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Türkiye tarihi tecrübesi ve imparatorluk geçmişiyle bölgede yegane bir ülkedir. Bunun ötesinde, Türkiye
Asya, Balkan, Doğu, Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya ve Ortadoğu gibi farklı kimlikleri bünyesinde
barındırmaktadır. İslam ve demokrasiyi uyumlaştıran, farklı kimlikleri tek potada eritmeyi başaran ve
farklılıkları yönetebilen tek ülke, Türkiye’dir. Öte yandan yakın tarihimizde acımasız diktatörler tarafından
yönetilen ve bir türlü istikrarsızlıktan kurtulamayan Kuzey Afrika ve Ortadoğu (MENA) ülkeleri, başlangıçta
Arap Baharı olarak adlandırılan ve özgürlükleri ve insan onurunu yüceltmeyi amaçlayan sosyal hareketlerle
farklı bir yöne evrilmeye başladı. Bu zaman diliminde MENA ülkeleri benzer tecrübeleri daha önce yaşamış
ve başarılı sonuçlara ulaşmış bir esin kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bakımdan özellikle Arap
Baharının intikama dönüştüğü ve Akdeniz’de hâkimiyet mücadelesi ve İpek Yolu Projesi’nden kaynaklanan
tansiyonun yönetilemez hale geldiği bir çağda Türkiye, İslam kültürüyle laik, demokratik, çokkültürlü ve
batılı değerleri uyumlaştırabilen bir ülke olarak ilham verici ve istikbal vaadedici bir konumdadır. Bu
bağlamda bu çalışma Ortadoğu üzerinden yeni bir dünya inşa edilmeye çalışıldığı günümüz dünyasında Türk
tecrübesinin MENA ülkeleri için nasıl ilham kaynağı olabileceğini araştırmaya hasredilmiştir.

ABSTRACT
Keywords:
Turkish identity,
Arabic identity,
Multiculturalism,
Arab Spring,
MENA,

Turkey is a unique country with its historical experiences and imperial background in the region. Moreover,
Turkey shelters different identities within its structure of multiple identities such as Asian, Balkan, Eastern,
European, Mediterranean, Black Sea, Caucasian and Middle Eastern identities. Furthermore, Turkey
achieved to harmonize the Islam and democracy within a melting pot. On the other hand, the Middle Eastern
and North African (MENA) countries which suffered from the dictatorships and destabilities during their
recent history gained a new momentum for the sake of promoting liberties and human dignity arisen from the
social movement called as Arab Spring. During this period of time, the MENA countries need a trajectory
which can be drawn by an inspiring country which suffered almost the same experience before. Especially
just immediate aftermath of the revenge of the Arab Spring and the emerging conflicts over the dominance of
Mediterranean and Silk Road Project, Turkey can be very promising case for these countries with its
harmonizing capacity Islamic culture by the secular, multicultural, democratic, and western-oriented values.
In this context, this study aims to find how Turkish experience can be promising for the MENA countries in
shaping process of a new world order over the Middle East.
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1. INTRODUCTION
It seems that Syria is on the point of reaching a peaceful end as a result of various summits and agreements.
Unfortunately, it does not mean that the Middle East will keep the perpetual order and stability and so it will be.
Then we should ask why this region comes to a dead end all the time as the center of instability by suffering
from the successive troubles such as wars, immigrations, and violence? And how Turkey can still left standing
in spite of suffering the similar problems and sharing the same socio-political conjuncture approximately?
It will be prudent to answer these questions by comparing the characteristic peculiarities of both Turkey and the
Middle East. Indubitably, the social structure, the modus vivendi of the politics, manner of life, and the
geopolitical priorities are very important parameters in this comparison.
When we look the socio-political dynamics of the Middle East more closely, it will be easily seen that there is
an inconsistency between the state and society, governing and governed, and elite and ordinary people in respect
of their norms, values, perspectives of life as falling into instability (Berting, 2006:76). Non-institutionalization
of the democracy, lack of political voice for the civil or individual initiative and the patrimonial and autocratic
administrative mentality led to the discrepancy between the state and society.
The second parameter to destabilize the region is being entered and occupied territory because of its energy
resources. Social dynamics cannot be constant due to the intervention into the natural changing process of the
regional communities.
