, bunları terk edince bunlar yıkılmaya başladı. Bu bana acayip
ızdırap çektiriyordu. Onların birkaç tanesini restore ettirdik, koruduk onları…” (Tillo
Belediye Başkanı).

Fotoğraf 4-5: Cas Evlere İki Örnek: Tillo’ya Bağlı Halenze’den
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Fotoğraf 6-7-8-9-10: Tillo’dan Görünümler
Son yıllarda Tillo’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın yürüttüğü projelerle yeni konutlar
yapılmaktadır. Ancak yapılması düşünülen apartmanlar çok katlı olmayıp en fazla üç katlıdır:
“Biz burada belediyede bir karar aldık. Burda birinci karar meclisteki kararımız bir kere
devlet daireleri 3 katı geçmeyecek ve en azından taşla kaplanacak. Buranın taşıyla
kaplanacak… Burdan çıktığınızda bakabilirsiniz. Bütün devlet daireleri taşla kaplanmış…”
(Tillo Belediye Başkanı).
“Belediyede kat şeyi (zorunluluğu) var. Üç kattan fazla merkezde yapılmama gibi bir şey var.
(Bu neden kaynaklanıyor dediğimizde) İşte tarihi yapıları korumak için biraz ama… Gerçi
tarihi yapılar da yıkıldı ama. (Geleneksel dokunun korunduğunu söyleyebilir miyiz) Evet
ondan dolayı mesela kat kullanım izni verilmiyor. Tillo’nun girişinde mesela Tillo’nun uzakta
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6 kat yapılabiliyo ama Tillo’da merkezde mesela 3 kattan daha fazla yapamıyorsunuz” (Tillo
Kaymakamlığı Memuru).

Katılımcılarımızdan biri olan Tillo Kaymakamlığı’nda çalışan memur suç ve suçlu oranlarının çok az
olmasından yola çıkarak Tillo’nun çok güvenilir bir ilçe olduğunu ifade etmiştir. Katılımcımız
genellikle Tillo’da küçük hırsızlıkların (bağa ya da bahçeye girme, fıstık, üzüm alma gibi) olduğunu
belirtmiştir. Bunun yanı sıra katılımcılarımız Tillo’nun temiz bir ilçe olduğunu şu sözlerle ifade
etmektedir:
“Tillo temiz bence belediye o konuda iyi çalışıyor. Yani çöpler toplanıyor. Hiç kalmıyor. Yani
ben mesela şeyde oturuyorum. Sitede oturuyorum. Sitenin önünde böyle çöp kutuları var.
Orda çöpleri atıyorlar ama hiç biriktiğini görmedim… Sokaklar da çok temiz. Bu da belki
nüfusun az olmasından dolayı…” (Tillo Kaymakamlığı Memuru).
“Atık fazla bir şey çıkmıyor zaten burda. Genelde evsel atıklardır. Diğerleri burda hiçbir
sanayi, ne bileyim işyeri falan olmadığı için genelde evsel atıklardır. Başka bir şey de yok
zaten. Ayrıştırılacak çok bir şey de yok zaten” (Tillo Mal Müdürü).

Tillo’nun tarihsel geçmişi ve bugünü üzerine yapılabilecek bir çözümleme olası geleceği hakkında
fikir sahibi olmamızı sağlamıştır. Tillo’nun temiz ve güvenilir bir ilçe olmasının yanı sıra araç
sayısının azlığı, doğal taşların bina yapımında kullanılması ve en fazla 3 katlı bina yapımına yönelik
girişimleri kültürel özelliklerin yaşamasına fırsat tanımaktadır. Bütün bu özellikler yavaş şehir
kriterlerine uygundur.
4.3
Tillo’da Yapılması Düşünülen Projeler
Tillo’nun içerisinde yer aldığı kent olan Siirt’in çevre konusunda yürüttüğü projeler yavaş şehir
kriterleri arasında yer almaktadır. Bugün kentte içme suyu şebekesi, kanalizasyon sistemi ve katı
atıkların toplanmasından kaynaklanan ve belirginleşen sorunlar bulunmamaktadır (Alkan, 2018:
254). Bunu katılımcılarımız onaylarken ilçede yeterince su olmadığından yakınmaktadır:
“Kanalizasyon çalışmaları ben buraya başlamadan önce bi peyzaj projem vardı. Mezarlık
projesi… Onun uygulamasını yaptım. O esnada burdaki altyapı çalışmalarının çok güzel
ilerlediğini duydum ki halen de baktığım zaman gayet iyi ve güzel… Doğalgaz, Telekom,
telefon, elektrik bunların hepsi… Büyükşehirlerde olmayan şeylerin hepsi Tillo’da mevcuttur
altyapı bakımından… (Tillo Belediyesi Peyzaj Mimarı).
“Altyapı daha önceden çok kötüydü. Şu anda bence güzel… Yenilendi Tillo’daki altyapı.
Altyapıyla alakalı herhangi bir problem yok. Suyla ilgili de su haftanın mesela burada sürekli
su akmıyo… Orda bi problem var. Normal şehirlerde mesela haftanın belirli günlerinde,
haftanın her günü su akarken, musluğunuzu açtığınızda direkt şey, gelen bi su varken burada
insanlar evlerinin çatılarında ya da depolarında oluşturdukları, bodrumlarında
oluşturdukları depodan suyu alıyorlar. Yani haftanın mesela 2 günü su geliyor suyu
depoluyorlar. Bir hafta boyunca o suyu kullanıyorlar. Tekrar su gelinceye kadar… O konuda
su sıkıntısı yaşanabiliyo… Özellikle yazın…” (Tillo Kaymakamlığı Memuru).
“Su kalitesi güzel yani bildiğim kadarıyla burda. Yani bizim kendi izlerimizle, kendi
şeylerimle… Su kalitesi güzel ama biraz az, yani kaynak olarak az. Bizde Siirt’ten özel geliyor.
Orda zaten arıtılmış su var. O arıtmadan geliyor Tillo’ya da. Ama az geliyor” (Tillo Mal
Müdürü).
“Su kontrolleri, burası Siirt’e çok yakın, Siirt’e bağlı dediğim gibi bi de çok yakın ya…
Merkezdeki SİSKİ buranın parametrelerini falan kontrol ediyor. Ama şu anda hiçbir problem
yok. Temiz yani…” (Tillo Belediyesi Çevre Mühendisi).

Suyun ilçeye belirli günlerde ulaşılması konusunda sorunlar olup yöneticilerin bu konuda girişimleri
bulunmaktadır. Bir diğer husus Tillo Belediyesi Çevre Mühendisi endüstriyel-evsel kompostların
desteklenmemesidir. Çevre Mühendisi’nde göre bu durumun nedeni Tillo’da bir lokantanın
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Tillo’nun Siirt merkeze yakınlığı atıkların direkt düzenli
depolama merkezine gönderilmesini sağlamaktadır. Belediye’den edinilen bilgilere göre Sıfır Atık
Projesi kapsamında Tillo’da yerinde ayrıştırma üniteleri, mobil atık merkezleri kurulacaktır:
“Sıfır Atık Projemiz var bakanlıktan geçti, onaylandı. Şu anda hibe desteğini beliyoruz. Onun
dışında atıklarımız burada gün içerisinde toplanıyor. Ancak burada biriktirilmiyor. Direkt
Siirt’e gidiyor. Katı atık düzenli depolama sahasına gönderiliyor. Ambalaj atıkları ve evsel
atıklar olmak üzere iki şekilde toplanıyor. (Bakanlıktan geçen Sıfır Atık Projemiz var dediniz,
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projenin kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz dediğimizde) Kurumlara istenilen mobil
atık merkezleri oluyor. Mobil atık kutuları oluyor. Onların hibe desteği oluyor. Onlarla
alakalı…” (Tillo Belediyesi Çevre Mühendisi).

Tillo’da arıtma tesisi ile ilgili sorumuza çevre mühendisi şu şekilde cevap vermiştir: “Şu anda arıtma
tesisimiz yok. Yapılması düşünülüyor. Maddiyattan dolayı şu anda yapılmıyor. Atık su tesisinde
ziyade paket arıtma sistemi kurulması düşünülüyor. (Aradaki fark nedir diye sorduğumuzda) Tesis
daha büyük, daha maliyetli… Nüfus oranı daha fazla olan ilçelerde ya da illerde yapılıyor. Paket arıtma
onun daha küçük bir kısmı diyim… Maliyeti de daha düşük…” (Tillo Belediyesi Çevre Mühendisi).
Tillo’da sürdürülebilir enerjinin kullanılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda güneş enerjisi
panelleri kurulması düşünülmektedir:
“Mesele şimdi ben burada Tillo Belediyesi için 2 MB gücünde elektrik santrali kuruyorum.
İnşallah Allah izin verirse eylül ayında başlayacağız. (Peki bu elektrik nereden sağlanacak
diye sorduğumuzda) Güneş panellerinden… Güneş panellerinden… Evet yeşil elektrik… Yani
güneşten elde edeceğiz. Tabiatı bozmadan, zarar vermeden, suyun kanallarını bozmadan,
bilmem ne yapmadan Allah’ın verdiği bi vergiyle biz onu alacağız. Onu elektriğe çevireceğiz…
(Tillo Belediye Başkanı).
“Şu anda güneş enerjisi, güneş paneli şeyi var. Projesi var. Daha tam tamamlanmadı. Evet
onun tamamlanması bekleniyor” (Tillo Belediyesi Çevre Mühendisi).

Yukarıdaki projelerin yanı sıra ilçede gençlerin faaliyetlerini sürdükleri halı saha, havuz ve gençlik
merkezinin yapılması düşünülmektedir. Tillo’da iki buçuk kilometre bisiklet (4 m) ve yürüyüş yolu
(4 m) ise belediyeden edindiğimiz bilgilere göre yapım aşamasındadır.
Tillo’yla alakalı sunduğumuz tüm bu bilgiler yavaş şehir kriterleri olan çevre, altyapı, kentsel yaşam
kalitesi, tarım, turizm, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlara, sosyal uyum ve ortaklık
konusundaki politikalarla uyumlu görünmekle birlikte yeterli değildir. Ancak bu durum bir eksiklik
olarak değerlendirilmemelidir. Bunun yerine ilçenin tanınabilirliği ve gelişmesi yönünde yapılması
gerekenler belirlenip yeni projeler hazırlanmalıdır. Böylelikle ilçenin potansiyelleri göz önünde
bulundurularak gelişimi konusundaki çabalar hız kazanacaktır.
5
Sonuç
Yavaş yemek bölge kavramı ile yer görüşüne odaklanırken, yavaş şehir akımı yerel ayırt edicilik ve
kent gelişiminin gündemini göstermektedir (Sezgin ve Ünüvar, 2011: 142-3). Tüm dünyada olduğu
gibi şehrin temposu yavaşlık ile insani hale gelmektedir. Bu durum şehirlerin turizme
kazandırılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Çalışmada belirttiğimiz gibi dünyada ve ülkemizde
yavaş şehir olarak anılan yerlere bakıldığında bunların kasabalar ve ilçeler olduğu görülmektedir.
Yavaş şehir nüfus, üretim biçimi, iş bölümü, yerel farklıların canlılığı gibi özelliklerle sanayi öncesi
(geleneksel) kentlerin özelliklerini yansıtmaktadır. İnsanlar Sanayi Devrimi’nden sonra kırsaldan
kentlere “taşı toprağı altın” olması nedeniyle göç ederken günümüzde taşı toprağı kendi yaşam
felsefesi ve sürdürülebilirliğiyle tekrar cazibe konusu olan kırsal özellikler taşıyan yerlere turistik
ziyaretler ya da göçler gerçekleşmektedir. Literatürde bu alternatiflerden biri olan yavaş şehir son
zamanlarda kültür çalışmalarında yer bulan önemli kavramlardan biridir. Çalışma kapsamında
incelediğimiz Siirt’in ilçesi olan Tillo geleneksel alışkanlıkların sürdürüldüğü, nüfusunun 50.000’den
az olduğu ve arazi yapısının engebeliliğinin etkisiyle otomobil sayısının azlığı, yöresel yiyeceklerin
üretimi, dini mekânlarının çokluğu gibi nedenlerle yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekmek için
uygun bir potansiyele sahiptir. Yavaş kent kültürel dokunun sürekliliğine önem veren bir harekettir.
Yavaş şehirler yerele özgü özelliklerle kategorize edilmektedir ve diğer yavaş şehirlerden
ayrılmaktadır. Bu bağlamda Tillo’da inanç başat bir faktördür. Başka bir deyişle Tillo’nun
markalaşmasına inanç turizmi hizmet etmektedir. Kanaatimizce Tillo Belediyesi istihdam, nüfusun
artırılması gibi sorunları çözerek yavaş şehir olarak sertifikalandırılmak için gerekli başvuruları
yapmalıdır. Böylece ilçenin ülkemizde ve dünyada tanınması sağlanabilecek ve yöresel kalkınma hız
kazanacaktır.
Yukarıda saydıklarımıza ilave edilebilecek bir diğer husus yavaş şehir kriterlerinden biri yerel
yönetimlerin bu konuda istekliliği ve ilçenin/kasabanın başvuru için gereken şartları taşımasıdır.
Türkiye’de yavaş şehir olarak anılan Seferihisar Belediye Başkanı’nın bu konudaki girişimleri ve
halka yavaş şehir ilkelerini anlatması yerel paydaşları bu konuya aşina kılmıştır. Bununla birlikte
yavaş şehir olarak kabul edilmesini sağlayabilecek bir diğer husus halkın yavaş şehir özelliklerini
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bütünüyle içselleştirilmesidir. Zira hareketin temel ilkelerinden biri sürdürülebilirliktir. Tillo’da
olmasa bile Siirt’e en yakın yavaş şehir olan Ahlat (Bitlis) üzerine yapılmış böylesi bir çalışma fikir
vermesi açısından ilgi çekicidir. Çalışmada Ahlat’ın Yavaş Şehir olarak sertifikalandırılmasına
rağmen yerel paydaşların konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Öyle ki bu akım
şehirde kalkınma ve gelişmeye etki edecek düzeyde olmamıştır (Alkan, 2020). Bu bakımdan Tillo’nun
yavaş şehir olarak tanımlanması ve ilçenin markalaşması için yerel yönetimlerden halka doğru bir
çabanın olması gerekmektedir. Bunun için öncelikle program ve politikalar geliştirilmelidir. İki
Alman Yavaş Şehri üzerine yapılan bir çalışmada yavaş şehir olarak sertifikalandırılmadan önce bu
şehirlerde bir dizi ilerici kentsel gelişim stratejisi uygulandığı ifade edilmiştir (Mayer ve Knox, 2006:
330). Tillo Belediyesi’nin yavaş şehir özelliklerini bildiğini ve girişimlerde bulunduğunu
söyleyebilsek de henüz kabul için gerekli başvuru yapılmamıştır. Bu kapsamda belediyenin yavaş
şehir kriterlerini benimseyerek halka bilgi vermesi ve bu kapsamda yerel paydaşların da içerisinde
yer alabileceği projeler hazırlanması önemli girişimlerden birini oluşturacaktır.

Sosyolojik Bağlam®

84

Sosyolojik Bağlam® 2021, 2(3) 72-86

Hakem Değerlendirmesi: Dış̧ bağımsız.
Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir.
Finansal Destek: Yazar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.
Peer-review: Externally peer-reviewed.
Conflict of Interest: The author declare no potential conflicts of interest with respect to the research,
authorship, and/or publication of this article.
Grant Support: The author received no financial support for the research, authorship, and/or
publication of this article.

Kaynakça/ References
Alkan, A. (2018). Bir kent coğrafyası araştırması: Siirt kenti. İstanbul: Kriter Yayınları.
Alkan, A. (2020). Yerel paydaşların Cittaslow şehir ağına yönelik algı ve tutumlarına ilişkin bir
araştırma: Ahlat Cittaslow şehir örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (47),
261-280.
Cittaslow
Türkiye
(2021).
Cittaslow
Felsefesi.
https://cittaslowturkiye.org/#cittaslow adresinden erişildi.

10.07.2021

tarihinde

Çelebi, Ş. (2017, 11 Ocak). Tillo. 23.11.2021 tarihinde https://gezilecekyerler.com/tillo/ adresinden
erişildi.
Demir, Ş. (2016). Cumhuriyet döneminde Siirt. İstanbul: Düzey Yayınevi.
Donat, O. (2016). Sakin Kent (Cittaslow) üyeliğinin kamusal mekânlara etkisi: Türkiye’deki sakin
kentler üzerine bir inceleme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Denizli.
Griffiths, J. (2003). Tik tak: Zamana kaçamak bir bakış (E. Altınay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Habertürk. (2019, 21 Mart). Siirt’teki “ışık hadisesi” ilgiyle izlendi. 11.07.2021 tarihinde
https://www.haberturk.com/siirt-te-gorenleri-hayrete-dusuren-isik-hadisesi-2409964 adresinden

erişildi.

Habertürk. (2019, 8 Ağustos). Türkiye’de kayıtlı taşıt sayısı 23 milyon oldu. 16.08.2021 tarihinde
https://www.haberturk.com/tasit-sayisi-23-milyon-oldu-haberler-2511696-ekonomi adresinden
erişildi.
Habertürk. (2020, 29 Eylül). Siirt’te toplam araç sayısı açıklandı. 20.08.2021 tarihinde
https://www.haberturk.com/siirt-haberleri/81206752-siirtte-toplam-arac-sayisi-aciklandi
adresinden erişildi.
Honoré, C. (2008). Hız çılgınlığına başkaldıran yavaşlık hareketi: Yavaş (E. Gür, Çev.). İstanbul: Alfa
Yayınları.
Keskin, E. B. (2020). Yavaş şehir. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.
Mayer, H. ve Knox, P. L. (2006). Slow cities: sustainable places in a fast world. Journal of urban
affairs, 28(4), 321-334.
Nosi, C. ve Zanni, L. (2004). Moving from “typical products” to “food-related services”: The Slow Food
case as a new business paradigm. British Food Journal. Vol. 106 No. 10/11, 779-792.
Parkins, W. (2004). Out of time: Fast subjects and slow living. Time & Society, 13(2-3), 363-382.
Ritzer, G. (2011). Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş toplum yaşamının değişen karakteri üzerine
bir inceleme (2. Basım) (Ş. S. Kaya, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

85

Sosyolojik Bağlam®

Figen KANBİR – Yavaş Şehirler ve Yavaşlık Hareketi Üzerine Bir Alan Araştırması: Tillo İlçesi Örneği
2021, 2(3) 72-86

Sezgin, M. ve Ünüvar, Ş. (2011). Sürdürülebilirlik ve şehir pazarlaması ekseninde: Yavaş şehir. Konya:
Çizgi Kitabevi Yayınları.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü. (2019). İlçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması, Ankara: SEGE-2017.
T.C. Siirt Valiliği. (2021). Tillo. 11.07.2021 tarihinde http://www.siirt.gov.tr/tillo adresinden erişildi.
Tillo Belediye Başkanlığı. (2021). Tillo Belediyesi. 22.08.2021 tarihinde http://www.tillo.bel.tr/
adresinden erişildi.
TÜİK. (2020). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları: 2021 yılı. Erişim adresi:
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-202037210
Yurtseven, H. R., Kaya, O. ve Harman, S. (2010). Yavaş hareketi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Sosyolojik Bağlam®

86

ISSN: 2757-5942. Sosyolojik Bağlam®, 2021 2(3) 87-98
https://doi.org/10.52108/2757-5942.2.3.6

Derleme Makale w Review Article

Byung-Chul Han’da “Absürt Olanı İsteyen” Özne:
“Yeni Budala” Tiplemesi Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme
The Subject “Wanting The Absurd” in Byung- Chul Han: A Sociological Analysis on The
“New Silly” Typecasting

Rukiye GEÇER*
0000-0001-7149-7606

MAKALE BİLGİSİ
Başvuru: 30.08.2021
Düzeltme Talebi: 07.10.2021
Son Düzeltme: 23.10.2021
Kabul: 07.12.2021
Online Yayım: 15.12.2021
Anahtar Kelimeler:
Sosyoloji
Yeni İnsan
Özne
Tüketim
Yeni Budala

ARTICLE INFO

Submitted: 30.08.2021
Revision Requested: 07.10.2021
Final Revision Received: 23.10.2021
Accepted: 07.12.2021
Published Online: 15.12.2021
Keywords:
Sociology
New Man
Subject
Consumption
New Silly

ÖZ
Sosyoloji literatüründe sözü geçen “yeni insan” tanımlamasını anlama isteği, bu makalenin
hikâyesini temsil eder. Tanımlamanın bağlamına yönelik geniş muhteva göz önünde
bulundurulursa, bir sınırlandırma yapma zorunluluğu hâsıl olur. Bu sınırlandırmanın Byung-Chul
Han tarafından öne sürülen “yeni budala” tiplemesi üzerinden yapılması çalışma için önem arz eder.
“Yeni budala” derken neyin kastedildiği, kimlerin bu tipleştirmenin sınırlarına dâhil olduğu söz
konusu olduğunda tüketim kavramı karşımıza çıkar. İsteklerin tatminine yönelik bir olgu olarak ele
alınan tüketimin bireyin günlük yaşamını hangi ölçülerde etkilediği, nerelere kadar sindiği göz
önünde bulundurularak, tüketim öznesinin aktörel varlığı çalışmanın gelişme aşamasını oluşturur.
Bu bağlamda; yeni insanı temsil eden, -Byung-Chul Han tarafından da öne sürülen- başarı ve
performansa odaklı geç modern özne, tipleştirmenin muhayyel yapısını şekillendirecektir. Tüketim
öznesinin “isteyen” bir varlık olması, bu istemeyi “absürt olan” üzerinden gerçekleştirmesi
makalenin yönettiği insanın hangi insan olduğu konusunda ipucu verir. Hassaten “isteyen” bir varlık
olan tüketim öznesine değer atfetmemizi sağlayan eylemler ve bu eylemleri yöneten gücün “absürt
olanı isteyen yeni budala” için nasıl bir anlam ihtiva ettiği söz konusu ipucunu açmamız için
önemlidir. Bu anlamda tüketim, insan ve özne ilişkisinin pratiklere yansıyan boyutunu anlayabilmek
adına; eylem ve iktidar kavramlarına ayrıca yer verilmiştir. Sonuç olarak bu makalenin hedefi;
tüketici olmanın derin anlamlarına bir de Byung-Chul Han’ın kavramları ile bakmak şeklinde
düşünülmelidir.