The third reason is that the past conflicts are kept alive and a comprehensive domestic peace is sacrificed
unfortunate historical legacy. As it is known, the Middle East incorporating the peoples with various religions,
languages, race and ethnic roots could not consummate their nationalization processes individually and could
not provide the social cohesion undermined by the tribes apart from the social integration.
The last reason of the instability in the region is the persistent perception of the threat felt by the regional
powers because the regional actors highlight their own interests by singling out individual matters instead of
regional ones. Therefore, the regionalization is not implemented by taking regional initiatives in order to solve
the regional problems. Otherwise almost all local conflicts are regionalized and the past disputes shape the
decision making mechanism rather than the social legitimacy.
On the other hand, Turkey as a country which never exploited by the foreign powers is a unique inspiring state
with his democracy experiment for two centuries, emancipatory approach which transformed the secularism
being a sphere for social conflict and strengthening structure of civilian political life in the region (Budak,
2017:32-36). However since the beginning of 2011, a kind of sociopolitical movement called as “Arab Spring”
was initiated for the sake of promoting the individual rights and freedoms and enhancing the democracy,
economic welfare and human dignity as an unprecedented social phenomenon within the last century.
Nevertheless, this social reality was urged by the social dynamics initially was reversed due to the internal
actors‟ inadequacy in respect of political experiment and the manipulation of international community. The
Middle East was once again marginalized and the sociological time has been intermitted at the end of the day.
However it seems that a geography which enjoyed the merits of democracy and experienced the defiance against
the dictators and displayed a strong social solidarity for the sake of human dignity will never renounce form the
idea of revolution. In this context, Turkey raised his importance as a model for this region with his democratic,
secular, and equipped with the western values in respect of harmonizing Islam and democracy, sustaining his
economic development by no making concessions from the democratic priorities, avoiding implementing
identity politics and, in this way, Turkey was differentiated from the rest of the region.
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2. GAINING OF THE SECULARISM A LIBERAL CHARACTER
What parameters make Turkey different from the rest of the Middle East in respect of internalized, mature and
working democracy? First parameter is the internalization of the secularism within every stage of the daily life
to prevent the identity politics categorizing the people depending upon their beliefs and sectarian choices. In the
geography where the sectarian identities and cleavages become the struggle for representation and existence, it
is easily understood that the task of the state is just to contribute in elucidating, transferring and sharing the
commonly accepted Islamic values to the different segments of society. Consequently what we mean by the
concept secularism is not referring to the French radical laicism, contrarily to the Anglo-Saxon secularism
opening an extensive area of individual freedom for all beliefs without exception.
As a matter of fact, the ruling party in Turkey defines himself as “conservative-democratic” without referring to
any religious attribution by placing himself a catch-all party appealing to various ideas and approaches.

3. COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL INSTITUTIONS
The second parameter which makes Turkish democracy experiment authentic and functional is the network of
exclusive relations with the international institutions and organizations. However Turkey has arrived the
democracy and multi-party system by means of a choice which was shaped as a result of pressures exercised by
the international community in 1947. The most concrete demonstration of this special relation is that Turkey
was initiated with the membership of UN, NATO and European Council respectively and his official declaration
as the candidate to the EU in December 1999 was crowned by the EU negotiation process in 2005 ultimately.
The EU contributed Turkey‟s promoting of human rights, democracy, supremacy of law, cultural plurality and
multiculturalism as a “external changing mechanism” for years. Similar with many countries of the Middle East,
civil and military bureaucracy establishing the nation-state in Turkey insisted on not transferring the power for
the ordinary citizens. The resistance of internal dynamics of Turkey against the transition period of democracy
made the contributions of the EU inevitable as a state policy. In this context, the harmonization laws had been
adopted by the Turkish parliament immediately before the negotiation process for the sake of enhancing and
strengthening the intrinsic democracy and at the end of the day, civil-military balance established over the EU.
Consequently, Turkey has so deep-rooted and strong democracy that it is not possible to reverse.
4. TRANSITION FROM MILITARY COUP D’ÉTAT TO THE INTRINSIC DEMOCRACY
Turkey‟s democracy was interrupted many times within its evolutionary period by means of anti-democratic
regimes which left pressure and tutelage their behind. Nevertheless, Turkish governments carried out to provide
the bloodless transition period within a short time and with very limited cost. No wonder two hundred years
democracy experiment of Turkey lie behind this achievement. Moreover newly established Turkish Republic
suffering from the authoritarian single party regime during 1920s had preferred to place within the pluralist,
democratic NATO alliance at the initial period of bi-polar world system. Even though the first democratic
elections were held in 1950 were eventuated with the victory of Democrat Party, the military interventions were
followed each other three times decennially. Fortunately Turkey succeeded to deal with such a kind of
interventions thanks to the democratic inclination and prudential decisions of Turkish people.
For Turkish democracy experiment we analyzed briefly, three main criteria are essential to be source of
inspiration to the Middle East. First criteria is social experience inherited by past history, second one is will to
be a source of inspiration and the last one is reliability and prestige. The Turkish practice to harmonize Islam
and democracy and provide the economic development in accompanying with the social cohesion and offer a
very liberal secularism approve that Turkey has adequate democracy experience as a stability island within his
geography. Eventually Turkey seemly established the essential organizations and institutions for the sake of the
development of democracy, constituted a functional mechanism and constructed a coherent communication
channel and civil society to regulate strong ties between the governing and governed. In addition, Turkish
experience demonstrated that the secularism means nothing alone but it gains meaning with its liberal definition
and within the working democratic regime.
Under these circumstances, Turkey was never indifferent to the democratic evolution of the Middle Eastern
countries. He generously shared his all experience and supported the peoples of Arab Spring who desire for
democracy against the dictatorial regimes. Having imperial past and multicultural structure of society Turkey
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proved that he is the bridge amidst the civilizations and a monument of tolerance among the cultures. Lastly, his
rejection of March 1st memorandum against the US in 2003, „one-minute‟ stake against the Israel in Davos
Economic Summit of 2009, his active participation to enhance the Syrian democracy, his unique opposition
against Sisi military intervention of Egypt prove the will of Turkey to support the democratic transition period
in the Middle East. In addition, Operations Euphrates Shield, Idlib and Olive Branch made Turkey one of the
leading figures in constituting a democratic Syria as well. Actually Turkey‟s involvement in the Astana talks
together with Russia and Iran was a significant step for the country to play a more constructive role in shaping
the future of its neighbor Syria.

5. THE SOCIAL AND HISTORICAL ROOTS OF THE ARAB SPRING
Poverty and high levels of unemployment were enough to provoke a revolt then the Arab world have permanent
uprisings over many decades. Here in order to explain the shift from the relative stability to mass unrest, it is
necessary to focus on what has changed rather than what has stayed the same. For instance, high unemployment
too is not a new development and has been largely structural during the decades. However, on closer inspection,
it is clear that something has changed. In essence, the unemployment has typically become much better educated
than in the past. For instance, in Egypt, unemployment rate broadly stable from 1984-2010. However,
unemployment for educated youth increased by factor of 10 over the past two decades. What seems to be
happening is that many more youth are receiving a higher education but they are often finding it hard to find
jobs afterwards. In this context, it is significant that Mohammad Bouazizi, the Tunusian whose self-immolation
sparked off the protests, was reportedly a university graduate. In any case, it is this high level of educated youth
unemployment that probably helps explain the use of Facebook and twitter in organizing the protests. It is not
that social networking tools were a cause of unrest. Social networking has in turn become a symbol of new
generation.
Perhaps the most misunderstood aspect of the protests relates to their political character. Western commentators
in particular are quick to see the shadow of Islamic fundamentalism behind every protest. It would be better to
see the protests as the result of the crisis of legitimacy of Arab regimes. Many of the rulers have their roots in an
earlier era rather than having a close connection with contemporary Arab societies. For instance, Egypt‟s
Mubarak was essentially the last representative of the Free Officers Coup of 1952 (Milton-Edwards, 2005:87).
In essence, all the traditional sources of Arab legitimacy have been eroded. Pan-Arabism had been exhausted by
the 1960s, anti-Zionism by the 1990s, and most recently political Islam has lost support. In a sense then, the
mood in the Arab street can be defined as post-Arabist, post-anti-Zionist and post-Islamic. In order to avoid
misunderstandings, it is necessary to explain the terms we mentioned in this section.