ABSTRACT
The desire to understand the definition of "new human" in the sociological literature represents the
story of this article. Considering the broad context of the definition, it becomes necessary to make a
limitation. It is important for the study to make this limitation based on the "new silly" typecasting
put forward by Byung-Chul Han. When it comes to what is meant by the "new silly" and who is
included in the limits of this typification, the concept of consumption comes up. Considering the
extent to which consumption, which is considered as a phenomenon for the satisfaction of desires,
affects the daily life of the individual and how far it is absorbed, the actorly existence of the subject
of consumption constitutes the development stage of the study. In this context, the late modern
subject, which represents the new human and is focused on success and performance, as suggested
by Byung-Chul Han, will shape the imagined structure of typification. The fact that the subject of
consumption is a being “who wants”, and that they realize this will be realized through which is "the
absurd" gives a clue as to which person is the person directed by the article. It is important for us to
open the aforementioned clue as to the actions that enable us to attribute value to the subject of
consumption, specifically an entity “who wants”, and what the power that governs these actions
means for the "new silly who wants the absurd". In this sense, in order to understand the dimension
of consumption, human, and subject relationship reflected in practices, the concepts of action and
power are also included. In conclusion, the aim of this article is that it should be considered as
looking at the deep meanings of being a consumer with Byung-Chul Han's concepts.
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1

Giriş
“…eski budala kendinden çıkarak varacağı apaçıklıklar peşindeydi, bu esnada da her şeyden
şüphe ediyordu. Yeni budalaysa hiçbir apaçıklık istemiyor. Absürt olanı istiyor.”
Byung- Chul Han

Duygu, düşünce ve inançlar etrafında maddi bir varlık kazanan pratikler, insana bir eyleme “değer
atfeden” olarak yaklaşılması gerektiğini gösterir. Pratiklere belirli bir sabite kazandıran eylemlerin
varlığı, aktif bir öznenin varlığı ile mümkün olur. Bu izlekte makaledeki tipleştirmeyi yönetecek olan
özne, biraz da risk toplumunun, bilgi toplumunun, hız toplumunun, ağ toplumunun; daha genel
anlamda post-modern sürecin bir parçası olan insanın aktif bir katılımcı olduğu öznedir. Bu öznenin
arka planını, tüketim olgusu oluşturur. Eylemlerin arka planında daima varlığını sürdüren tüketim
olgusu, bir yerde insanın aktif bir özne olma hikâyesinin bir parçasıdır. Arzu eden, tatmin arayan
insanın; aradıkça yitiren, yitirdikçe kendine yönelen, kendini kendinde arayan, kendini kendinde
gözeten, kendini kendiyle sömüren bir özneye yönelme arzusu onun hikâyesinde tüketme ve
tükenme eylemini vazgeçilmez kılar.
Pratikler şeklinde zikredilerek rutinleştiği kabul edilen bu eylemleri etkileyen ve bu eylemlerden
beslenen kültürel oluşumlardan hareketle özneye sinen bu kalıplar, makalenin “neoliberal varlığa”
özel bir önem atfetmesini sağlamıştır. Neoliberal varlığın, söz konusu özellikleri taşıyan, bu
özelliklerden beslenen ve bu özelliklerin görünürlük kazanmasına aracı olan öznenin anlaşılması
noktasında belirginleşmesi, bu özel önemin sebebini açıklamak için yeterlidir. Bu bağlamda onun
eylediği en önemli iş, tüketme eylemidir. Bu yönüyle neoliberal varlığın öznesi, tüketen insandır.
Tükettikçe tüketilen, tüketildikçe tüketen, sömürdükçe sömürülen, sömürüldükçe sömüren aktif bir
öznedir.
Anlatılanlara atfen, tüketim politikasının psikolojik tahakküm tekniği, insanın psikopolitik olan
yanına vurgu yapacaktır. İnsanın neoliberal rejimin psikopolitik tahakküm tekniklerine kendi rızası
ile razı olması ise Byung-Chul Han’ın başarıya ve performansa odaklı öznesine yönelik
değerlendirmelerin referanslığı ile açıklanacaktır. Bu yüzden makalenin görünen şeklini almasında
Psikopolitika’nın yanında Şiddetin Topolojisi’nin de önemli bir yeri olacaktır. Söz konusu eserlerden
hareketle, Han’ın “yeni budala” olarak nitelendirdiği tipleştirmenin hangi özelliklere haiz olduğu,
tipleştirmenin öznesinin nitelikleriyle bir arada okunarak anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Haddi
zatında, tüketimin günlük yaşamdaki eylemlere çok yönlü etkisine yönelik tartışmaların ve
kavramsallaştırmaların bir araya getirilmesi, bu kavramsallaştırılmayla birlikte söz konusu iki eserin
derinlemesine tartışılması, böylelikle tüketme ve tükenme; daha genel anlamda tüketici olmanın
derin anlamlarına inmeye yönelik bir bakış açısı yakalanması makalenin yazılış psikolojisini
karşılayacaktır.
2

İktidar, Eylem ve Özneye Dair

Aktörün varlığı, eylemin varlığı demektir. Eylemin olduğu yerde aktör, aktörün olduğu yerde eylem
vardır. Bu anlamda özne ve eylemin bir arada iken bir cümle hâlini aldığını söylemek gerekecektir.
Bu açıdan düşünüldüğünde, aktif katılımı temsil eden özne, katılımı mümkün kılan eylem ve katılım
üzerinde belirleyici olan iktidar, tüketim kültürünün aurasını anlama noktasında bize ipucu
verecektir. Tüketimin anlamına -eylemleri etkileme derecesine, özneye sirayet etme biçimine,
etkileyenin tahakküm biçimine- bu aura ile yaklaşmak, başlığın gidişatını belirlemek için yeterli
olacaktır. Tüketim kültürünün aurasının anlaşılması, neoliberal özne, neoliberal öznenin eylemi ve
neoliberal öznenin eyleminde belirleyici olan iktidarın anlaşılması etrafında tartışılacaktır. Fakat
burada maksat, neoliberalizmin uzun uzadıya açıklanması değil, tek tek özne, eylem ve iktidardaki
neoliberal etkinin açıklık kazanmasıdır.
Foucault özne, eylem ve tecrübeyi tanımlarken kurduğu sorunsallaştırmada, herhangi bir şeyi doğru
ve yanlış oyununa sokan, onu düşünce nesnesi olarak kuran söylemsel ile söylemsel olmayan
pratikler üzerinde durmaktadır. Burada bizim için elzem olan “düşünce” bireyin özne olarak ortaya
çıktığı tüm konuşma, yapma ya da davranış biçimlerinde aranması gereken bir şeydir. Diğer yandan
bu sorunsallaştırmanın, birilerinin kafasından çıkmadığını ifade etmek gerekir. Örneğin delilik söz
konusu olduğunda, birtakım söylemleri, hakikat oyunlarını, tanımları bilmek; bu yolla
sorunsallaştırılan şey delilik, kurulmuş olanın akıl hastalığı olarak ortaya çıkmaktadır
(Foucault,2019: 12-13). Dolayısıyla bu alan belirli normlar ve kurallar içeren bir iktidar alanı, bu
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alana yönelik bir özne tecrübesi şeklinde kendisini göstermektedir. Bu bağlamda Foucault’un
iktidarı; “hayır diyen bir gücün” ötesinde, bedenlere nüfuz eden, şeyler üreten, haz oluşturan, bilgiyi
ortaya çıkaran, söylem üreten üretken bir ağdır. Bu ağı Han’ın ifadeleri ile düşündüğümüzde, akıl
yoluyla etki eden, dışsaldan ziyade içsel bir ağ karşımıza çıkmaktadır. Bu ağ, herhangi bir dış baskıya
gereksinim duymadan, kamuoyunun ufkunda normalleştirici bir etki uyandırarak etkisini
geliştirmektedir. Böylesi bir iktidar, doğal olanla, söylenmeye gerek kalmadan tamamen kaynaşmış
olan, kendi görünmezliğinde parlayan bir iktidardır (Han, 2020a: 38-68). Özne ve eylemin tüketim
karşısındaki duruşu, kendi görünmezliğini öznenin rızasına tabi kılan bir varlık kazanarak süreklilik
elde edecektir. Burada, birey ve benliğin özne karşısındaki konumu önem arz edecektir.
Söz konusu bağlamda, biz’de bir ben ortaya çıkararak birçok gerçekliğe bölünen bireycilik kırılgan,
değişken, bütün reklam ve propagandalara, kitle kültürünün imgelerine bağımlı bir bireyi temsil
edecektir. Bu birey, bir süre sonra yeni iletişim sanayilerince üretilmiş arzu ve gereksinimlerin
yansıtıldığı bir ekrandan başka bir anlam ifade etmeyecektir. Buradaki özne, benlik kavramının aynı
anda hem olup hem olmadığı bir öznedir. Böylesi bir özne; bir durumdan diğerine bir uyarandan
diğerine geçip duran, bütünden kopuk, bölünen ve baştan çıkarılan bir özne olarak da karşımıza
çıkar. Bu hâliyle özne, bireyin durumlarının, tepki, duygu ve düşüncelerinin oluşturduğu bir
hengâmenin içinde kaybolmaktadır. Esasında Touraine, özneyi, kendi kendine bir geri başvuru,
sıradan yaşamın akıntısına karşı bir kendine tekrar yönelme istenci olarak aktarmaktadır (Touraine,
2017: 145-146). Bu hâliyle, özlük arayışına yönelen, bir şeyleri özleştiren bir öznenin bizim
sorgulamamıza karşılık vereceğini söylemek mümkün olacaktır. Dolayısıyla, özlük arayışını, iletişim
sanayilerince üretilmiş arzulara yönelik bir ekrana yönelten özne, bu ekrana bağımlı bir eylem alanı
gerçekleştirecek, bu eylemlerin iktidar alanını bu bağlamda inşa edecektir. Neoliberal sürece eylem
ve iktidar ilişkisi ile dâhil olan birey, kendi maddi ve manevi değerlerini de bu ilişkiler bağlamında
canlandıracaktır.
3

Aktörler: “En Kral Adam Kendisinin Kralıdır.”*

Öznenin eylem ve iktidar ilişkisi bağlamındaki varlığının anlaşılmasında, bizim oluşturmaya
çalıştığımız tiplemede belirleyici olan “neoliberal varlık” önem kazanacaktır. Nitekim tüketim
olgusunun gözetiminde duran, tüketim olgusunu gözeten, tüketim olgusunu belirleyen ve bu olgu
tarafından belirlenen, tüketimin hem yöneteni hem yönetileni olan özne, bu yönüyle kendisinin kralı
olmaktadır. Byung-Chul Han’ın neoliberal öznede ifade ettiği durum da böylesi bir hâli temsil
etmektedir.
Kendisinin kralı olan adamı, gezinen ve girişimci özne bağlamında düşündüğümüzde, neoliberal varlık
açıklık kazanacaktır. Genel bir tanımlama ile “serbest piyasa ekonomisine” karşılık gelen liberalizm,
söz konusu öznenin anlaşılması için bize bir ipucu verecektir. Serbestliğe vurgu yaptığımız bir
liberalizm üzerinden gidecek olursak, toplumsal bağ ve zorunluluklarından kurtulmuş, doğal hakları
mutlaklaştırılmış, birey odaklı özgür bireyle karşılaşırız (Geçgin ve Ünsaldı, 2013: 72). Bireyin
toplumsal varlığının aktif bir güç hâlini aldığı neoliberal mantıkta da, birey pazarların aktörü olurken,
adeta bir şirket gibi yönetilmektedir. Dolayısıyla birey, bir yandan kendisine odaklı bir özgür birey
olurken diğer yandan da kendisine yönelik özgürlüğü dışarıdaki gücün yönetimi ile oluşturan bir
aktör hâline gelmektedir. Buradaki özgür ruh, tuhaf basitlikler ve sahtelikler içinde yaşayan insana
ait bir ruhtur. Tuhaf basitlikler ve sahtelikler içinde bulunan insan, istemese de yanlışı severken
yapay, düzmece bir dünyanın aktörü olarak buraya anlam atfetmektedir (Nietzsche, 2018: 41).
Maddi değere hizmet eden, maddi değerlerin belirleyici olduğu basitlikler ve sahtelikler içinde yaşam
süren birey, en garip nesneleri tüketerek nesnenin al-benisine hizmet etmektedir (Dellaloğlu, 2019:
30-31). Burada isminden söz edilen gezinen ve girişimci öznenin handikapı, içinde bulunduğu
fetişizmin farkında olmaması, farkında olsa dahi bu farkındalığa kaydadeğer bir anlam
atfetmemesidir. Serbest dolaşım şeklinde nitelendirebileceğimiz neoliberalizmin özgürlüğünün
sömürmeye yarayan zekice bir sistem olduğunu vurgulayan Han, bu sistemde yer bulan öznenin
başkalarıyla amaçtan yoksun ilişkilere girmekten aciz olduğunu ifade etmektedir. Hassaten bu özne,
bir yandan amaçtan yoksunluğu temsil ederken, diğer yandan da özgür bireylerin eylemlerine hizmet
edeceği için belirli bir amaçla var olacaktır. Bu anlamda girişimci özne, bir diğer girişimci ile arasında
*
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kurduğu dostluk ilişkisini belirli bir amaca yönelttiği ölçüde varlığını sürdürecektir (Han, 2019: 12).
Bu bağlamda, öznenin varlığına yüklediği anlamı itaat ve rıza etrafında düşünmemiz gerekecektir.
İnsan bedeninin onu keşfeden, parçalayan, yeniden düzenleyen bir iktidar makinesinden geçerek
birinin arzularına hizmet ettiği (Foucault’tan aktaran; Hallaq, 2020: 178) mantığı, söz konusu
ilişkide, yöneltilen amaçsızlığın amaçlılığını gösterecektir. İktidara yönelik bu söylemde öznenin
kendi arzuları birilerinin arzuları ile birleşecek, böylelikle gezinen ve girişimci öznenin –gönüllü bir
itaat ve rıza ile- eylemsel zeminde sürdürülebilirliği sağlanabilecektir. Gönüllü ilişkiler üzerinden
inşa edilen öznenin özgürlüğü, kopuşlarla süreklilik kazanan bir bağlılık şeklinde kendisini
göstermektedir.
Kopuşlarla süreklilik kazanan girişimci zihniyetin özgürlüğünün aksine özgürlük, fri kökeninden
gelen anlamı ile “sevmek” anlamına gelmektedir. Temelinde sevgi ve bir aradalık barındıran
özgürlük; sevgi ve arkadaşlık ilişkilerinde kendini özgür hisseden, ilişkileri ile arasında bağ kuran
özne ile tanımlandığında varlık kazanmaktadır (Han, 2018: 42). Girişimci zihniyetle inşa edilmiş bir
özne hayaliyle varlık kazanan neoliberal zihniyet böylelikle daha görünür bir hâl almaktadır.
Dolayısıyla neoliberal öznenin var ediliş gayesini anlama, bâhusus bir özgürlük sömürüsünden
bahsedilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Özgürlük sömürüsü, temelde yoksunlukların özgürlüğü olarak düşünülmelidir. Girişimcilik
zihniyetine karşılık gelebilecek bu özgürlük, bireysel girişimlerin daha etkili olduğu, ekonomik
özneler arasındaki özgür yarışmacılığın kurala bağlandığı bir güce bağlanmaktadır. Bu bağlamda
girişim özgürlüğü bir çalışma ya da aç kalma özgürlüğü, nüfusun büyük bir kısmı için zahmet,
güvensizlik ve korkuyu anlatan bir özgürlüktür. Böylesi bir özgürlük, ekonomik, politik ve
entelektüel özgürlüklerin geleneksel terimleriyle sınırlandırıldığında tanımlama yerini
bulamamaktadır. Bu yüzden toplumun yeni yeteneklerine karşılık gelen yeni tanımlamalara
gereksinim duyulmaktadır. Bu tanımlamanın içerisinde, ekonomik güçler ve ilişkiler tarafından
denetlenmekten özgürlük, varoluş için gündelik mücadeleden, geçimini kazanmaktan özgürlük gibi
olgular bulunmalıdır (Marcuse, 2010: 19-21). Söz konusu nitelikleri, Han’ın Şiddetin Topolojisi’nde
kurgulamış olduğu başarıya ve performansa odaklı geç modern özne karşılamaktadır. Karşısında ne
bir düşman, ne de bir hükmeden olan bu özne, kendisini daha fazla iş başarmaya zorlayan bir dış
mercii ile değil, kendi rızası ve yönetimi ile kontrol etmektedir. Han’a göre bu özne, ötekine karşı olan
düşmanlığını ortadan kaldırmış bir öznedir. Ötekiyle arasında kurduğu ilişkinin farklılık üzerinden
içselleştirilmesi, onun kendisini ötekinden özgürleştirmesini sağlamaktadır. Bu durum özne
üzerinde patolojik bir kendine yönelmeye yol açmaktadır. Dışarıyla, nesnelerle ve dünyayla bağını
gitgide koparan geç modern özne, adeta kendisine rastladığı bir projeksiyon sahası hizmeti
görmektedir (Han, 2016: 54-55). Bu projeksiyon sahası, varlık evrenini, ben’lerin gittikçe
yaygınlaştığı bir sessiz yığınla genişletmektedir.
Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde’de bu sessiz yığını vurdumduymazlık eylemiyle
açıklamaktadır. Bu anlayışa göre ben’lerle kuşatılmış bir yığına vurdumduymazlık hakkı ben’ler
tarafından verilmemiştir. Bu hak onlara iktidar tarafından bahşedilmiştir. Bu hakka karşılık
Baudrillard, “bir yığın devrimden, birkaç asırlık politik deneyimden, gazetelerin, sendikaların,
partilerin, aydınların halkı harekete geçirmek ve eğitmek için harcadığı tüm çabalardan sonra nasıl
olur da gösteri yapan birkaç yüz kişiye karşılık tam yirmi milyon insan edilgin kalır?” sorusunu
sormanın gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Nitekim sorunun cevabına yönelik tüm çözümlemeler
kontrol eden elin güdümlemeyi bütün gücüyle elinde tuttuğunu, bir yandan da anlaşılmaz bir şekilde
komaya girmiş bitkin bir kitlenin genişlediğini göstermektedir. Fakat bu genişlemeyi olanaklı kılan
edilgin halk, gerçekte ne yolunu şaşırmış ne de gülünç bir duruma düşmüştür. Esasında halk, kontrol
eden elin anlamı güdümünde tutma çabasına karşı bir tepki olarak görünür olanın kıymetli olduğu
bir anlamsızlığı seçmektedir (Baudrillard, 2013: 19-21). Giddens söz konusu vurdumduymazlığı,
yığınların bilimsel açıklamalara karşı yaklaşımları üzerinden açıklamaktadır. Bu anlayışa göre kitle,
kararsız, karmakarışık açıklama ve tavırları bildiği hâlde tepki vermemektedir. Kendisi için neyin
faydalı neyin zararlı olduğunu kestiremeyen geç modern özne, bir tüketici olarak biftek yemeli mi
yememeli mi, bilim adamlarının önemle üzerinde durduğu küresel ısınmaya tepki vermeli mi
vermemeli mi bilmemektedir. Bu bağlamda özne, yaşamış olduğu dramatik değişmelerin içinde
kendisinin bile anlamadığı bir sistemle boğuşmaktadır (Giddens ve Pierson, 2001: 218-220).
Baudrillard ve Giddens’in yaklaşımlarını ayıran nokta özneye yüklenen eylemle ilgilidir. Giddens,
bilmeyen bir özneden bahsetmektedir. Bilmeyen öznenin oluşturduğu bir sessiz yığının ve bildiği
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hâlde bilmeyen öznenin oluşturduğu bir sessiz yığının kontrol eden ele karşı izlediği politika aynı
değildir. Nitekim bildiği hâlde bilmeyen sessiz yığınların vurdumduymazlığı, derin düşünme yetisini
gönüllü bir anlam belirsizliği üzerinden kurgularken bilmeyen sessiz yığınlar derin düşünme yetisini
bilinmeyenin verdiği bir anlam kaybı üzerinden kurgulamaktadır. Neoliberal öznenin içinde
bulunduğu durumda iktidar, kontrol etme yetkisini bireylere devrederek verimliliğini artırmaktadır.
Dolayısıyla bütün sınıfları içine alan bir şekilde yabancı bir gücün sömürüsünü kendini sömürmeye
dönüştüren neoliberal sistemin öznesi, bulunduğu durumda, sistemi sorguya çekmek yerine kendi
başarısızlığını sorguya çekmektedir. Bu bağlamda neoliberal özne olaylara karşı tutumunu ve
öfkesini daha ziyade kendisine yöneltmiştir (Han, 2019: 16). Başarısızlık durumunda özne,
yaşadıkları ve yaşayacaklarının farkında olurken, bu farkındalıkla birlikte içsel bir bunalıma
girmektedir. Bu bunalım içerisinde özne, performansına yönelik artan imkânları ile avunarak mevcut
olumsuzlukları da geçiştirdiğini düşünmektedir.
Bauman, sessiz yığınlara dönüşen öznenin yaşadığı veya yaşayacağı olayları Orwell ve Huxley’in
eserleri ile açıklamaktadır. Bu bağlamda Orwell’in 1984 romanında tasvir ettiği dünya, sefalet ve
yoksulluk, kıtlık ve yokluk dünyası, Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sı ise refah, zenginlik, bolluk ve
bereket dünyasıdır. Bu iki eseri birleştiren unsur, özgürlüğün neredeyse tamamıyla yok edilmekle
kalmayıp sadece komutlara uymak ve rutinlerden çıkmamak üzere eğitilmiş insanlar tarafından
adeta lanetlendiği, iplerin küçük bir seçkinler grubunun eline verildiği, geri kalanların ise bir kukla
gibi yaşadığı, dünyanın yöneten ve yönetilenler, düzen kuranlar ve düzene uyanlar şeklinde iki gruba
ayrıldığı, sıkı sıkıya kontrol edilen dünya öngörüleri ile kuşatıldığı bir dünyanın özgürlüğü olarak
tanımlanmasıdır. Burada bizim için önemli olan unsur, iki yazarın da kimsenin kendi hayatı üzerinde
söz sahibi olmadığı bir gelecek tasavvurudur (Bauman, 2018a: 92).
İnsanların mutluluğunun soma denilen bir hapla yönetildiği varsayımıyla kurgulanan Cesur Yeni
Dünya’nın sunuş metninde, hiçbir yan etkisi olmaksızın anında mutluluk veren bir dürtüden söz
edilmektedir. Bu anlamda bu dünyanın ne tür bir mutluluk vaadinde bulunduğu ve bu mutluluğa
karşılık özneden nasıl bir bedel istediği sorusu önem kazanmaktadır. Bu soruya verilebilecek cevap,
ancak her şeyin yüzeysel ve derinlikten yoksun olduğu bir hayal dünyasıdır. Nitekim yüzeysel ve
derinlikten yoksun anlamlar, özneye vaadedilen imkânlar ile özneden beklenen bedelleri
belirlemektedir. Böylesi bir dünyada, her şey ulaşılabilir olduğu için anlamını yitirmiştir (Huxley,
2013: 7-14). Dolayısıyla Huxley’in dünyası, Orwell’in kıtlık ve imkânsızlık dünyasının aksine sınırsız
imkânlarla kuşatılmış bir geleceğin özne üzerinde oluşturduğu kıtlıktır. Neoliberal öznenin ontolojik
yapısını da söz konusu imkânlarla kuşatılmış bir gelecekle birlikte düşünmek bu makale için
gereklidir. Nitekim karşısına çıkan imkânlar sayesinde adeta yerinde duramayan, sürekli bir turlama
eylemi ile daima hareket hâlinde olan, ailesiyle AVM’de hoş bir vakit geçiren, yeri geldiğinde kırsal
gezilere çıkarak kısa süreli nostaljiler yapan, şöyle bir dinlenirken kumandasıyla zap yapan, cep
telefonuyla sosyal medyayı tavaf eden, kısaca tüketebilecek her şeyi sonuna kadar tüketen özne,
eylediklerinin kontrolünü gezintiye teslim etmektedir.
Bauman, Akışkan Modernite’de sonuna kadar tüketen öznenin eylediklerini Anlatma bana, göster,
Bağımlılığa dönüşen tutku, tüketicinin bedeni, Bir arınma ayini olarak alışveriş, Satın alma özgürlüğü,
Birlikteyken ayaktaydık, bölündük alışverişteyiz başlıklarıyla vurgulamaktadır. Başlık vurgusundan
önce, gezinen öznenin eylemlerini büyüsü bozulmuş dünya ile açıklamak yerinde olacaktır. Burada
tükettikçe daha fazla tüketmek isteyen öznenin, bu tüketimi ihtiyaç duyma hâli ile gerçekleştirdiği
üzerinde durulmaktadır. Tüketim için gerekli olan nesnenin elde edilmesi, belirli ortamlarda
bulunmayı zorunlu hâle getirmektedir. Bu bağlamda inşa edilen ortamlar, kendi işini kendisi gören
üretici tüketiciler† aracılığıyla sürekli hâle gelmektedir (Ritzer, 2016: 21-78). Dolayısıyla tüketen
öznenin varlığı, mevcut şartlarda gereksinim duyan değil, gereksinim duyulan bir özne olarak
karşımıza çıkmaktadır. Delaloğlu, bu vurguyu vitrini kışkırtan nesneler aracılığıyla açıklamaktadır.
Bu kışkırtma Pasajların ortaya çıkışıyla birlikte mimaride yer kaplayan demir ve cam aracılığıyla
sağlanmıştır. Bu kışkırtma ile özne, artık gereksinim duymadığı zamanlarda da tüketmeye
başlamıştır. Metanın kaderini değiştiren estetiğin nesneleşmesi, güzelin ekonomik ve politik bir
Ritzer, üretici tüketicilerin yükselişini eskiden satın alınacak nesneleri bize sunan dükkânlar, süper marketler,
fast food restoranları vs. üzerinden açıklamaktadır. Bu bağlamda artık bireye zaman kaybettiren market
reyonları, bireyin kendi işini kendi yaptığı fast food restoranları özne eylemlerini şekillendirmektedir (Ritzer,
2016: 78). Bu durum, öznenin sanal ortamdaki eylemlerini anlama noktasında ipucu vereceği için de önem arz
edecektir.
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kategori hâline gelmesine sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla pasajlar gezinen özneyi tahrik ederken,
gezinen özne de vitrinleri tahrik etmiştir. Vitrin sayesinde nesneye teslim olan özne, nesnelerin
albenisine kapılarak seçimlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. Böylelikle nesne özneyi istimlak
etmiştir. İstimlak olan özne artık, seçmekten başka seçeneği olmayan, aynı zamanda seçilen bir
nesnedir (Dellaloğlu, 2019: 28-29). Bu bağlamda istimlak olan özne gözün etkinliğini kulağın
etkinliğinden daha çok önemseyen öznedir (Benjamin, 2007: 132).
Gözün etkinliğinin öznesi, duyduklarından ziyade gördüklerine iştirak etmektedir. Bu bağlamda
Bauman‡, TV kanallarındaki sohbet programlarını örnek vermektedir. Tüketici dostu kapitalizmin
öznesi, esasında bir ben aşkı taşıyan öznedir. Trajik mahrem hikâyeleri kamuya sunan programlar,
özneye bu aşkı adeta hatırlatmaktadır. Hayatını en iyi şekilde nasıl yaşayacağının bilgisine yalnızca
kendisi hâkim olan özne, bu programlar vasıtasıyla mucizevi çözümlere ulaşmakta, göremediği bir
ayrıntıya tanıklık etmektedir. Burada önemli olan, programın öznesinin en özel ayrıntılarına kadar
kamusallaşması, programın izleyicisinin ise, bu ayrıntıları sahiplenerek tüketmesidir. Burada özne
için bâhusus vurgulanan çözüm, bireylerin kendi yargıları ve kişisel çabalarında yatmaktadır.
Bireyin yargı ve kişisel çabalarını bağımlılığa dönüştüren tutku, onun daima tüketici dostu olmasını
sağlayacak bir ilaçtır. Bu ilaç, bireyin sürekli koşturan bir yarışmacı olarak kalmasını sağlamaktadır.
Bu yarışta yarışmacıyı bitiş çizgisine ulaştıracak herhangi bir amaç yoktur. Her bireyin fiilen dâhil
olduğu bu yarış arketipi, tipik bir satın alma faaliyetidir. Satın alma faaliyeti, yalnızca fiyat
etiketleriyle gerçekleştirilen bir faaliyet olmayıp, sergilenen her türlü mekânı ve eylemi içerisinde
barındırmaktadır. Bireyin müstakbel işverenine kendini kabul ettirme çabası, başkalarını olduğu gibi
göründüğüne ikna etmek için yapılan giyim ve aksesuar alışverişleri, dikkat çekme ama fazla dikkatli
gözlerden de uzak kalma yolu olarak aşktan maksimum tat alma ve bağlanmaktan kaçınma yöntemi
vs. bu satın alma eyleminin bir şekilde birer parçası hâline gelmektedir. Diğer yandan tüketicinin
bedeni üzerinden tanımlanan “fit” olma, yaşamının her alanı “fit” olan bir tüketim vasıtası olarak
düşünülmektedir. Fit olma noktasında sınırları zorlayan tüketici özne, bir kez olsun kendinden emin
olma, kendine güvenme ve güvenilir olma isteğine bağlı olarak alışverişi her gün yaptığı gündüz
ayinlerine dönüştürmektedir. Bu bağlamda özne, kendisini bir satın alma özgürlüğünün içerisinde
hissetmektedir§.
Satın alma özgürlüğü, insanların zorlama ve baskıyla değil ikna ve baştan çıkarma yoluyla
standartlaştırıldığı bir özgürlüktür. Bu anlamda satın alma özgürlüğüne bağlı gerçekleştirilen
seçimde lütuf ve lanet bir aradadır. Önemli olan neyin seçildiği değil seçme eyleminin kendisidir. Bu
eylem, seçimi yapan kişiye tahsis edilmiş kaynakların hacminin bir fonksiyonudur. Bu eylemin
sahipleri, arzu ettiklerine kolayca ulaşabildikleri kadar istemediklerini kolayca elden çıkarma
hakkına da sahiptir.** Girişimciliğin özne üzerinde oluşturmuş olduğu politik boyutun bir sonucu
olarak ortaya çıkan gezinen özne, böylelikle tüketen, başarısı ve performansı için kendine odaklanan,
kendine odaklandığı için, benliğini tutkulu bir tüketime teslim eden psikopolitik bir insana
dönüşmektedir.

Bu değerlendirme Bauman’ın Akışkan Modernite adlı kitabının söz konusu başlıklarından derlenerek
oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz: (Bauman, 2018a: 105-141).
§ Bir önceki dipnotun devamıdır.
** Bir önceki dipnotun devamıdır.
‡
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4

Tüketimin Aktörü Olan Özne: “Yeni Budala” Kimdir?
“Gezgin, kimsin sen? Görüyorum, yürüyorsun yolunda dudaklarında
alaylı gülümsemen olmadan, sevgisiz, dipsiz gözlerinle; nemli ve acılı bir
derinlik ölçer aygıtı gibi, doymamış, derinlerden gün ışığına her çıkışında
–ne arıyorsun aşağılarda?-İç geçirmeyen bir göğüs,
nefretini saklayan bir dudakla, bir elle, yalnızca
yavaş yavaş yakalayabilen: Kimsin sen? Ne yapıyorsun?...”
Nietzsche††

Tüketim, evvela maddi değeri olan nesnelerin teminine yönelik bir kavram olarak öne çıkmaktadır.
Fakat ele alınan çalışmadaki anlamı ile tüketim, yalnızca söz konusu hâl üzere olmamakla birlikte,
aynı zamanda yaşamı pek çok yönüyle temsil eden, öznenin çeşitli anlamlara haiz kıldığı eylemleri
de bu sürece dâhil eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, tüketim olgusu ve
tüketim aktörünün; hayatını gündelik yaşamın ortak tüketim araçlarına bağlayan öznenin imkânları
ve bu imkânların psikopolitikasının insan varlığına sirayeti şeklinde düşünülmesi mezkûr
tipleştirmenin özelliklerinin temsilinde önemli bir yerde duracaktır.
Neoliberal varlık üzerinden şekillenen eylemleri temsil eden bu öznenin, belirsizlikten beslenen,
belirsizliği arzulayan, kendine yönelik tanımlayıcı net ifadeleri belirsizlik çerçevesinde kurgulayan,
herhangi bir eylemin hem kendisini hem de kendisi olmayanı isteyen absürt bir tiplemeyi
karşılaması, budala derken neyi kastettiğimizi göstermektedir. Bu anlamda aktörleri temsil eden
başlıkta ele alınan gezinen, girişimci başarı ve performans öznesi bizim için önem arz edecektir. Bu
bağlamda, yeni budalanın çıkış noktasına yöneltilecek soru; “gezgin, kimsin sen?” sorusu olacaktır.
Söz konusu soruya açıklık getirmemize olanak sunacak ilk cevap, “kendisi dışındaki bir iktidar
kurumunun baskısına maruz kalmadığı sürece özgür olan, öteki yahut bir düşmanın sorumluluğunu
üzerinden atarak yalnızca kendine yönelen insan” şeklinde ifade edilmelidir (Han, 2016: 10-11). Bu
insanı temsil eden özne, siyasete yalnızca şikâyet ederek tepki gösteren; iştirak etmiş bir katılımcıdan
ziyade pasif bir seyirci olan; interneti, doğayı, değerleri tüketerek zamanını harcayan bir öznedir
(Han, 2019: 12-21). Burada üzerinde durulması gereken özellikler; yalnızca kendine yönelen insan ve
bu yönelimi pasif bir seyirci olarak gerçekleştiren insandır. Özne belirgin bir şekilde kendine mi
yönelmektedir ve sahiden yalnızca pasif bir seyirci midir? Nitekim “absürt olanı isteyen” bir öznenin
“isteyen” bir iştirakçi olması, onu pasif bir seyirci olmaktan çıkarmakta ve aktif bir katılımcı hâline
getirmektedir. Bu bağlamda özne, başına gelenleri kabullenme değil, başına gelenleri arzulama, bu
arzuya yönelik bir tatmin arayışı ile sessiz yığınlara dönüşmektedir. Bu durumda sessiz yığınlar
ifadesinin kendisi de bir bakıma anlamını yitirmektedir. Nitekim bu yığınlar, arzu etme ve tatmin
arayışına yönelik faaliyetini, vurdumduymazlık üzerinden değil, bir hoşnut olma, memnuniyet
duyma hâli ile birlikte gerçekleştirmektedir.
Gezgin, girişimci başarı ve performans öznesinin bu boyutu pürüzsüzlük üzerinden düşünülmelidir.
Hayatının neredeyse tamamında yeni budalanın aradığı huzur, pürüzsüz bir huzurdur. Pürüzsüz için
dünya; içinde acı, yara, kabahat olmayan, saf pozitiflik dolu bir dünyadır. Bedenden başlayan, hayatın
her alanını kuşatan bu dünya, hadiselerin ve yazgıların olmadığı bir dünyadır. Bu dünya, boşluk
üreten, bir bakışı, örtüsü olmayan bir düzene sahiptir (Han,2020b: 3-32). Pürüzsüzlüğü
örneklendirme noktasında günlük yaşamda “makyaj” olarak zikredilen cilt boyaları bir ipucu niteliği
taşıyacaktır. Yüz özelinde başlayan bu boyama işleminde özne, kabahatleri kapamakta, kendisi ve
diğerleri tarafından çirkinlik addettiği taraflarını güzelleştirmektedir. Bu hâliyle bireyin dünyasında
oluşan boşluk, bir bakıma örtü ile kapatılmaktadır. Böylelikle bireyin pürüzlerine ait hadiseler
ortadan kalkmasa da bir süre görünmez olmaktadır. Bu noktada Aydemir tarafından “süslü” olarak
nitelendirilen tipleme pürüzsüzlüğü arzulayan öznenin özelliklerini karşılamaktadır. Özel olmanın
al-benisine kapılan, fark edilmek ve görünür olmak isteyen bu tipleme bireyselliği talep etmekte,
kendisi olarak var olmak ve sahip olduklarını göstermek istemektedir (Aydemir, 2016: 453-454).
Burada öznenin yalnızca kendine yönelen insanın ötesine geçtiği anlaşılacaktır. Öznenin huzurunun
fark edilme ve buna bağlı bir beğenilme isteğine bağlı olması, kendine yönelmek için başkalarının
arzularına yönelen bir tiplemeyi karşımıza çıkarmaktadır. Bu anlamda yeni budalanın arzu ettiği
huzur pürüzsüz bir huzur iken, gerçekte olan pürüzsüzmüş gibi görünen bir huzurdur. Pürüzsüzmüş
††

93

Epigrafta neşredilen ifade, Nietzsche’ye aittir. Bkz: (2018: 207).

Sosyolojik Bağlam®

Rukiye GEÇER– Byung-Chul Han’da “Absürt Olanı İsteyen” Özne: “Yeni Budala” Tiplemesi Üzerine
Sosyolojik Bir Çözümleme 2021, 2(3) 87-98

gibi görünen, bireyin hayatının neredeyse tamamını kaplayan bu durum yaşama çıkar birliği
doğrultusunda bağlı olan bir özneye yer açmaktadır. Giriştiği yaşama yalnızca çıkar birliği ile bağlı
olan, bu ilişkilere yönelik bir özgürlüğü kontrol altında tutmak için gezinip duran özne, geldiği
noktada başkalarının beğeni yargıları üzerine yaşamını şekillendiren, bu yargıları düstur edinen, bu
yargılar ile yalnızca kendisi için yaşayan konumuna ulaşan bir “budala” olmaktadır. Bu hâliyle gezgin,
girişimci başarı ve performans öznesinin kendisini şekillendirdiği norm, rollerini bir kabullenme ile
değil kendine bağlı bir arzulama ile tanımlanmıştır. Önemli olan rolü oynama kabiliyeti ve
istekliliktir. Bu bağlamda yaşamdaki düzen tüketilecek unsurların üretimi ile sağlanmaktadır
(Bauman, 2014: 92-93). Bu unsurlar zamanla bir nesne olmaktan çıkmakta, bireyin kendisine
yönelmektedir. Burada bir eylem olan tüketmek, insanı tüketen bir tüketmek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dolayısıyla insanı budalaya dönüştüren güç, kitleleri baskılama ve engelleme yerine onu
motive eden, harekete geçiren; yasak ve yoksun bırakmanın ötesinde bir tatmin sağlayan bağımlılık
yaratarak söz konusu düzeni rıza ilişkisi çerçevesinde yönetmektedir (Han, 2019: 24). Bu hâliyle yeni
budala, kendisine atfedilen bu girişimciliği kendisi tarafından içselleştiren, ona kendisinin kralıymış
gibi davranmayı öğreten güce rıza gösteren öznedir.
Öznenin içselleştirilmiş girişimcilik vasfını köstebek-yılan ilişkisi şeklinde düşünürsek, neoliberal
kontrolü, toplumun hayvanı olarak görebiliriz. Yılanın hareket alanı, köstebeğin kapalı mekânlarının
aksine kullanıma açık olan bir mekândır. Yılan, girişimcidir. Hazır döşenmiş mekânlarda hareket
etmez, bir projedir; mekânı kullanıma açar. Köstebeğin sınırları vardır, yılan sınırları aşar. Daha fazla
üretkenliğe odaklanan kapitalizm bu yüzden köstebek modelinden yılan modeline geçmektedir (Han,
2019: 28). Daha fazla üretkenliğe odaklanan kapitalizm, tüketim bağımlığına yönelik bir üretim
gerçekleştirecektir. Yeni budala ise bu bağımlılığı üretecek madde ve ortamları kendisi kullanıma
açacaktır. Kullanım alanlarını açtıkça, tüketimin sınırlarını zorlamak istediğini fark edecek olan da
bu öznedir. Bu durum başlangıçta sadece tüketenler için geçerliymiş gibi görünse de aslında
tüketemeyenler için de geçerlidir. Tüketemeyenler, tüketenin imkânlarına sahip olmayı hayal eden,
hayatının bir noktasında dahi olsa tüketen bir özne olarak tanınmak isteyenlerdir. Bu bağlamda
tüketemeyenler, kendisine dayatılan kapalı mekânlardan çıkamayanlar, bir gün açık ve hareketli
mekânlarda varlık sergileyecek olmayı hayal edenlerdir. Bu yüzden tüketemeyenler için de
tüketmek, başkasında anormal, eleştiriye açık bir eylemken, kendisinde normal, eleştiriye kapalı bir
eylem hâlini almaktadır. Bu bağlamda insanlığın neredeyse tamamının bir süre sonra tüketim
mekanizmasına dâhil olan yeni budalalara dönüşeceğini öngörmek, abartı olmayacaktır. Bu hâliyle
de yeni budala, “en kral adam” olmayı sahip olduğu tüketme olanaklarını genişleterek sağlayacağını
düşünen öznedir.
“En kral adam” olmayı arzulayan gezgin, özgürleştirici bireyciliğin savunucusu kılığına bürünen bir
pazarın erkine boyun eğmeyi dayatan bir tüketici bireyliğin içine dâhildir (Touraine, 2014: 39). Bu
erke boyun eğecek imkânları elde edinemediğinde huzursuz olan gezgin, arzu ettikleri ve tatmin
olamadıkları noktasında huzursuzluk yaşayan bir performans öznesidir. Onun budala yapan özelliği
bu huzursuzluktur. Bu huzursuzluğu gidermesinin yolu, kendisini keşfetmesine yardım edecek başka
tüketim araçlarıdır. Bu durumda yeni budala, biraz da kendini keşfedemeyen öznedir. Çok sayıda
kendini yönetme atölyeleri, motivasyon artırıcı hafta sonları, yaşam koçları, kişilik geliştirme
seminerleri ve zihin antrenmanlarıyla hayatındaki pürüzleri en aza indirgemeye çalışmaktadır.
Neoliberal tahakküm teknikleri bu pürüzleri tespit ederek özneyi tatmin edecek araçları yönetme
fırsatı edinirken, onun hayatının bizzat yine kendisi aracılığıyla sömürülmesini sağlamaktadır (Han,
2019: 37). Dolayısıyla yeni budala, koşullandırılmış bir pürüzsüzlük endişesini daha pürüzsüz
olmanın yolları ile gidermeye çalışan bir özne konumunda bulunmaktadır.
Yeni budalayı yönlendiren, onun “ne arıyorsun aşağılarda?” sorusuna cevap vermesinde belirleyici
olan psikopolitik güç de onun pürüzsüzlük arayışını perçinleyecek olumlu uyaranlarla iş
görmektedir. Bu güç, özneyi pürüzsüzleştirecek malzemeleri silmek yerine not almaktadır.
Budalalaştıran davranışları engellemek yerine tahminler yürütmekte ve ön ayak olmaktadır (Han,
2019: 43). Bu akıllı politika, özneleri benliksiz eylemlerle koşullandırmaktadır. Sürece iştirak edecek
olan benliksiz özne de, “eğlenmeyen ama eğleniyor gibi görünen” (Adorno, 2014: 146), bir süre sonra
“eğlendiğini zanneden”, “eğlenmenin yalnızca eğleniyormuş gibi davranmayı sağlayacak eylemlerle
mümkün olacağını düşünen” bir tipleme olarak ortamda bulunmaktadır. Eğlendiğini zannetmek için
gerekli olan tüketimin sınırlarının genişliği benliksiz özneler arasında oluşan bir iletişim tüketimine
ortam hazırlamaktadır. Hayatı yoğun yaşayan, hayatın niteliği üzerinde tefekkür etmeye, durup
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düşünmeye vakti olmayan, bir anlığına da olsa durmayı yarıştan kopmak olarak düşünen aktif olma
çabasındaki öznenin mutluluğu sürekli olarak tüketmeye (İnce, 2020: 153-154) bağlı olduğu gibi,
iletişimi de bu sürekli olarak tüketmeye bağlıdır. Böylelikle trafikte yeşil ışığın yanmasını bekleyen
şoför, karşı caddeye geçmeye çalışan yaya, mağazada sıra bekleyen müşteri, durakta otobüs bekleyen
yolcu, bir akşam vakti çay keyfi yapmak üzere bir araya gelen ailenin fertleri, iş yerinde mola vakti
gelen çalışan, gece uykusuna geçmeden önce telefonuna gelen bildirimleri kontrol eden genç vs.
akıştan arta kalan vakitlerini akıllı telefonlara teslim etmektedir. Daha fazla kitleye ve daha fazla
etkinliğe hitap eden sanal ortamlar bu tüketimi mümkün kılmaktadır. Özne buradaki hâli ile kendine
çekilerek çevresindekilerden soyutlanırken pürüzleri en aza indirgeyen akışta aktif kalmaya devam
etmektedir.
4.1

“Absürt” Olanın Dijital Görünürlüğü: Sanal Odalar

Görünürlüğün egemen olduğu bir tüketim faaliyetinin içerisinde, sınırları zorlayarak kendisini
tüketmeye adım atan özne, dijital mekânlara eğilim gösterecektir. Tüketimin doruk noktası olarak
nitelendirebileceğimiz bu durum, başından beri ifade etmeye çalıştığımız olumluluk sürecinin bir
parçasıdır. Bu olumluluk sürecinde, tüketimle birlikte aklımıza gelen ihtiyaç, bolluk ve aşırılık
öznenin eylemlerini anlamamızı sağlayacaktır.
Söz konusu anlamı yakalayabilmek adına, yönelteceğimiz soru ise; “ne yapıyorsun?” sorusu olacaktır.
Birey neye ihtiyaç duymaktadır? Neyin bolluğunu talep etmektedir? Bu ihtiyaç ve bolluk talebi
doğrultusunda ne yapmaktadır? Bu sorular üzerine odaklanmak, dijital bireyi özneleştiren hâller
üzerinde belirleyicidir. Bu noktada, birey evvela pasajlarda başlayan tüketim sürecinin görünürlük
mekânlarında devam etmesini istemektedir. Byung-Chul Han bu süreçteki aktif katılımcının artık
bolluğu değil aşırılığı talep ettiğini ifade etmektedir. Burada esas olan unsur, gönüllü kendini
sergilemedir. İnsanları akıllı telefonlara kapatan bu sergi, gözetimin daha verimli kılındığı sanal
odalarda gerçekleşmektedir (Han, 2019: 46). Görünürlük mekânlarında, kendisini ve kendisi ile ilgili
olanları sergileyerek bolluğa ulaşmaya çalışan özne, sergi değerini ortaya koydukça aşırı olanı talep
ederek yeni budalalaşmaktadır. Buradaki aşırılık “absürt olanı” temsil eden bir eylem iken, bu
absürtlüğü gönüllü olarak talep eden özne ise, “yeni budala” olarak karşımıza çıkmaktadır. Herkesin
birbirini gözetlemesine ve birbiri tarafından gözetlenmesine imkân sunan sanal odalar ise söz
konusu verimliliğin gönüllü bir şekilde gerçekleştiği absürt mekânlar olarak düşünülmektedir.
Mekânın absürt olarak nitelenmesinin sebebi, bireyin normallerinde gözlemlenen değişikliklerden
ileri gelmektedir. Bu mekânlara bir kullanıcı hesabı oluşturarak erişim sağlayan birey, kendisi için
inşa ettiği sanal odanın görünmezliğine dayanarak bir görünürlük alanı oluşturmaktadır. Hesabını
hem gizleyerek özelleştirme, hem de gizliliği kaldırarak kamusallaştırma hakkına sahip olan bu birey,
her koşul ve şartta kendisini birilerinin gözetimine tâbi kılmak için bir sergileme alanı
oluşturmaktadır. Böylelikle gezinen, girişimci başarı ve performans öznesi, insansız kitlelerin onu
takip etmesini sağlamakta, nerede, neyi, ne kadar tükettiğinden haberdar olmaktadır. Ayrıca
sergileme eylemini gerçekleştiren özne, diğerlerinin ötesinde kendisinin ötesine geçmek istemekte,
yaptığı her paylaşımda hem başkalarını hem kendisini aşmış olmaktadır. Öznenin ulaşmak istediği
nihai nokta böylelikle yerini bir ulaşmama, ulaşma gibi bir tatmin arayışında bulunmama hâline
bırakmaktadır. Bu durumda hem kendisini hem başkalarını aştıkça kendisine yeni bir hedef
belirleyen özne diğerlerinin görüşlerini bir dayanak noktası olarak kabul etmektedir. Sonuç olarak
ulaşılacak hedefler, hedefleri belirleyen fikirler, faaliyete geçirilen eylemler, hedeflere, fikirlere ve
eylemlere verilen tepkiler gerçeği temsil eden gerçek dışı bir hâl almaktadır. Gerçeği temsil eden
hedeflere, fikirlere ve eylemlere süreklilik kazandıran, herkesin birbirini tanıdığı, ama hiç kimsenin
birbirini anlamak için çaba göstermeye lüzum görmediği soyut mekân insanların hayatında
vazgeçilmez bir yer edinmektedir.
Bu soyut mekânda, birbirini anlama gayreti taşımayan insanlar, her şeyden şüphe duymayı bırakarak
pürüzsüzlüğe odaklanmaktadır. Bu anlamda, özneyi yeni budala olarak tanımlamamıza sebebiyet
veren özellik, onun “filtreleme” özelliğinden kaynaklanmaktadır. Yeni budala, bir yandan
kendisinden çıkacak apaçıklıkların peşinden koşarken bir yandan da kendisini ele verecek
apaçıklıkları filtreleyerek yaşamının pürüzlü yanlarını kapatmaktadır. Bu filtrelemede yeni budalayı
ele veren unsur, onun ideal insan ve ideal yaşam tasavvurunda hangi özelliklerin haiz olduğu; onun
nelerden hoşlanmak istediği, hangi mekânlarda takılmak için özel bir çaba harcadığı, hangi hayatın
öznesi olmak istediği konusunda takipçisine şifreler vermesidir. Burada da yeni budala, “şeyleri
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doğrudan göstermek yerine ima eden” (Han, 2020b: 139) bir tipleme olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu tipleme için “ideal” kavramından sonra önemli olan kavram “ulaşma” kavramıdır. Bir “ideal”
belirleme noktasında filtrelemeyi kullanan özne, kendisi için “ulaşılmaz” olan bir şeyi sergilediğini
düşünmekte, diğerlerinin de bu “ulaşılmazlığı” beğenmesini istemektedir. İnsanın “ulaşılmaz” olana
duyduğu ilgiyi sanal odalar üzerinden düşünecek olursak pürüzsüzlüğün neden olumluluğa karşılık
geldiği anlaşılacaktır. Bu anlamda insanın kovaladığı, ima ettiği, çekici ve olumlu bulduğu
pürüzsüzlük onun ulaşılmazlığında gizlidir.
Bir arzu ve tatmin mefhumu olarak bireyin yaşamında yer bulan dijital ortamın söz konusu özneyi
yansıtan bir başka özelliği, bu ortamlar vasıtasıyla inşa edilen sanal odalarda, bireyin bir duygulanım
boşalması yaşamasına imkân sunmasıdır. Duygulanımın kendisinin anlık bir edim olması, onu
duygulardan ayıracaktır. Tüketim kapitalizminde var olan edim, duygulanımdır. Sanal odalarda
tüketim nesnesi hâlini alan da tüketilenler değil duygulardır (Han, 2019: 50-55). Bireyi anlık
duygulanımlara alıştıran bu ortamlarda, duyguların, kalıcı etkisini azaltarak bir tüketilen vazifesi
görebilmesi kolaylaşmaktadır. Psikolojik tahakkümün yapmak istediği de budur. Duygulanımın
özerkliğinin, kamuya açma ya da daha özel bir alanla sınırlandırma özgürlüğünün sanal odanın
sahibinin ellerine bırakılması, duyguların etkisiyle oynayabilme yetisinin tüketimin bir parçası
hâline geldiğini göstermektedir. Bu izlekte birey, geçmişin izlerini, artık modası geçmiş utanç verici
içerikleri ve dün önemsendiği hâlde bugün önemi kalmamış içerikleri tek çırpıda yok edebilmektedir.
Dolayısıyla bu ortamlar, ‘sürekli yeniden inşa etme’ ihtiyacını kontrol altında tutmaktadır (Bauman,
2018b: 21). Diğer yandan bu yeniden inşa etme süreci, öznenin sömüren, sömürülen, gözetleyen ve
gözetlenen olması için gerekli olan kalıcılığı da sağlamaktadır.
Sonuç olarak neoliberal varlık çerçevesinde inşa edilen psikolojik politika, belirli bir programlama
ve yönlendirme ile mevcut yapının oluşumuna bir sabite kazandırmaktadır. Yeni budalanın bu
sabitelerden şüphe duymak gibi bir derdinin olmaması, bu durumdan duyduğu memnuniyet, söz
konusu sistemin başarılı bir tahakküm uyguladığını göstermektedir. Bu hâliyle özne, bir yandan
mevcut sistemi yönlendirirken bir yandan da mevcut sistem tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla
yeni budalayı temsil eden özne -herhangi bir güç uygulanmaksızın- psikolojik varlıktan arınmış bir
öznedir. Arınmış olan bu özne, mevcut seçeneklerin inşasında belirleyici olmakla birlikte bu
seçeneklerin kendisi olan; bu yönüyle hem seçen hem de seçilen bir özne olarak absürt bir varlığı
temsil etmektedir.
5
Sonuç
İnsani eylemleri kontrol altına alan birçok gösterge, sosyolojik alan yazınında oldukça önemli bir yer
tutmuştur. Eylemler üzerinde gerçekleşen derin düşünce yetisinin özneyi terk etmesinin insanı nasıl
bir yaşama sürüklediği noktasında birçok düşünür kafa yormuştur. Bugün, eylemlerin anlamlarına
dair palyatif çözümlemeler sunmaktan öteye henüz gidememiş olan tanımlamalardan birkaçı; risk
toplumu, hipergerçek toplum, bilgi toplumu, bilişim toplumu vs. gibi tanımlamalar olmuştur. Bu
toplum tanımlamalarındaki iktidar, eylem ve özne ilişkisinin nasıl yansıtıldığı, bu ilişkilerin tüketim
olgusu ile kurduğu bağ, makale boyunca zikredilen tiplemenin derin düşünce yetisinin neresinde
durduğunun anlaşılmasında önem kazanmıştır. Bu anlamda, insanın vitrinlerden başlayarak bütün
etkileşim alanlarına yayılan eylemlerinin zeminini tüketim olgusunun oluşturduğu anlaşılmıştır.
Eylemleri niteleyen kültürel bir gösteren olarak tüketimin özne inşası üzerindeki etkisini yansıtmaya
yönelik genel değerlendirmelerin toparlanması, makalede zikredilen tipleştirmenin ayan olmasında
belirleyici olmuştur. Bu izlekte, günlük eylemleri düşünsel bir zemine oturtan neoliberal varlık, bu
varlığın psikolojik ve politik bağlamı üzerinde durularak, geç modern, girişimci, gezinen, başarı ve
performansa odaklı sessiz yığınların özellikleri tespit edilmiştir. Kendini kontrol eden, kendini
gözeten, gözetleyen, kendisi üzerindeki iktidar yetkisini kendisi belirleyen, kendini kendisi ile
sömüren “en kral adam” tanımlaması yeni budalayı tanımlayan özelliği temsil etmiştir.
“En kral adam” olan geç modern, girişimci, gezinen başarı ve performans öznesi; kurgulamış olduğu
ve kendisi için kurgulanan özgürlük toplumunda, yasak ve emirlerle dolu olumsuzluklardan kendini
alıkoymuş, tüketim faaliyetinin kendisinde aktörel bir konum sergilemiştir. Bu öznenin niteliklerini
taşıyan yeni budala; kendine dalan, karşısına çıkan her şeyde kendini yaşamak isteyen, bir şeyi
bitirme niyeti taşımayan, yolda kaybolan, kendini bulma gayreti taşımayan, kendini kaybolmakta
bulan, kafası karışan, netliği karışıklık olan, bir başkasının ötesinde kendi gölgesini geçmek için çaba
harcayan bir tiplemedir. Sermayenin iktidarı karşısında vurdumduymazlıktan ziyade rızaya dayalı
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bir duruş sergileyen insanlar, yeni budalayı var etmiştir. Tiplemeye dair özellikleri kendisinde
toplayan özne, hayatındaki pürüzleri en aza indirgeyerek doluluğa değil aşırılığa talip olan; böylelikle
olumluluğun kendisi üzerindeki şiddetini bir özgürlük göstergesi olarak gören bir öznedir. Bu
özgürlükle beraber yeni budala, kendi etrafında dönen, sonunda kendisini de tüketen insanları temsil
etmiştir.
Son olarak “absürt olanı isteyen” yeni budala tiplemesinin varlığı üzerine konuşulması, insanlığın
gittikçe kötüye gittiği, hepimizin kaçınılmaz bir budalalığa doğru sürüklendiği izlenimi
oluşturmamalıdır. Nitekim buradaki maksat, “insanlık budaladır!” gibi genel ve peşin hükümlü bir
yargıda bulunmak değil, Byung-Chul Han tarafından zikredilmiş olan –toplum tanımlamalarının
özneleri üzerinde gözlemleyebileceğimiz- bir tipleştirmenin anlamlandırılmasıdır. Bu
anlamlandırmada, belki de çözüm önerisi olarak düşünebileceğimiz bir sonuç; bilinçlilik hâlidir. Bu
bilinçlilik hâli -fırsatları kendi değerlerimizle birlikte düşünmemizi sağlayacak bir derin düşünce
yetisi, geçmiş, bugün ve yarın arasında kurulan bir anlatı bağı- imkânların verimli kullanımı için
önemlidir.
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ÖZ
Teknoloji, en ilkel aletlerden karmaşık dijital teknolojilere kadar insanlık tarihinin merkezi bir
bileşeni olmasına rağmen, sosyolojide çoğunlukla tali bir yerden ele alınmaktadır. Klasik
sosyolojiden yakın geçmişe dek ana akım sosyolojinin teknoloji ile kurduğu ilişki çoğunlukla
teknolojinin bir insan ürünü olarak ele alınması ve toplumsallığın üretiminde ve toplumsal
yapının istikrar kazanmasında bir aktör olarak değil, insanın insan ile ilişkisinde bir araç
olarak ele alınması şeklinde olmuştur. Teknolojinin toplumsal bir aktör olabileceği fikri
çoğunlukla radikal bir düşünce olarak sosyolojinin kıyısında kalmıştır. Ancak tarihsel süreçte,
özellikle yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte teknolojinin bir toplumsal olgu olmasının
yanında toplumsal bir ‘aktör’ olarak ele alınabileceği düşüncesi bu atfedilmiş radikallikten
uzaklaşmaya başlamıştır. Her ne kadar sosyoloji alanında teknoloji üzerine yapılan çalışmalar
son dönemde hız kazanmakla birlikte, sosyolojinin teknolojiye ilgisi, en azından akademik
programlar içinde oldukça sınırlı bir düzeyde kalmıştır. Bu çalışma sosyolojinin teknoloji ile
olan ilişkisinin kuramsal ve tarihsel bir izleğini çıkarmak ve teknolojinin aslında sosyolojinin
kuruluşundan itibaren merkezi bir rolde olduğunu görünür kılmayı amaçlamaktadır.
ABSTRACT
Even tough technology, from the most primitive tools to complex digital technologies, has been
a central component of human existence, its theoretical status within sociology is often
neglected, or reduced to a secondary place. From classical sociology to the recent theories, the
relationship that mainstream sociology has established with technology has mostly been to
consider technology as a human product and not as an actor in the production of sociality and
stabilization of the social structure, but as a tool within human-to-human relationship. The
idea that technology can be a social actor has mostly remained on the fringes of sociology as a
radical idea. However, in the contemporary world, especially with the development of new
technologies such as internet, robotics, and artificial intelligence and so on, the idea that
technology, besides being a social phenomenon, must also be considered as a social 'actor' has
begun to move away from this attributed radicalism. Although studies on technology in the
field of sociology have gained momentum recently, sociology's interest in technology has
remained at a very limited level, at least within academic programs. This study aims to reveal
theoretical and historical paths of sociology's relationship with technology and to make it
visible that technology has actually played a central role since the foundation of sociology.

*1 Yazar İletişim/

Corresponding Author: Emin Baki Adaş (Doç. Dr.), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Sosyoloji, Aydın, Türkiye
eminadas@adu.edu.tr
*2 Borabay Erbay (Arş. Gör.), İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Sosyoloji, İzmir, Türkiye
borabay.erbay@ieu.edu.tr
Kaynak Gösterimi/ Citing This Article: Adaş, E. B. ve Erbay, B. (2021). Toplumsallığın Kurucu Aktörü Olarak Teknoloji: Eleştirel Bir Değerlendirme.
Sosyolojik Bağlam Dergisi, 2(3), 99-114. doi:10.52108/2757-5942.2.3.7
This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Emin Baki ADAŞ ve Borabay ERBAY– Toplumsallığın Kurucu Aktörü Olarak Teknoloji: Eleştirel Bir Değerlendirme
2021, 2(3) 99-114

1

Giriş

Teknolojinin günümüzde üretim, iletişim ve ulaşım gibi hayatın makro düzlemlerinden, gündelik
hayatın mikro düzlemine kadar yaşamın her alanında etkisini yakından deneyimlediğimiz bir güç
haline geldiği söylenebilir. En ilkel aletlerden karmaşık üretim sistemlerine, radyodan televizyona ve
bugün hepimizin hayatında reddedemeyeceğimiz bir yeri olan cep telefonu, internet gibi dijital
teknolojiler hayatımızın her alanını biçimlendiren, etkileyen ve belirleyen bir niteliğe sahiptir. İnsan
varoluşu ile bu denli yoğun bir ilişkisi olan teknolojinin sosyoloji tarafından ele alınmaması elbette
düşünülemez. Nitekim, sosyolojinin teknolojiye olan ilgisinin ilk kurucu metinlerde izlerini sürmek
mümkündür. Saint Simon’un “endüstriyel toplum,” Comte’un “pozitivist toplum,” Durkheim’in
“mekanik/organik toplum,” Weber’in rasyonel eylemin biçimlendirdiği “bürokratik-teknokratik
toplum” tasavvurlarının merkezinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yeni toplum
kavramsallaştırmasının önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Belki tüm bu klasik kuramcıların
çok daha ötesinde teknolojiyi kendi kuramsal dizgesinin merkezine yerleştiren düşünürlerin başında
Karl Marx gelmektedir. Marx’ın toplumsal çözümlemesinin kilit kavramı olan üretim tarzı, üretim
ilişkileri ve üretici güçlerin tarihsel olarak farklı bileşimlerini tarif eder ve Marksizm açısından üretici
güçler (teknoloji) hem emek sürecinin niteliğini ve dönüşümünü, hem de sınıf-içi ve sınıflar-arası
ilişkileri anlamda kilit rol oynar.
Günümüzde de sosyal bilim alanında yoğun tartışmalara konu olan modernite, post-modernite, risk
toplumu, küreselleşme gibi yeni kavramsallaştırmalarda da, açık ya da örtük bir biçimde, teknolojik
olguların toplumsallığın dönüşümünü tanımlamada merkezi olduğu söylenebilir (Beck, 2011;
Giddens, 2011; Lyotard, 1984; Baudrillard, 2016.). Ayrıca, teknoloji sadece modern toplum
içerisindeki kırılma veya kopuşların kavramsallaştırmasında değil, toplumlar arasında
karşılaştırmada, toplumları hiyerarşik olarak sınıflandırmada da karşımıza çıkar. Örneğin, Michael
Adas İnsanın Ölçüsü Olarak Makine: Batılı Hakimiyet İdeolojileri adlı klasik çalışmasında Batı’nın Batıdışı toplumlar üzerindeki üstünlüğünü ve kimliğini inşa etmede bilim ve teknolojinin nasıl merkezi
bir konuma geldiğini analiz eder. Adas’a göre, 18.yüzyıldan itibaren Batı kendi kimlik inşasında ve
öteki üzerindeki hegemonyasında, din-merkezli üstünlük tanımından teknoloji-merkezli üstünlük
anlayışına doğru bir dönüşüm geçirmiştir. İlginç bir şekilde Batı-dışı toplumların da Batı ve kendilik
algısında teknoloji üzerinden farklılığı içselleştirildiği görülmektedir†. Kısaca özetlemek gerekirse,
teknoloji toplumlar ve kültürler arası kıyaslamadan sınıf ilişkilerine, siyasal iktidarın toplum
üzerindeki denetiminden toplumsal dönüşümlere, gündelik hayatta insanlar arasındaki ilişki
biçimlerinden insan-doğa arasındaki etkileşimlere kadar yaşamın her alanında maruz kaldığımız,
kullandığımız, yaşamı anlamlandırdığımız bir güçtür.
Teknoloji insan yaşamının bütün alanlarında bu kadar merkezi bir öneme sahip olmasına rağmen,
teknolojinin toplumsallığın kurucu bir momenti olarak doğrudan bir araştırma konusu haline
gelmesi ancak yakın dönemde olmuştur. Her ne kadar sosyolojinin klasik kurucu metinlerinde
toplumsal süreçlerin anlamlandırmasında, insanın insanla ilişkisinde teknoloji dışsal/nesnel bir olgu
olarak görünürlüğe sahip olsa da teknolojinin doğrudan bir araştırma alanı olarak toplumsal yapının
etkin bir faili olarak kavramsallaştırılması son yıllarda teknolojik gelişmelerin toplumsal ve doğal
yaşam üzerinde artan etkisinin önem kazanması ile birlikte ortaya çıkmıştır. Özellikle, yapay zekâ ve
akıllı robotlar vb. gibi teknolojilerin daha önce hiç almadığı bir biçime büründüğü günümüzde
teknoloji ve sosyolojinin arasındaki bağın nasıl kurulabileceği en temel sorun alanlarından biri olarak
ivedilikle yeniden gündeme alınmalıdır. Bu bağlamda, bu çalışma sosyal teoride klasik metinlerden
başlayarak günümüze kadar teknoloji üzerine düşünmenin izlerini eleştirel bir perspektiften ele
almayı amaçlamaktadır. Özellikle Türkiye sosyolojisinde öğretim programlarında teknoloji üzerine
ders ve okumaların yok denecek kadar az olması, hem de teknoloji alanındaki araştırma ve
tartışmaların yakın zamana kadar sosyolojinin kıyısında yer alması tespitinden hareketle, bu makale
Türkiye sosyolojisindeki bu boşluk üzerine düşünmeye de bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Çalışmanın temel iddiası, teknolojinin toplumsallığın temelinde bir “aktör” olarak ele alınabileceği
düşüncesini savunan bilim ve teknoloji çalışmaları ekolünün “sosyo-teknik bir sistem” olarak toplum

† Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın bir dörtlüğünde şiirsel bir biçimde ifade ettiği “Garbın afakını sarmışsa

çelik zırhlı duvar/ Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var” mısraları Batı’nın teknolojik üstünlüğüne karşıt
olarak konumlandırılan iman üzerinden Batı medeniyetinin değerini sorgular.
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kavramsallaştırması ve “aktör ağ teorisinin” günümüzde teknoloji, insan ve doğa arasında hızlanan
karmaşık etkileşimleri düşünme açısından önemli teorik açılımlar sağladığıdır.
2
Sosyoloji Klasiklerinde Teknolojinin İzini Sürmek
Saint Simon, modern toplumu tanımlamada teknolojinin merkezi rolünü fark eden ilk sosyologlardan
biridir. Saint Simon, ütopik bir biçimde kaleme aldığı endüstrileşme ideolojisinde metafiziğin
karşısına örtük bir biçimde de olsa teknolojiyi koyar. Onun yarattığı ütopyada yeni hâkim sınıf olarak
endüstriyel sınıf vardır. Bu sınıf, bilim insanları ve mühendislere özellikle vurgu yapılmakla beraber,
toplumda üretici bir konumda olan tüm grupları kapsayan bir sınıftır. Bu sınıfın doğal yöneticileri ise
bilim insanları ile birlikte endüstriyel işlere hâkim gruplar olacaktır (Saint Simon, 1975:158-161).
Saint Simon ideal toplum tasavvurunda teknolojiye vurgu yaparken, aynı zamanda teknokratik bir
toplumun inşasına da çağrı yapmaktadır. Saint Simon’un toplum tasavvurunda teknoloji metafiziğin
yerini alırken, teknolojinin gücünü elinde tutan endüstriyel sınıf da ruhban sınıfının ve feodal iktidar
sahiplerinin yerini alacaktır (Saint Simon, 1964:70). Teknokrasinin özellikle de 20. ve 21.
Yüzyıllardaki yükselişi düşünüldüğünde, Saint Simon’un toplumun bilim ve teknoloji üzerinde
yeniden yapılanmasını önerirken bir yandan bilim, teknoloji ve toplumun iç içe geçmişliğini de
keşfetmiş olduğu söylenebilir.
Kendisinin öğrencisi olan ve sosyolojinin kurucusu olarak nitelenen Auguste Comte’un düşüncesinde
de bu izleri görmek mümkündür. Comte’un üç hâl yasası ve insanlık dini düşünceleri onun
teknolojiye olan örtük ilgisini göstermektedir. Comte için toplumların teolojik ve metafizik hâllerini
belirleyen ana kuvvet olan imgelemin yerini gözleme bıraktığı pozitif hâl, endüstriyel gelişmenin tüm
tahakkümüyle toplumsallığı belirlediği, yeni bir elitin ortaya çıkacağı ve hâkim sınıfı oluşturacağı bir
döneme işaret eden, çocukluktan erişkinliğe bir insanın gelişimine benzetilebilecek bir ilerlemeci
anlayışın ilk halkalarından biridir (Comte, 2009a:157). Burada Comte’un teknoloji ile olan ilgisi en
çok insanlık dinini yayma görevini taşıyacağına inandığı bilimsel elit üzerinde kendini gösterir.
Görevi toplumları metafizik üzerine kurulu dinlerden pozitivizm üzerine kurulu insanlık dinine
döndürmek olan bu elitin temel karakteristik özelliği ise bilim ve teknolojiye olan hakimiyetidir
(Comte, 2009b). Bilginin özünü metafizikten veya duyulardan arındırılıp deneye ve gözleme
dayandıran Comte, insanlık dini düşüncesinde epistemolojinin temeline bilimi yerleştirirken aynı
zamanda teknolojiyi de yerleştirmiş olur. Comte’un argümanının temelini, pozitivist epistemoloji
üzerine kurulan insanlık dininin dünyaya hâkim olacağı görüşü, bir başka deyişle, bilim ve
teknolojinin ilerleyişi ve bu ilerlemenin metafizik karşısında pozitivizme sağlayacağı avantajların
beklentisi oluşturur (Comte, 2009a). Comte’un düşüncesinde teknolojiye açıktan bir ilgi olmasa da,
pozitivist bilimin uygulanışı noktasında teknolojinin yeri ile birlikte düşünüldüğünde bilimin
uygulama aracı olarak teknoloji düşüncesinin temelini attığı söylenebilir. Hocası Saint Simon gibi,
Comte da metafiziğin karşısına modern bilim ve teknolojiyi koyarak yeni toplumun özünü onlar
üzerine kurar.
Durkheim’ın düşüncesinde teknolojiye açıktan bir ilgi olduğunu söylemek pek mümkün değildir.
Teknolojiye dair en temel düşüncesinde Durkheim, emeğin sahip olduğu üretim gücünün yalnızca
sermayenin değil teknolojinin de durumuna bağlı olduğunu yazar (Durkheim, 1994:180). Basitten
karmaşığa doğru giden toplumsal yapılarda karmaşıklaşan iş bölümünün sürdürülebilmesi için
gerekli olan organik dayanışma kavramı, iş bölümü ve teknoloji arasındaki ilişki ile birlikte
düşünüldüğünde, Durkheim’ın düşüncesinde teknolojiye olan örtük ilgi görünür hale gelir.
Teknolojik gelişme ve mesleki farklılaşma, Durkheim’in organik dayanışma olarak tarif ettiği modern
toplumun bütünleşmesinin en önemli unsurlarından biridir. Durkheim’ın düşüncesinde toplumda
organik dayanışma geliştikçe toplum daha karmaşık bir hâl alır. Durkheim’ın temel tespiti ise bu
karmaşık yapının sürdürülebilmesi bireyler arası karşılıklı bağımlılığı artıran bir iş bölümüyle
mümkün olduğu yönündedir (Durkheim, 1994). Dolayısıyla modern teknoloji de üretim alanından
çıkarak tüm toplumsal alanlar üzerinde etki göstermeye başlar. Durkheim’ın düşüncesi üzerine
yapılan çalışmalarda da teknolojik az gelişmişlik mekanik dayanışmanın hâkim olduğu toplumsal
biçimlere, teknolojik gelişmişlik ise organik dayanışmanın hâkim olduğu toplumsal biçimlere karşılık
gelmektedir (Pope & Johnson, 1983; Müller, 1994). Dolayısıyla Durkheim’ın düşüncesinde
teknolojiye açıktan bir ilgiye rastlanmasa da teknolojinin toplumsallaşmaya olan etkisinin tamamen
yadsındığı da söylenemez.
Klasik sosyolojide Marx’tan sonra teknoloji fenomeniyle yakından ilgilenen isim Max Weber’dir.
Weber, modern kapitalizmin neden Batı’da ortaya çıktığı sorusuna yanıt aradığı ve yoğun tartışmaya
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konu olan klasik çalışmasında, rasyonalleşmenin Batı’da modern toplumun gelişmesinin özünde
olduğunu tespit eder. Weber açısından modernleşme, Reformasyondan başlayarak dinden,
ekonomiye ve toplumun tüm alanlarına hâkim olan rasyonelleşme sürecidir. Onun için
rasyonalleşme bir anlamda sistematikleşmiş ve rutinleşmiş eylemler bütünüdür. Weber teknolojiyi
de bu düşünce üzerinde temellendirerek kapitalizm analizinin içine katar; temelde teknoloji tekniğin
rasyonelleşmesi ve bilimin tekniğe uygulanmasıdır (Weber, 1975:155). Rasyonelleşme hem
toplumsal hem ekonomik hayatı teknik bilginin temelinde düzenler, şeylerin teknik bilgisine ulaşmak
onların taşıdığı büyüyü bozmanın, yani sekülerleşmenin de en temel nedenlerinden biridir. Bu
bağlamda, Weber’in hem kapitalizm hem de bürokratikleşme analizlerinin önemli bir bölümünde
teknoloji ve toplum arasındaki ilişkinin izlerini görmek mümkündür (Weber, 1958). Weber için
cansız bir makine aklın nesneleşmiş biçimidir ve insanın iş hayatını özelleştirilmiş belirli yeteneklere,
belirli bir iş bölümüne ve belirli bir hiyerarşiye göre düzenleyerek onu kendine tabi kılar (Weber,
1978:1402). Bu rasyonel kurallar etrafında düzenlenen toplumsal örgütlenme bürokratikteknokratik bir toplumsal organizasyonu da beraberinde getirir. Weber, bir taraftan rasyonelleşmeyi
Batı’da modern dönüşümü gerçekleştiren bir toplumsal eylem biçimi olarak olumlarken, diğer
taraftan uzmanlaşma ve teknokrasiye tabi olan toplumsal örgütlenmenin, bireyin tüm yaratıcı
edimlerini ve iradesini denetim altına aldığı/alacağı bir dönüşüme doğru evrildiğini ‘demir kafes’
metaforuyla vurgular. Weber, bürokratik-kapitalist toplumda ‘demir kafesin’ makine üretiminin
teknik ve ekonomik şartlarına bağlı olduğunu söylerken rasyonelleşme ve bürokratikleşmenin bilim
ve teknoloji ile olan ilişkisine dikkat çekmekte olduğunu belirtmek gerekir (Weber, 1958:184).
3
Sermaye ve Aklın Tahakkümü: Vasıfsızlaşan İnsan
Marx, toplumsal ve tarihsel değişimin merkezine teknolojiyi koyan ilk düşünürlerden biridir. Toplum
çözümlemesinde teknolojinin yerini, emeğin vasfını dönüştüren bir güç olarak saptayan Marx için
teknoloji, toplumsallaşmanın en belirleyici parçalarından biridir. Bilindiği üzere Marx’ın toplumsal
yapı analizinin temelinde üretim tarzı kavramı vardır. Üretim tarzı, insanların ihtiyaçlarını
karşılamada doğayı dönüştürmede kullandıkları araçları, bu süreçte kendi aralarında geliştirdikleri
toplumsal iş bölümü, üretim ve bölüşüm ilişkilerini ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlayan siyasi ve
toplumsal yapıları tarif eder. İktisadi ve toplumsal yapı tarihin belirli bir döneminde, belirli bir
coğrafyada hâkim olan üretim tarzı etrafında örgütlenir. Üretim ilişkileri toplumu meydana getiren
toplumsal sınıflar nezdinde gruplar arasındaki ilişki biçimini tarif ederken teknoloji ise üretici güçler
kategorisinde nüfus ile birlikte kendine yer bulan tüm araçları ve emeği, dolayısıyla teknoloji ve
makineleri kapsayacak bir biçimde ele alınabilir (Mishra, 1979:135). Marx’ın, klasik iktisadın
ekonomi politik analizlerine temel eleştirisi, klasik iktisadın ekonomik süreçleri sınıflar arası
çelişkileri ve çatışmaları göz ardı ederek tarih-dışı bir biçimde kavramasıdır (Marx, 2019:358). Oysa
Marx’a göre, toplumsal değişim ve dönüşüm, yani toplumların tarihini anlamanın anahtarı sınıf
mücadelelerini analiz etmekle mümkündür. Tarihsel olarak sınıflar arası çelişkiler her üretim tarzı
içinde yeni üretici güçlerin ve ilişkilerin gelişimini biçimlendirerek toplumların iktisadi ve siyasi
yapılarında köklü dönüşümlere yol açar. Her ne kadar Marx’ın toplumsal analizlerinde tarihsel olarak
farklı üretim tarzlarının nitelikleri ve dönüşümleri üzerine değerlendirmeleri önemli yer tutsa da
Marx’ın esas ilgisi modern toplumun iktisadi, siyasi ve kültürel yapısını belirleyen kapitalizmin
analizidir. Marx açısından kapitalizmi kapitalizm-öncesi tüm üretim biçimlerinden ayıran en önemli
özellik, üreticilerin üretim araçlarından ‘özgürleşmesi,’ veya üreticilerin üretim araçlarından
koparılarak emek gücünün meta haline dönüşmesidir (Marx, 2019). Marx’a göre, kapitalizm
genelleştirilmiş meta üretimine dayalı bir iktisadi sistemdir: Sadece insanların ihtiyaçlarına karşılık
gelen mal ve hizmetlerin piyasada kar karşılığında alınıp satılması değil, bizatihi emek gücünün
kendisinin piyasa koşullarına tabi bir meta haline gelmesidir. Kapitalizm öncesi üretim tarzlarında
toplumsal olarak üretilen artı-değere ekonomi-dışı zor mekanizmalarına dayalı olarak el konulurken,
kapitalizmde artı değere el konulması üretim araçlarına sahip sermaye tarafından iktisadi
mekanizmalara dayalı bir biçimde gerçekleştirilir (Marx, 2019).
Kapitalizmde artı-değerin sürekli ve artan bir biçimde yeni sermaye birikimine dönüşmesi göreli
sömürü oranın artması ile, üretici güçlerin sürekli gelişimi ve emek sürecinde üreticilerin üzerinde
artan denetimi ile mümkündür. Bu bağlamda, Marx üretici güçlerin gelişimini makine ve alet
arasındaki farkı tartışmaya açarak başlar. Marx’a göre, alet ve makine arasındaki farka dair yaygın
kabul gören aletin basit bir makine, makinenin ise karmaşık bir alet olduğu; ikisi arasındaki farkın
ise, aletin gücünü insandan, makinenin ise insan olmayan kaynaklardan aldığı şeklinde yapılan
açıklama toplumsal dinamiklerden uzak mekanik bir düşüncedir (Marx, 2019:358). Marx için makine
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ve alet arasındaki fark, emek sürecinde yarattığı sadece nicel değil nitel dönüşümde gizlidir.
Makinenin emek sürecinde yarattığı dönüşüm üretimde uygulanan emeğin kuvvetinde değil,
niteliğinde aranmalıdır (Marx, 2019:358).
Kapitalizm-öncesi üretim biçimlerine, örneğin
manifaktüre hâkim olan emeğin örgütlenmesi, henüz birbirleriyle değişebilir metalar hâlini almaktan
uzak olan ve her biri kendine özgü bir değer taşıyan zanaat ürünlerini üreten, zanaatte yetkinliğin ve
el emeğinin temel koşullardan biri olduğu, aynı zamanda mevsim koşulları, doğum-ölüm gibi doğal
koşullara bağlılığı, insan yapımı koşullara olan bağlılığından daha yüksek olan insanî bir emek
sürecini işaret eder (Marx, 2005:100-101). Bu anlamda, kapitalizm-öncesi emek süreci Marx için
emeğin insanın kendini nesneleştirmesindeki araçsal konumuna işaret eder. Çalışan bir insan, dünya
üzerinde bıraktığı etki üzerinden kendi özünü nesneleştirir; bu noktada emek insanın kendini
gerçekleştirmesinin bir aracı olarak tanımlanabilir (Wending, 2009:30). Buna karşılık, üretim aracı,
sermayenin denetimine girmesiyle beraber başkalaşım geçirir ve sermayenin organik bir bileşeni
hâlini alır. Marx için makineleşme bu başkalaşım sürecinin son noktasıdır (Marx, 2016:5). Marx,
üretim araçlarının doğrudan biçimlerini kaybettikçe –yani üretim sürecinde kullanım değeri
üzerinden değerlenen parçalar hâline geldikçe- sabit sermayeye dönüştüklerini vurgular.
Dolayısıyla, makine de üretim süreci içerisinde değeri kendinden menkul olan, değişim sürecine
katılmayan sabit sermaye olarak anlam kazanır (Marx, 2016:10). Bu durumda, iş bölümünün bu
artışıyla, işçi yalnızca kapitalistle veya diğer işçilerle değil, makineyle de rekabete girmek
durumundadır (Marx, 2018:22). Aslında Marx’ın teknoloji çözümlemesinin temel ilgisi de bu
rekabetin işçi sınıfı üzerinde yarattığı yıkıcı etkinin ortaya koyulmasıdır.
Teknolojinin sermaye tarafından kullanımı, emeğin niteliğinin yanında niceliğine olan gereksinimi
de değiştirir. Emeğin yapısındaki bu değişme, işçiyi üretim sürecinin aktif bir aktörü olmaktan
çıkararak bir gözcü ve düzenleyiciye dönüştürür (Marx, 2016:27) veya işçi sayısının gerekenden
fazla olmasıyla birlikte işsizlikle karşı karşıya bırakır (Marx, 2018:18). Dolayısıyla işçinin üretim
sürecine dair herhangi bir yetkinliğe ve belirli bir fiziksel güce sahip olması gerekliliği ortadan kalkar
ve böylece daha önce işgücüne dahil olması mümkün olmayan nüfusun da –kadınlar ve çocuklarüretim sürecine dahil olması anlamına gelir (Marx, 2019:378). İşgücüne katılımda yaşanan bu büyük
artış ise emeğin değerini düşürerek ve işsizliği yükselterek bir işsizler kitlesi, Marx’ın tanımıyla
yedek iş gücü ordusu yaratır (Mishra, 1979:143). Makineleşmenin işçiye etkisi yalnızca bununla
sınırlı değildir. Makineleşme aynı zamanda iş gününü sürekli olarak uzatan bir etkidedir; makinenin
işçi gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu yoktur. Aynı zamanda sermaye olarak
kapitalistin kişiliğinde bilinç ve irade sahibi olan makine, zorunlu hâller dışında işe direnmez (Marx,
2019:386). Dolayısıyla makine –işçiye oranla üretim kapasitesinin de kat be kat yüksek olduğu
düşünüldüğünde- ‘işlevsiz’ kaldığı her an sermayeye büyük bir maliyet oluşturur. Dolayısıyla
makinenin sürekli işler hâlde olması, sermaye için arzulanır bir hâl alır ve makine başındaki işçinin
iş günü buna istinaden sürekli uzar (Marx, 2019:389). Nihayetinde, makineleşme emek ve
sermayenin masaya özgür biçimde oturdukları durumu tümden yıkarak gücü sermayeye verir (Marx,
2019:381). Makinelerin ortaya çıkışından sonra emek ve sermaye arasındaki mücadele, bir sermaye
aracı olarak makine ile işçi arasındaki mücadele biçiminde görülür. Ancak zaman içinde işçi sınıfı
mücadelesinin makinenin kendisiyle değil, onun kapitalist kullanımı ile olduğunu kavramasıyla
mücadele esas biçimini alacaktır. (Marx, 2019:408-412).
Marx’ın doğa bilimleri ve doğa bilimlerinin etrafında yapılanmış olan teknolojiye dair düşüncelerinin,
yani teknolojik birikim ve ilerlemenin kendinde değil, kapitalizm ve sermaye ile girdiği ilişkide
kazandığı anlamın eleştirilmesi gereken esas şey olduğuna yönelik fikirleri Frankfurt Okulu
tarafından geliştirilerek bir adım ileri taşınmıştır. Frankfurt Okulu’nun temel bilim ve teknoloji
eleştirisi Marx’ın izlediği yoldan bu noktada ayrılarak aklın araçsallaşması çevresinde gelişmiştir
(Collin & Pedersen, 2015:46). Kitle kültürünün ortaya çıkmasını mümkün kılan ve maddi altyapısını
oluşturan teknolojik gelişmelerin araçsal aklın meşruiyetini yaygınlaştırdığı tezi Frankurt Okulu
düşünürlerinin önemli tespitlerinden biridir. Teknolojinin toplum ile ilişkisinde aldığı biçim kültür
endüstrisini ve kitle kültürünü yaratmaktaki etkisinde ortaya çıkar. Kültür endüstrisi kendini bir
anlamda teknolojik ilerlemenin kaçınılmaz [ve iyi] sonucu olarak sunar ve tüketimin aslında kültür
endüstrisinin belirli ve sınırlı üretiminin bir zorlaması olduğunu gizler (Adorno, 2014:49). Kültür
endüstrisinin tahakküm araçları her yerde aynılığı bulaştırırken, bunu teknolojinin gücünü
kullanarak gerçekleştirirler. Adorno’nun radyo ve telefon arasında yaptığı ayrım bu fikrini net bir
şekilde gösterir. Bir iletişim aracı olan telefon insanın özne rolünü oynamasına izin verirken, bir
sonraki aşamada radyo “tüm insanları farklı kanallarda yayınlanan aynı programların dinleyicileri
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hâline getirirken” (Adorno, 2014:49) bir anlamda demokratik bir yanılsama ile herkesi kültür
endüstrisinin içine çeker. Kültür endüstrisinin en önemli aktörleri kapitalizme organik bir biçimde
bağlıdır (Adorno, 2014:51).
Frankfurt Okulu temsilcilerinde teknolojiyi çözümlemesinin en önemli temsilcilerinden biri de
Herbert Marcuse’dir. Marcuse araçsallaşan şeyin yalnızca akıl olmaktan çıkıp, insanın da
araçsallaştığı teziyle eleştiriyi bir adım öteye taşır (Collin & Pedersen, 2015:47). Akıl bir kültürel form
hâlini almıştır ve yalnızca bir yerden değil, birçok yerden insanı tahakküm altına almaktadır.
Teknolojik akıl, teknolojinin insan hayatının her alanına dahil olmasıyla birlikte insanın ve toplumsal
hayatın bir yeniden-düzenlenmesine işaret eder. Teknolojinin bilgisi yeni bir bilgidir ve bu yeni bilgi
teknolojik aletlerin şifrelerinin çözümlenmesiyle gündelik hayatı devam ettirilebilir kılar; teknolojik
akıl bu süreçlere uyum sağlamaya çalışan insanın aklıdır (Marcuse, 1998:139). Akıl teknolojinin
güdümüne girdikçe akıl olmaktan çıkarak teknolojinin bir aracı hâlini alır ve bunun neticesinde yeni
bir kültürel forma dönüşür (Feenberg, 2017:5). Bir kültürel form olarak teknolojik akıl, kültür
endüstrisine benzer biçimde özgür olmadığının farkında olmayan itaatkâr bir kitleyi yaratmanın
anahtarıdır. Bu itaatkârlık ve özgürlük yokluğunun kimin işine geleceği ise bellidir: kapitalizmin
zaferinin gerçekleşebilmesi için, şirketlerin daha üretken çalışabilmesi ve eşitsiz ekonomik güce
sahip aktörler arasındaki rekabetin [anlamlıymışçasına] sürdürülebilmesi, [dolayısıyla buna engel
olacak olan] bireyliğin geri çekilmesi ve baskılanması gerekir (Marcuse, 2007:3).
Marcuse teknolojik aklın insan üzerindeki tahakkümünü üç eleştiri üzerinde temellendirir. Bu
eleştirilerden ilki işçi sınıfının kapitalizm karşısındaki direncini azaltmanın bir aracı olarak kitlesel
medya ve tüketimin rolüdür. İkinci eleştiri, kültürel bir form hâlini alan teknolojik aklın sınıf
çatışmalarını teknik problemlere indirgeyici etkisidir. Üçüncü eleştiride ise teknolojinin ve teknolojik
tasarımların yukarıdan aşağıya kontrolü pekiştirip kapitalizmi güçlendirici etkisini buluruz
(Feenberg, 2017:7). Böylece, özellikle Marcuse’nin teknolojiyi ele alış biçimi özelinde Frankfurt
Okulu’nun teknoloji ve toplum üzerine tartışmalarının yönü ortaya çıkar. Frankfurt Okulu’nun,
Marx’ın teknoloji ve teknolojik aletlere yönelik yaklaşımındaki temel tutumu olan şeylerin değeri
kullanım biçimlerine göre ölçülür anlayışını bir anlamda terse çevirerek, problemi şeyleri önceleyenin
–araçsal aklın- karakterine çektiklerini görebiliriz. Frankfurt Okulu’nun teknoloji eleştirisinin
temelinde araçsal akla uygun inşa edilmiş her şeyin özünde insanî olanı baskılayacak ve akıl-dışı
kılarken yeniden-üretilmesini sağlayacak olduğu fikri görülmektedir. Zaten, ileri sanayi toplumu da
akıl-dışı bir toplumdur (Marcuse, 1998:146).
4
Fenomenoloji ve Teknolojinin Özü Tartışmaları: Makine Tarafsız Mıdır?
Doğrudan teknolojinin doğasına ilişkin ilgi, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak özellikle
Avrupa ve ABD’de akademilerinde 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren hız kazanmıştır. Alman
filozof Martin Heidegger’in teknoloji üzerine felsefi çözümleri, bilim ve teknoloji çalışmalarını hem
felsefenin hem de sosyolojinin temel çalışma alanlarından biri haline getirmiştir. Fenomenoloji
teknoloji üzerine ilk sistematik felsefi düşünme girişimi olarak değerlendirilebilir. Fenomenolojide
teknoloji sorunu teknoloji ile insan arasındaki ilişki üzerine odaklanır. Bu bağlamda, teknoloji
gerçekliği algılamanın ötesinde yorumlamanın da bir biçimi olarak ele alınır. Fenomenolojik bir
bağlamda teknoloji, gündelik hayatımızı [ve dolayısıyla tüm anlam dünyalarımızı ve eylemlerimizi]
manipüle eden bir güç olarak ele alınmaktadır (Feenberg, 2010; Ihde, 1979; Ihde, 1990). Burada
fenomenolojik yaklaşım içerisinde öncelikle modern teknoloji felsefesinin kurucusu olarak kabul
edilen Martin Heidegger ve Heidegger eleştirisiyle teknoloji felsefesinin en önemli isimlerinden biri
olan Don Ihde’nin görüşlerine bakmak yerinde olacaktır. Heidegger için önemli olan teknolojinin
aldığı biçimler ve gelişmişlik düzeyinden ziyade, teknoloji ile kurduğumuz ilişkinin biçimi, bizim
teknolojiyi algılama biçimimiz ve teknolojinin insan eylemini manipüle etme biçimleridir. Heidegger
teknolojinin iki algılanış biçiminden doğan çifte bir anlamı olduğunu belirtir: Bunlar bir araç olarak
teknoloji ve bir insan eylemi olarak teknolojidir. Teknolojinin bu algılanma biçimlerini araçsal ve
antropolojik algılanma biçimleri olarak niteler (Heidegger, 1977:4). Teknolojinin bu iki algılanış
biçimi birbirleriyle iç içe geçmiştir. Teknolojik araçlar belirli amaçlar taşırlar -araçsal anlam- ve bu
araçların üretimi ve kullanımı elbette insan eylemidir -antropolojik anlam- (Heidegger, 1977:4).
Heidegger teknolojinin bu anlamlarının yanlış olduğunu iddia etmez. Aksine bu anlamların doğru
olduğunu belirtir; her iki anlam da teknolojinin ne olduğunu tanımlamakta yeterlidir (Heidegger,
1977:5). Ancak bu anlamlar fazlasıyla yerleşmiş anlamlardır ve teknoloji ile insan arasındaki ilişkiyi
açıklamakta yetersiz kalırlar. Teknolojinin bu anlamları, insanın onunla kurduğu ilişkiyi örten bir
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işlevdedir ve teknoloji ile ilgili esas mesele onu en ustaca kullanabilme kapasitesini elde etmeye
indirgenmiş olur. Böylece teknolojiye bir ruh atfetmiş oluruz ve gerçek soruyu –yani teknoloji ve
insan arasındaki ilişki sorusunu- kaçırırız (Heidegger, 1977:5). Heidegger teknolojinin tanımını
yapmaktan ziyade teknoloji ile insan arasındaki ilişkiyi anlamlandırmanın peşindedir, dolayısıyla o,
bu ilişkinin özünü tartışmaya açar ve fenomenoloji bu noktada devreye girer. Heidegger için modern
teknoloji, metafiziğin başlangıcıdır. Burada yaptığı ayrımda [modern] teknoloji ile [geleneksel]
techné arasındaki karşıtlığı kullanan Heidegger, en basit biçimiyle, technénin şeylerin özünü ortaya
çıkarırken aynı zamanda gerçeği ortaya çıkaran yanının modern teknolojide kaybolduğunu söyler.
Modern teknoloji gerçeği ortaya çıkarmaktan ziyade örter (Turanlı, 2017:2). Modern teknoloji
doğaya akılcı olmayan bir biçimde meydan okur ve doğa [aslında olmaması gereken bir biçimde]
teknoloji için hem bir kaynak hem de bu kaynakların depolandığı bir şey hâlini alır; böylece,
[technéden ilerleyiş sürecinde] teknoloji doğanın ve şeylerin gerçekliğine ulaşmanın değil, bunu
örtmenin bir aracı olur (Heidegger, 1977:14). Kısacası Heidegger için teknolojinin özü teknolojinin
kendisinde değil, insan ile olan ilişkisinin incelenmesiyle ortaya çıkarılabilir. Teknoloji, içinde
bulunduğu çağın [verili kabul edilen] gerçekliğini çerçeveler, dolayısıyla teknolojinin çerçevelediği
gerçeklik gerçeğin kendisi değil, onun süzgecinden geçmiş olan bir modelidir (Mertel, 2020:467).
Heidegger’i düşüncesindeki özcülük üzerinden eleştiren Don Ihde’ye göre ise teknoloji üzerine
düşünmenin makul biçimi, metafiziksel bir teknoloji tahayyülünden değil, gündelik hayat ve yaşam
dünyamızdan yola çıkan bir düşünme biçimi olmalıdır (Ihde, 2010:102). Ihde bir post-fenomenolojist
olarak konumlandırılabilir ve teknoloji ile yaşam dünyası arasındaki bağı soyut teknoloji teorilerine
yeğler pozisyondadır (Scharff, 2012:298). Ihde’nin teknolojiye temel ilgisi, teknolojinin kendisi değil,
teknolojinin dünya ile insan arasındaki bağı kurmaktaki işlevi üzerinedir. Bu bağlamda teknoloji ile
insan arasındaki ilişkiler, aslında teknoloji, insan ve dünya arasındaki ilişkilerdir (Nørskov,
2015:190). Ihde, insan, teknoloji ve dünya arasındaki ilişkileri farklı biçimlerde kategorize etmiştir.
Bu kategorizasyon insan ve teknolojinin arasında kurulan bir olma hâliyle ortaya çıkan cisimleşmiş
ilişki, teknolojinin dünya ile bir olma ilişkisi kurduğu ve insanın bu ilişkiden süzülenleri yorumladığı
hermenötik ilişki, insan ile teknolojinin direkt ilişkisinde dünyanın bir arka plana dönüştüğü, bir
karşılıklılık hâli üzerinde yapılanan ötekilik ilişkisi ve teknolojinin insan eylemi ile deneyimlerine bir
arka plan sağladığı bir ilişki biçimi olan arka plan ilişkisi olarak özetlenebilir (Ihde, 1990; Ihde, 1979).
Söz gelimi, bir cep telefonuyla konuşurken aslında telefonun kendisiyle değil, hattın diğer ucundaki
kişiyle konuşmuş oluruz, ancak burada insan ve cep telefonunun oluşturduğu bir olma hâli yeni bir
biçimin cisimlenmesidir. Bir MRI cihazının doğal bir fenomen olan bedenin bir temsilini bir doktora
sunması ve doğal bir fenomeni bu temsil üzerinden yorumlayan bir doktor hermenötik ilişkiye örnek
olabilir. Ötekilik ilişkisine bir örnek, yiyecek almak için bir otomatla ilişki kuran bir insan, veya yeni
teknolojilerde insan-robot ilişkileri olarak gösterilebilir. Gündelik hayattaki eylemlerimiz ve
deneyimlerimizi etkileyen arka plan ilişkisine bir örnek ise sıcak havalarda soğuk, soğuk havalarda
sıcak bir iklimlendirme sağlayan bir klimanın insan ile direkt temas sağlamadan onun gündelik
deneyimlerine etki etmesi olabilir. Mevsime göre sıcak/soğuk dengesi ayarlanamazsa insanın
gündelik deneyimi kötüye gidecektir, şayet bu denge ayarlanabilir ise insan gündelik deneyiminde
memnun bir hâlde olacaktır.
Fenomenolojik teknoloji yaklaşımı temelde şöyle özetlenebilir: teknoloji gündelik hayatımızın o
kadar içine girmiştir ki, teknolojik aletler bedenimizin birer parçası hâlini alırken, dünyayla olan
ilişkimiz teknolojinin süzgecinden geçerek kurduğumuz bir ilişkiye dönüşür. Teknoloji, insan ile
dünyanın birbirleriyle olan ilişkisini manipüle ederken, insanın dünyayı algılayışı [ve bu algılayışın
bir yansıması olarak] kendini algılayışını da manipüle eder (Ihde, 1979:5-6). Dolayısıyla teknolojinin
fenomenolojik ele alınışı teknoloji ile insan arasındaki ilişkiye odaklanarak, teknolojinin özünü kendi
içerisinde değil, insan ve dünya arasındaki ilişkiyi manipüle etmesinde aramaktadır.
5
Bağlamların Kopuşu, Yeni Özneler ve Teknoloji
1970 ve sonrası teknolojik gelişmelere paralel, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, Dünya’da iktisadi
ve toplumsal yapıda köklü dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlere değinmeden önce kısaca savaş
sonrası döneme hâkim olan birikim rejimi ve toplumsal örgütlenmeye kısaca değinmekte fayda var.
İki Dünya Savaşı arasında ortaya çıkan iktisadi ve toplumsal krizlere çözüm olarak Savaş sonrası
dönemde Batı’da refah devleti, gelişmekte olan ülkelerde ise “ulusal kalkınma” modeli ekseninde yeni
birikim rejimi ulusal sınırlar içinde kitlesel üretime ve iç talebe dayalı bir büyüme stratejisini
gündeme getirmiştir. Bu dönemin hâkim üretim örgütlenmesi iş güvencesinin ve sendikal hakların
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güç kazandığı Fordist üretim modelidir. Sosyal hakların genişlediği bu dönemde, devlet destekli
altyapı ve hizmetler sektörünün genişlemesi ile hem sermaye birikiminin arttırılması hem de işçi
sınıfı radikalizminin sınırlandırılması hedeflenmiştir. Ancak, 1970’lerde baş gösteren petrol krizi ve
daha da önemlisi örgütlü işçi sınıfının refah payının artması sermayenin karlılığı üzerinde önemli
ölçüde baskıya yol açmıştır. Ortaya çıkan krize çözüm olarak neoliberalizm olarak adlandırılan yeni
bir birikim modeli aşama aşama başta Şili, ABD, İngiltere ve Türkiye olmak üzere gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde başat politika seti olmuştur (Harvey, 2005). Kamu bütçesi içinde sosyal
harcamaların sınırlandırılması, devletin küçültülmesi, kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi,
çalışma hayatının esnekleştirilmesi, sendikasızlaştırma gibi ekonomiden, siyasete ve kültüre kadar
köklü dönüşümlere yol açan neoliberalizm, sermayenin hem yerel hem de küresel ölçekte
genişlemesini ve derinleşmesini beraberinde getirmiştir. Devlet kontrolündeki ekonominin rekabete
açılması, büyük ölçekli özel sermaye yatırımlarının eğitim, sağlık, kentsel rant, tarımsal üretim
(özellikle tohum geliştirme, gübre, tarım teknolojileri vs.) gibi yeni alanlarda teşvik edilmesi, yeni
teknolojilerin de üretimini hızlandırmıştır. Özellikle, üniversitelerin sanayi ile proje bazlı iş birliğine
yönlendirilmesi bilginin hızlı bir biçimde metalaşması beraberinde getirmiş ve teknolojik alanda
önemli sıçramalar yaşanmıştır. “Enformasyon/bilgi toplumu” gibi yeni kavramsallaştırmalar aslında
sermayenin bilgi ve iletişim teknoloji alanlarında artan yatırımı ve bu alanın ekonominin
örgütlenmesinde ve toplumda yeni bir güç haline geldiğine işaret etmektedir (Beniger, 1986;
Webster, 2006). Mobil telefon, bilgisayar, internet gibi iletişim teknolojileri, mal ve para akışlarının
yerel sınırlılıklar ve ‘katılıklardan’ kurtularak küresel ölçekte örgütlenmesini, akışını ve etkisini
kolaylaştırmıştır. Benzer bir biçimde ulaşım teknolojilerinin hız kazanması hem mal ve hizmetlerin
hem insan hareketliliğinin ulus aşırı bir biçimde gerçekleşmesini sağlamıştır. “Zaman-mekân
sıkışması” olarak da tanımlanan küreselleşme (Giddens, 1991; Harvey, 2005), ulaşım ve iletişim
teknolojilerinin alt yapısı üzerine şekillenen birbirinden uzak mekân ve zamansallıkların birbirine
iktisadi, siyasi ve kültürel olarak eklemlenmesi ve birbirini etkilemesini tarif eden yeni bir toplumsal
durumu ifade eder. Manuel Castells (2009) 1970 sonrası ortaya çıkan bu yeni toplumsal durumu,
toplumların ve toplumsal grupların enformasyon teknolojileri üzerinden etkileşim içine
girebilmesini “ağ toplumunun yükselişi” olarak tarif eder. Üretim sürecinin örgütlenmesi de
teknolojik gelişmelerin sayesinde küresel bir niteliğe dönüşmüştür. Mal ve hizmetler üretiminin
farklı aşamalarının birbirinden farklı mekanlarda gerçekleşmesi, yani üretimin mekânsal olarak
parçalanması üreticilerin güvencesizliğini de derinleştirmiştir. Sermayenin küresel ölçekte sürekli
daha ucuz işgücü arayışı çalışanlar arasında dayanışmadan daha ziyade rekabeti derinleştirmiştir.
Otomasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan kitlesel işsizlik sadece mavi yakalı
çalışanların değil, beyaz yakalı çalışanların da küresel ucuz iş gücü ile rekabet etmek durumunda
kaldığı, Guy Standing’in (2011) deyimiyle ‘prekerleşmeyle’ karşı karşıya kaldığı yeni kapitalizm,
(Noble, 2011) tüm çalışanların güvencesizliğini norm haline getirmiştir. Bu bağlamda, geleneksel
sınıf siyasetinin zayıflaması (Gorz, 1987), siyasal alanda hem dini, etnik kimlikler etrafında, hem de
sermaye ve teknolojinin doğa ve yaşam alanlarına artan müdahalesi ekoloji ve çevre hareketi gibi
parçalı yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Melucci, 1980; Habermas, 1981;
Touraine, 1985).
İktisadi, toplumsal ve kültürel alanda yaşanan bu değişimler aynı zamanda sosyal bilimler içinde
epistemolojik tartışmaları da derinleştirmiştir. Bir taraftan bildiğimiz anlamda modernitenin sonunu
ilan eden post-modernite, diğer tarafta ise değişimi tespit etmekle birlikte sürekliliklere işaret eden
geç modernite tartışmalarının bilim ve teknolojinin yeni toplum kavramsallaştırmalarının
merkezinde yer aldığını belirtmek gerekir. Zira, postmodernizmin birçok alanda modernitenin
sonunu tahayyül etme çabası ve onun inşa ettiği dünyaya eleştirel bir yaklaşım olduğu
düşünüldüğünde, modernitenin bilimi ve teknolojisini de eleştirel bir bağlamda ele aldığı
söylenebilir; modernitenin sorgulanması ve [postmodern bakışın öne sürdüğü şekliyle] yaşadığı
meşruiyet krizlerinden modern bilim ve teknoloji de payına düşeni alır (Heise, 2004:137). Aynı
zamanda bilimsel ve teknolojik ilerlemeler insanlık tarihinin daha önceki dönemlerinde hiç olmadığı
kadar hızlanmasından ve teknolojiyle kurulan ilişkinin bir uzmanlık ilişkisinden çıkıp gündelik
hayata hâkim bir ilişki biçimi olmasından dolayı [bilimsel ve teknolojik] bilginin yeni biçimleri de
modern sonrası dönemde mercek altına alınmıştır (Heise, 2004:138). Bu alandaki tartışmaları iki
teorik kamp etrafında değerlendirmek mümkündür: Bir tarafta geç modernite, risk toplumu gibi
kavramsallaştırmalar altında yeni toplumsal durumu ve bu süreçte bilim ve teknolojinin konumunu
ele alan Beck ve Giddens gibi düşünürler, diğer tarafta toplumsal ve siyasal alanın radikal dönüşüm
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geçirdiğini iddia eden Lyotard, Jean Baudrillard, ve Foucault gibi post-yapısalcı, post-modern
düşünürler.
İlk olarak modern bilim ve teknolojinin sert bir biçimde eleştiriye tabi tutulmasına işaret eden tarafı
ele alacak olursak, bu hususta en önemli fikirlerin Ulrich Beck tarafından dile getirildiğini
söyleyebiliriz. Beck’e göre modernite bir anlamda kendi ürettiği riskleri açıklayamaz bir hâldedir ve
bu risklerin hâkim olduğu yeni toplumsallaşma biçimi olan risk toplumu, modern-sonrası dünyayı
karakterize eden yeni bir durumdur. Beck, postmodernizm fikrine şüpheyle yaklaşarak,
modernitenin sona ermediğini, sona erenin basit modernite olduğunu ifade eder. Beck’e göre,
günümüz dünyasını karakterize eden yeni toplumsal durum refleksif modernite olarak
tanımlanabilir (Beck, 2011). Beck’e göre refleksif modernite ve basit modernite arasında temel
benzerlikler mevcuttur: her iki dönemde de yaşam koşullarını değiştirecek müdahaleler olmuştur.
Bu müdahaleler üretici güçler, piyasa, mülkiyet ve iktidar ilişkilerinin çeşitli aşamaları ile ortaya
çıkmış ve değişiklikler göstermişlerdir (Beck, 2011:73). Bu ilişkilerde yaşanan değişimler refleksif
modernitenin toplumsal örgütlenme biçimi olan risk toplumunun ikili karakterini gösterir
niteliktedir: yeni toplumsallığın temelinde doğanın ve geleneğin sonu vardır; doğa ile ilgili sorular
değişmiş ve doğa bize ne yapabilir sorusunun yerini biz doğaya ne yaptık sorusu almıştır. Gelenek
ise refleksif modernite öncesinin güvenli yaşam biçimleri ve bu yaşam biçimlerinin yollarının artık
hayatını yönlendiremediği noktada bireyin seçimleri ve bu seçimlerin riskleri üzerine düşünmesi
gerekliliğine işaret eder (Beck, 1998:10). Tüm bu dönüşümün temelinde ise modernitenin biliminin
ve teknolojik ilerleyişinin [klasik modernitedeki kutsal yerine istinaden] sorgulanmadan gelişmesi
vardır. Bu gelişmeler modern dünyayı kendi yaratısı olan bilim ve teknolojinin ortaya çıkardığı
riskleri açıklayamaz bir pozisyona getirmiş ve tüm toplumsallığımız kökünden değişmiştir. Riskler
tüm dünyayı sarmış ve bu risklerin pençesindeki modern toplumlar bilime ve teknolojiye şüpheyle
yaklaşılan yeni bir düzene geçmişlerdir; modernitenin yarattığı bilimsel ve teknolojik riskler,
sınırları ve sınıfları aşan bir biçimde birleştiricidirler (Beck, 2011:49).
Beck’in düşüncesine yakın bir konumda olan Anthony Giddens’a göre de modern dünya
"kontrolümüzden çıkmış bir dünyadır: Toplumsal değişme hızı önceki sistemlerdekinden daha
yüksek olmakla kalmayıp, daha önceki toplumsal pratikler ve davranış biçimlerini etkileme derecesi
ve kapsamlılığı da yüksektir” (Giddens, 2010:30). Modern dünyanın kontrolden çıkışında da
teknolojinin etkisi olduğu barizdir. Her ne kadar Giddens’ın teknoloji ile ilgisi Beck kadar yoğun
olmasa da, onun görüşünde de modernitenin zaman ve mekânsal bağlarını kopararak, toplumsal
hayatı tahakkümü altına almasının teknoloji ile ilgisi olduğu açıktır. Modern-öncesi durumda zaman
ve mekân, kişinin bulunduğu yer ile temelden bağlıyken, mekanik saatin icadı ve yayılmasıyla
zamanın evrenselleşmesi ve birleşmesi örneğinde görüldüğü gibi (Giddens, 1991:17) Giddens için de
teknolojik ilerleme küreselleşmenin ve modernitenin temelinde bir yerde durmaktadır.
Modern-sonrası düşüncesinde teknoloji çalışmaları, postmodernizm ekseninde, özellikle Fransız
postyapısalcılığı içerisinde yukarıdaki anlamından farklı bir biçimde tartışılmıştır. Post-yapısalcılık
ve temsilcileri, daha çok modern öznenin oluşumunda denetim ve disiplin mekanizmalarında
teknolojinin yeri üzerine düşünmüşlerdir ve geç modernite savunucularından farklı bir biçimde
teknolojiyi ele almışlardır. Örneğin Lyotard’a göre postmodern dönemde bilginin mahiyeti
değişmiştir ve bu değişimde teknolojik değişmelerin rolü büyüktür. Teknolojik değişmenin bilgi
üzerindeki iki temel etkisinden bahseden Lyotard, bunları araştırma ve bilginin yayılmasındaki
etkileri olarak kategorize eder (Lyotard, 1984:4). Birinci etki, sibernetikler sayesinde sıradan
insanların da genetik ile ilgili fikirlere sahip olabilmesi şeklinde örneklenebilirken, ikinci etki ise
makinelerin yayılması ve kullanımının herkese açılmasıyla bilgiyi edinme, sınıflama ve sömürme
biçimlerinin değişmesi olarak gösterilebilir (Lyotard, 1984:4). Lyotard için bilgisayarlaşan toplumlar
bilgisayarların dilini konuşurlar, böylece postmodernizmin gerçeklik söylemde inşa edilir
biçimindeki temel iddiasıyla birlikte düşündüğümüzde, gerçeklik, postmodern dönemde bilgisayarın
dili hâlini almıştır. Bilgi ve gerçekliğin ilişkisi üzerine gözlemlerinde bilginin metanın üretimindeki
temel güç hâlini aldığını söyleyen Lyotard’ın (Lyotard, 1984:5). temel argümanını şu şekilde
özetlemek mümkün görünmektedir: kültür, dijital teknolojiyle birlikte tıpkı kapitalist sistem gibi
optimal performansın elde edilmesinin, yani en az girdiyle en çok çıktının alınmasının başat
konumda olduğu bir şey hâlini almaktadır (Lyotard, 1984:44). Bir anlamda yeni dijital bir kapitalist
kültürün resmidir onun çizdiği.
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Jean Baudrillard da teknolojiyi tarihsel olarak üçüncü simülakr dönemi olarak nitelediği simülasyon
evrenini temeline konumlandırır. Ona göre simülasyon, bilgi, model ve sibernetik oyunlardan oluşan,
mutlak denetimi hedefleyen bir simülakrdır ve aynı zamanda “bir köken ya da gerçeklikten yoksun
bir gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesidir” (Baudrillard, 2016:14). Bu noktada Baudrillard bir
hipergerçeklik olarak simülasyondan bahsetmektedir. Bir simülasyonun en üst noktası olarak sanal
gerçeklik ise, hipergerçekliğin tamamlandığı son noktadır ve Baudrillard’ın düşüncesinde
teknolojinin yerini en net gösteren ifadelere sahiptir. Baudrillard için sanal gerçeklik, insanların yüz
yüze gelmediği, tüm dünyayı sarmalayan ve dünyanın televizyon ve internet gibi yazılı ve görsel
iletişim araçları aracılığıyla algılanarak çözümlenmesi ve bu çerçevede yorumlanması sonucunda
ortaya çıkan yeni bir gerçekliktir (Baudrillard, 2015:8). Baudrillard sanal gerçekliği ele alırken
bilgisayarı analizinin temeline koyar. Örneğin bilgisayar vasıtasıyla bestelenen ‘kusursuz’ bir müzik,
ne kadar kusursuz olursa olsun gerçek müzik olmaktan uzaktır; çünkü düş gücü yerini bilgisayarın
sanal gerçekliğine bırakmıştır (Baudrillard, 2015:24).
Michel Foucault ise teknolojiyi modern öznenin kurulumu sürecinde başat güçlerden biri olarak ele
alır. Normal olan ile olmayan arasındaki ayrımı karakterize ederken Foucault normal olanın
kendisini normal olmayan üzerinden tanımlayarak normalliğini meşrulaştırması üzerinde durur
(Foucault, 2012:178). Bu, bir anlamda Foucault’nun modern toplumunu karakterize eden iktidar
mefhumunun bir görünüşüdür. Zira Foucault için iktidar yalnızca yukarıdan aşağıya uygulanmaz.
İktidar yaşamın her alanında işleyen etkin bir güçtür (Foucault, 2012:177). Teknoloji de iktidarın [ve
dolayısıyla modern öznenin] oluşumunda temel bir noktadadır. İktidarın tüm disipline edici ve
düzenleyici pratikleri Foucault için teknolojiyle bağlantılıdır. Bu anlamda panoptikon bir iktidar
teknolojisidir aslında, zira bedenin bilgisine vakıf olmak bedene egemen olmaktır; bu beden üzerinde
ve üzerine inşa edilen siyasal teknolojidir (Foucault, 2015a:63). Disiplinin muktedirin eylemlerinden
öznenin kendi eylemlerine kaydığı modern öznenin ortaya çıkışı sürecinin temeli bu anlamda biyoiktidar üzerine kuruludur. Foucault tarihsel biçimde ele aldığı iktidar mefhumunu teknoloji ile bu
bağlamda iç içe kullanır ve nihayetinde öznenin kendi kendini disipline ettiği biyo-iktidara ulaşır.
Biyoiktidar, özneyi eylemeye iterken bu eylemenin biçimini manipüle eden bir iktidar teknolojisidir
(Foucault, 2015b:73-74).
6
Toplumsal Bir İnşa Olarak Bilim ve Teknoloji
1970’li yıllarla birlikte bilim ve teknoloji çalışmalarında yeni bir yaklaşımın ortaya çıkışıyla bilim ve
teknolojinin sosyolojik yorumu yeni bir boyut kazanmıştır. Söz konusu yaklaşım hem bilimin hem
teknolojinin toplumsal inşalar oldukları ön kabulüyle yola çıkan ve bir anlamda hem yapısal hem
işlevsel bilim ve teknoloji çalışmalarının tözcülüğüne eleştirel bir bakış açısı sunarak onları yapısöküme uğratan bilim ve teknoloji araştırmaları yaklaşımıdır (Sismondo, 2010:10-11). Bilim ve
teknoloji araştırmaları, bilimsel ve teknolojik gerçekliğin sosyal bir inşa olduğu ön kabulüyle hareket
eder (Pinch & Wijker, 1984). Toplumsal olarak inşa edilen “yalnızca insanlar değil, aynı zamanda
onların yarattıkları dünyalar, fikirleri ve kullandıkları insanî ürünlerdir” (Bauchspies vd., 2019:22).
Bilim ve teknolojinin bir gerçeklik olarak inşasında ise onların doğalarının [toplumsal etkileşimler
etrafında inşa edilmeleri bağlamında] toplumsal, [kendi etrafında gerçekliği yeniden üreten bir
anlamda] aktif ve [doğayı yorumlayan ve bilgiyi ortaya çıkaran ürünlerinin doğal değil, insan yapımı
olması nedeniyle] doğanın kendisinin fikirlere aktarılması kadar basitçe anlaşılamayacak derecede
doğal-dışı olduğu söylenebilir (Sismondo, 2010:57). Tüm bunlar etrafında bilimsel gerçekliğin
kendini bir gerçeklik olarak sunabilmesi, bir anlamda bir mitin inşa edilmesi sürecini takip
etmektedir. Bu mitin inşasında bilimin temel kavramları olan olgu, teori, yöntem, teknik gibi
kavramların toplumsal olarak nasıl inşa edildiklerini ele almak bilimin toplumsal inşasını anlamak
açısından önemlidir.
Bilim toplumsal bir inşa ise, onun bir ürünü olan teknoloji de toplumsal bir inşa olarak ele alınmalıdır.
Ancak bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi yalnızca bilimin teknolojiyi belirlediği bir biçimde, tek
yönlü ele almak teknoloji ve bilimin toplumsal inşaları sürecinde bir hususu gözden kaçırmamıza
neden olabilir: bilim ve teknoloji arasındaki karşılıklı ilişkiyi. Şayet bilim bir mite benzer biçimde inşa
ediliyorsa, bu inşadan pay alan –ve bu inşada payı olan- teknoloji hususu ele alınmalıdır. Bu düşünme
biçimi bizi sosyo-teknik bir sistem olarak toplum ve teknobilim tartışmalarına götürmektedir.
Teknobilim, bilimsel gerçekler ve teknoloji olarak inşa edilen her şeyin üretiminin arka planında olup
bitenler olarak düşünülebilir (Sismondo, 2010:81). Bilim ve teknoloji olarak gördüğümüz şeyler, tüm
sürecin sonunda bu üretim sürecinin kirli yanlarını geride bırakarak belirli bir azınlık tarafından
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damıtılmış, bir süzgeçten geçirilmiş olan şeylerdir. Yani teknobilim, aslında bilimin ve teknolojinin
üretildiği süreçte yaşanan tüm çatışmaları, ittifakları, çıkarlar doğrultusundaki tüm eylemleri, bir
anlamda tüm etkileşimleri kapsayan süreci işaret etmektedir. Saf ve yansız bilim olarak algıladığımız
şeyler esasında tüm toplumsal kökenlerinden soyutlanmış biçimiyle teknobilimden geriye
kalanlardır (Bauchspies vd., 2019:31).
7
Sosyo-Teknik Sistem olarak Toplum: Bruno Latour ve Aktör Ağ Teorisi
Bruno Latour ile birlikte anılan aktör ağ teorisi, teknoloji ve bilimin toplum ile olan ilişkisini
kavranabilir kılmak amacıyla, kendisinden önce girilmemiş bir yola girer. Kendinden önceki
düşünürlerin aksine Latour için bilim, teknoloji ve toplum birbirleriyle ilişkili, özerk alanlar
değillerdir; onlar birbirleriyle iç içedirler. Latour’un ve aktör ağ teorisinin bilim, teknoloji ve toplum
üçgenindeki ilişkiyi kavrayış biçimini anlayabilmek için öncelikle onun ontolojik yönelimi,
dolayısıyla aktör ağ teorisinin ontolojik dayanağı ortaya konulmalıdır.
Latour tözlere karşıdır ve tözcü bir düşünme bizi modernitenin üzerine kurulduğu ikilikler üzerinde
hareket etmeye mecbur bırakarak doğa ile toplum, özne ile nesne arasındaki ayrımların
gerçekmişçesine algılanmasına hizmet eder. Oysa dünyayı meydana getiren her şey, her aktör ve her
eyleyen‡ yalnızca ilişkilerinden ibarettir (Harman, 2009:17-18). Latour, Biz Hiç Modern Olmadık adlı
çalışmasında klasik ve çağdaş sosyolojinin “toplum nedir?” sorusuna yanıt ararken temel aldığı
ontolojik yaklaşımın (özne yönelimli ontoloji) modernitenin yarattığı bir yanılsama olduğunu
savunur. Ona göre modernite asimetrik bir şey olarak kendini sunar (Latour, 2020:18). Doğa ile
toplum, nesne ile özne arasındaki ayrımlara dayanan bu asimetri, modern insanı, toplumun yalnızca
insanın insan ile olan ilişkisi bağlamında ortaya çıkan bir şeymişçesine algılanarak, doğa ve toplumun
birbirlerinden ayrı iki alan biçiminde düşünülmesine götürür. Bu ontolojik temelde doğa,
laboratuvarda insan tarafından yeniden üretilerek topluma içkin bir hâl alır. Oysa doğa ile toplum
birbirlerinden ayrı değildirler. Doğal dünyayı meydana getiren her şey, toplumu da meydana
getirmektedir. Çok basitçe ifade etmek gerekirse, tüm dünya insan olan ve insan olmayan aktörlerden
(eyleyenlerden) meydana gelir ve dünyayı meydana getiren her şey ontolojik olarak aynı zemindedir,
dünyada olan her şey yalnızca bir kez olur ve biter. İnsan olsun ya da olmasın, hiçbir aktör, hiçbir
eyleyen bir diğerine veya herhangi bir şeye indirgenemez (Latour, 2010:158).
Latour, tüm toplumsallığın aktörlerden ve eyleyenlerden oluşan ağların içersinde gerçekleştiğini
savunur. Doğa ile toplum birbirlerinden ayrı değillerdir ve farklı dilleri konuşmazlar. Farklı dilleri
konuşan, onların bilgilerini birbirlerine aktaran aktör ve eyleyenlerdir. Bir anlamda söz konusu olan
bir iletim sürecidir. Latour bu sürece “tercüme” adını verir. Bu süreçte doğal olan her şey, toplumsal
olana tercüme edilir (Latour, 2020:19). Bu tercüme süreci, şeyleri birbirine bağlamanın anahtarıdır.
Doğal olanın toplumsal olana tercümesi, doğanın saf bilgisini ortaya çıkarmak değil, onun
yorumlanması sürecidir. Bu sürece dahil olan ve bu bağlantıyı sağlayan her şey, insan olsun ya da
olmasın, bu sürecin bir aktörü hâlini alır ve gerçekliği kendince manipüle ederek tercüme sürecine
katılır (Harman, 2009:14-15). Şüphesiz ki bu tercüme sürecinin en önemli iki aktörü, doğanın
bilgisini yorumlayarak toplumsal olana tercüme eden bilim ve onun ayrılmaz bir parçası olan
teknolojidir. Bir anlamda Latourcu bir düşünme biçimi görülen her şeyde bu iki fenomenin izlerini
aramaktır da diyebiliriz.
Latour’un sorduğu “Pasteur’den önce mikroplar neredeydi?” sorusu (Latour, 2000:145) teknoloji ve
bilimin toplumdaki mahiyetine dair çok önemli bazı noktalara değinmektedir. Soru her ne kadar
klasik görünse de, Latour’un bu soruya verdiği yanıt, son derece yenilikçi ve kimi zaman radikaldir.
Pasteur onların varlığını kanıtlayana kadar şarbon mikrobunun varlığını iddia edebilir miyiz?
Latour’un bu soruya yanıtı hayırdır, Pasteur’den önce mikroplar yoktur (Latour, 2010:89). Elbette
bu yanıt retorik bir yanıttır ve Latour’un aktör ağ teorisini dayandırdığı ontolojik probleme, yani
dünyayı yapan özne olarak insan yaklaşımının açmazına işaret etmektir. Söz konusu problemi ve
yarattığı açmazı Latour şu şekilde formüle eder: Pasteur’den önce mikroplar yoktur, çünkü varlıkları
bilinmemekte, dünyaya olan dokunuşları anlamlandırılamamaktadır. Pasteur yaptığı çalışmalarla bu
mikrobu icat etmiş olur; dolayısıyla mikrop bir nesne olarak, özne olan Pasteur’ün eyleminin bir
sonucudur. Özne ile nesne arasındaki bu ikilik Pasteur ve mikropların birbirlerinden önceki tarihi
‡ Kavramın tam karşılığı actant olup, kelimenin –to act, yani eylemek/eylemde bulunmak kökünden gelen yapısı
ve Latour’un düşüncesi etrafında düşünüldüğünde Türkçe karşılık olarak eyleyenin kullanılabileceğini
düşünüyoruz.
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ortak paylaşımlarının önünde bir engeldir (Latour, 2000:149). Bu durumun yarattığı paradoks bir
anlamda modernliğin paradoksudur, Latour bu paradokstan çıkışı aktör ağ teorisinde bulur.
Bilim de tüm toplumsal alanlar ve toplumun kendisi gibi yalnızca insan aktörlerden menkul değildir.
Laboratuvarlar ve içerisindeki her şey, canlı ya da cansız olsun, akıl sahibi olsun ya da olmasın, pratik
eylemde bir paya sahiptir (Latour, 2020:34). Aktör ağ teorisinin alametifarikası da burada ortaya
çıkar. Latour aktör ve eyleyen§ arasındaki bağı kurarak teknoloji ve bilimin birbirleri ile olan ilişkisel
durumlarına dikkat çeker. Bu bağlamda bir aktör olan insanın eylemini düzenleme kapasitesi olan
insan-olmayan şeylerin bu eylemdeki payı yadsınamaz. Onlar yalnızca nesne olarak ele alınamazlar.
Zira kendilerine özgü öngereklilikler ile donanmışlardır. Herhangi bir eylem için değil, belirli bir
eylem ve belirli bir yöntem için vardırlar ve eylemin yapısını belirlemekte etkin rol oynarlar. Bu
şeyleri özne olarak tanımlamak da mümkün değildir. Zira en basit tabiriyle kendi akılları yoktur ve
eyleme kabiliyetleri de birinin müdahalesiyle paraleldir. İşte bu şeyler, aktör ağ teorisinde insan
aktörlerin eylemlerini düzenleyici bir güç sahibi olan, aktörün algısını manipüle ederek gerçekliği
değiştirmeye muktedir eyleyenlerdir (Latour, 2004:75).
Latour eyleyenler arasında ikili bir ayrım yapar. Birinci tip olarak ele alınabilecek olan aracı
eyleyenler* anlamı veya kuvveti yalnızca iletirken, dönüştürmek gibi bir durumları yoktur. Onlar
stabil ve tahmin edilebilir çıktılara yönelik eylemde bulunurlar. Dolayımcı eyleyenler* ise tam tersine
stabil değillerdir ve çıktıları tahmin edilemez. Onlar taşımakta ve iletmekte oldukları anlamlar ile
bileşenleri bozuma uğratabilecek, dönüştürebilecek ve farklı biçimlerde üretebilecek bir
yapıdadırlar. Bir bilgisayar dolayımcı eyleyen için iyi bir örnektir; kullanmayı bilmemesi durumunda,
bilgisayar (eyleyen) kullanıcının (aktör) eylemini saptırabilir (Latour, 2005:39). Bu ilişkisellik,
ağların ve ağlardan oluşan toplumun ilişkiselliğidir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, bir eyleyen,
aktörün eylemini manipüle ederken bunu belirli bir niyetle yapmaz, zira o canlı olmayabilir, canlı
olsa dahi akıl sahibi bir varlık olmayabilir. Ancak, yukarıda bahsettiğimiz üzere doğanın topluma ve
toplumun doğaya tercümesinde, birbirleriyle ayrı gibi görünen, ancak aslında bir bütün olan bu iki
alanın bilgisi bu eyleyenlerin yorumundan geçerek aktöre, yani insana ulaşır. Bu, Latour’un simetrik
bilim ontolojisinin temel argümanıdır (Latour, 2005: 109).
Bu durumda Pasteur’ün aktör ağ teorisindeki yerini bir aktör olarak saptayabiliriz. Mikroskop
Pasteur için bir müttefik hâlini alırken aktif bir roldedir, çünkü onun algısını yapılandırmaya
muktedirdir. Pasteur’den önce de şarbon mikrobu elbet vardı, ancak mikroskop (eyleyen) ve
Pasteur’ün (aktör) ilişkiselliği şarbon mikrobunu algılanabilir kılmıştır (Latour, 2010). Ayrıca
Pasteur’ün bilimsel ilgi ve çıkarlarından ötürü bu mikropları tanımlama ve kategorize etme biçimleri
de onun bir aktör olarak ağını genişleterek yeni ittifaklar kurmasına da neden olmuştur; Pasteur’ün
bilimsel ilgisinin şarbon mikrobuna yönelik bir aşı bulmaya yönelik olması onun ağını biyokimyacılar
ve sınıflandırmacılar gibi teorik bilimcilerdense doktorlar, veterinerler ve biyologlar gibi gruplara
doğru genişlemesine neden olmuştur (de Vries, 2016:59-60). Nihayetinde, aktör ağ teorisi
bağlamında bilim, yalnızca [özne olan] insanın değildir. Bilim (ve diğer tüm toplumsal alanlar) insan
ve insan-olmayanların ortak yaratımları olan ağlardır. Her şey ağların içerisinde gerçekleşir,
Latour’un deyişiyle ağlar “yeri ve göğü birbirine katarlar” (Latour, 2020:19).
8
Sonuç
Teknoloji yalnızca en yakından ilişkili göründüğü bilim alanı ve iktisadi alan gibi alanlarla değil,
toplumsallığın tüm alanlarına etki etmekte ve o alanlar tarafından etkilenmektedir. Bir başka deyişle,
teknoloji toplumsallığın ayrılmaz bir parçasıdır. Modern sanayinin ortaya çıkışıyla birlikte teknoloji
başta meslekler ve işin yapısında önemli değişmeler ortaya çıkarmıştır. İnsanın kas gücüyle yaptığı
işi değiştirip, kasın yerine makinenin gücünü koyan teknoloji hem toplumsal ilerlemeyi hızlandırmış,
aynı zamanda kitlesel işsizlik, vasıfsızlaştırma gibi önemli toplumsal sorunları da etkileyen bir
fenomendir. Dolayısıyla sosyolojinin teknoloji üzerine ilgisi de klasik sosyologların metinlerinden

* Bu kavram da yine Latour’un terminolojisinde intermediary actant olarak kullanılmaktadır. Latour’un
bahsettiği şekliyle, bilgiyi yalnızca iletme işlevi üzerinden hareket ettiğimizde, bu kavramı aracı eyleyen olarak
Türkçeleştirmeyi uygun buluyoruz.
* Latour’un terminolojisinde bu kavram mediatory actant olarak kullanılmaktadır. İlişkileri ve anlamı manipüle
etme kapasitesi üzerinden aracı eyleyenle ayrılan bu eyleyen biçimi, kendi dolayımında yeni ilişkileri ortaya
çıkarabilmeye muktedir olduğundan dolayımcı eyleyen olarak Türkçeleştirmeyi uygun buluyoruz.
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itibaren gözle görülür bir hâldedir. Günümüz dünyasında ise teknoloji yalnızca bilimsel ve iktisadi
alanlarla değil, gözetim ve kontrolden sağlık alanına, gündelik hayata kadar birçok toplumsal alanda
başat belirleyici toplumsal güçlerden biri hâlini almıştır. Otomasyon süreçlerinin işe etkisi ile iktisadi
alanda büyük dönüşümlerin temel güçlerinden biri olan teknoloji, akıllı sistemler ve yapay zekâ ile
sağlık alanında, güvenlik, gözetim ve kontrol alanlarında insan faktörünün etkisini sınırlamaya
başlamıştır. Bu bağlamda sosyolojinin teknolojiye olan ilgisi sürmekle beraber, bu değişim ve
dönüşümlerin ekseninde yeni yaklaşımlar ve çalışma alanlarıyla beslenmektedir.
Klasik sosyolojiden, hatta sosyolojinin kuruluşundan önce dahi teknolojiye kimi zaman örtük, kimi
zaman açıktan bir ilgi olduğu barizdir. Klasik yaklaşımlardan çağdaş yaklaşımlara kadar, tüm toplum
kavramsallaştırmalarında teknolojinin etkileri modern sosyolojide belirgin olduğu belirtilmelidir.
Ancak, gerek klasik kuramlarda gerek çağdaş kuramlarda, her ne kadar benzer tarihsel süreçleri
farklı biçimlerde açıklamaları nedeniyle sıklıkla birbirlerine rakip olarak konumlandırılan geç
modernite ve postmodernite yaklaşımlarının en temel benzerlikleri teknolojiyi kavrayış biçimlerinde
olduğu söylenebilir. Tarihsel olarak sosyoloji içinde teknoloji çözümlemeleri, yaklaşımları ve odağa
aldıklarını değiştirseler de, tümünü bağlayan ontolojik bir yönelim vardır. Marksist sosyolojiden,
Bilim ve Teknoloji Araştırmaları’na kadar tüm bu yaklaşımlar özne yönelimli bir ontoloji üzerinde
temellenirler; toplumsallık, insanın insan ile olan ilişkisidir ve toplum olarak adlandırdığımız şey,
insanlar arasındaki ilişkiler üzerinde inşa edilir. Marksist sosyolojinin tahakküm ilişkilerinin bir aracı
olarak teknoloji çözümlemesi, fenomenolojik yaklaşımda teknolojinin insan eylemine olan etkisi, geç
modernite ve postmodernite tartışmalarında teknolojinin bir felaketin sebebi, bir gözetim ve disiplin
aracı, bilginin mahiyetini ve dolayısıyla toplumsal ilişkileri değiştiren bir fenomen olarak ele
alınması, Bilim ve Teknoloji Araştırmalarının aktif, ancak toplumsal olarak inşa edilmiş bir fenomen
olarak teknoloji çözümlemesi gibi yaklaşımların her biri teknolojiyi insan eyleminin bir sonucu
olarak ele alan özne yönelimli bir ontoloji üzerinde temellenir.
Bruno Latour ise teknolojinin sosyolojik çözümlemesinde sosyolojinin daha önce girmediği bir yola
girerek öncelikle ontolojik bağlamda bir değişmeye ihtiyaç olduğuna dikkat çeker. Ona göre
toplumsal eylem yalnızca insanın eylemi olamaz, insanı bu eylemi eyleyebilir kılan tüm varlıklar
toplumsal eyleme aktif olarak katılırlar. Dolayısıyla teknoloji insan eyleminin bir ürünü olduğu kadar,
insanın eyleme kapasitesini de doğrudan etkileyen, onu değiştiren ve dönüştüren bir şeydir. Latour
bu ontolojik kabulün üzerine aktör ağ teorisini inşa etmiştir. Bu teoriye göre toplum olarak
adlandırdığımız şey iç içe geçmiş ağlardan oluşan bir sistemden başka bir şey değildir. Bu sistemler
bütünü içerisinde, her ağda gerçekleşen her eylem o ağda bulunan herkesin ve her şeyin ortak
ürünüdür. Şarbon mikrobunun keşfinde Pasteur kadar mikroskobun da payı vardır, bir metro ağı
yalnızca insanları bir noktadan diğerine götürmekle kalmaz, onlara hangi güzergâhı izleyeceklerini,
hangi noktalarda duracaklarını da söyler; her ağ kendi içindeki sonsuza uzanan sayıdaki ağdan
meydana gelir ve tüm toplumsal eylem bu ağlar içerisinde gerçekleşir.
Latour’un girdiği bu cüretkâr yol bize teknolojinin toplumsallığın üretiminde ve istikrar
kazanmasında insan ile birlikte başat bir konumda olduğunu söylemektedir. Bu iddia son derece
cüretkâr olduğu kadar zihin açıcıdır da. Homo faberden beri alet ile kurduğu ilişkinin neticesinde
dünyayı değiştirip dönüştürme kabiliyetine ulaşan insan, toplumsallaşırken teknolojinin uzağında
hiç kalmamıştır. Buharlı makinelerden dizüstü bilgisayarlara, kömürle çalışan trenlerden ses hızını
aşan uçaklara kadar değişen bir görüntüde, insanın kendine atfettiği her anda teknolojinin de
yanında olduğu ortadadır. Tüm bunların yanında, günümüzün en çok tartışılan, hayatımızı en çok
belirleyen ve yakın geleceğimizde çok büyük bir damga vurması beklenen yapay zekâ gibi bir
teknolojik fenomeni, sosyolojinin yalnızca insanın bir ürünü, insanın insan ile ilişkisinde kullandığı
bir araç olarak ele alarak açıklayabileceği düşüncesi her geçen gün ve gelişmeyle geçerliliği
sorgulanır hale gelmektedir. Bu durumdan ve hem öznelci hem nesnelci indirgemelerden kaçınmak
adına, sosyolojinin teknolojiyi toplumsallığın merkezinde bir aktör olarak ele alması gerektiği
söylenebilir. Bunun için başlangıca dönmek, bilgi ve yöntemden önce şeylerin mahiyetini düşünmek
gerekmektedir. Tarihsel birikimini kaybetmemiş bir teknoloji sosyolojisi, Marksist sosyolojiden
Latourcu sosyolojiye kadar birçok alandan beslenerek, demokratik bir ontoloji üzerinde
temellendirilebilir.
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