During the first phase of the independence of the Arab regimes until 1967, the borders of the Arab regimes were
largely seen as artificial impositions of the West. There was a widespread popular desire for the leaders to be
transcended and for the recognition of a single Arab nation. There was often a serious attempt to turn Egypt and
Syrian into a unified country during this period. The aspiration of Pan-Arabism was dealt with a devastating
blow with the Arab-Israeli war of 1967. In just 6 days, Israel destroyed the armies of the surrounding Arab
countries including that of Egypt, the most populous Arab states and the leading driver of Pan-Arabism. A
unified Arab nation no longer seemed like a realistic possibility.
Arab regimes used to be able to use anti-Israel rhetoric as a way of winning popular support from their
population (Altunışık, 1999:66-69). The Arab world would generally present itself as supporting the struggle for
Palestinian freedom against what it saw as the Zionist enemy and its western supporters. In any case, the tactic
of winning popular legitimacy by proclaiming support for the Palestinian struggle has lost purchase because of
Oslo Accord of 1993 which settles the Egypt‟s accommodation with Israel and western powers (Lewis,
1993:32). Actually, it is really plausible and apprehensible that the Jewish identity is other of the Arabic identity
in many sociological and historical respects. However, some Arabic politicians and dictators overemphasized
and exaggerated this otherness issue and hostility in order to legitimize their cruel and brutal politics and attach
the citizens against the common threat.
The question of political Islam is probably the most misunderstood factor in the Middle East (Hatina, 2007:44).
Many western commentators seem to see a straight line from headscarves and the Islamic regime in Iran to
jihadi organization such as al-Qaeda. From this perspective, the question is how extreme they are. In reality,
Islam is as varied as Christianity with its multiplicity of community in terms of those who act in its name. In
many cases, there is little in common between different Islamic groups and trends. For instance, even though
many of the Egyptian population are religious, they keep their faith separate from their political demands. In this
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sense, the movement of Arab Spring is secular. There is a paradoxical case in Egyptian state. That is, according
to the Article 2 of the Egyptian Constitution: “Islam is the religion of the state” (Ahrari, 1996:54). Nevertheless,
the society is not convenient with the model of theocratic state. Religion is a part of national identity. It was
cultural but not political notion.
In this context, newly established Turkish Republic during 1923 and onwards, with the influence of the antidemocratic structure of the Europe which is composed of Nazis‟, socialist, and fascist governments was favor of
the radical laicism borrowed from the France. According to this version of laicism, the state is bound to press
and control the religion. The citizen should believe and pray in accordance with the principles determined by the
state. Nevertheless, in line with the democratization of Europe and EU membership process of Turkey, Turkey
shifted from the radical laicism into the democratic secularization process (İnaç, 2016:77-79). Actually it was
transformation from the Central European law into supremacy of law principle. The first version of law depends
upon the distinction of state and society before law. That is; according to Lewis, the state dictates law and the
society obeys, the citizen is perceived as threat against the state, the citizen should accept the ideology
indoctrinated and imposed by the state, the state is subject of public law which gives priority for the state, the
individual is subject of common law which weakens him / her against the crimes committed by the state (Lewis,
1993:59). On the other hand, the principle of the supremacy of law is originated by the society and the
individual and state should obey these rules created by the state equally. This approach makes the society much
more harmonized and homogenized. There is no authoritarian attitude and the dictation of religion for the
citizen.

6. THE COLLAPSE OF THE LEGITIMACY OF THE EXISTING REGIMES AND TURKEY
Overall, all three pillars of the legitimacy of the Arab regimes have either been discredited or are in the process
of losing it. Neither Pan-Arabism, nor Anti-Zionism nor political Islam is sufficient to give them a convincing
claim to political leadership. None of them are there any alternative visions on the horizon. In this framework,
Turkey‟s experience of democracy has vitally importance for the Arab uprising. For instance, Egypt is
multicultural country which consists of different religions, sects, and ethnicities. Copts constitutes the ten
percent of the population.
In this context, Turkey engaged of the attempts for a new Constitution which will lead to redefine the
citizenship and identity issues (Arı, 2008:114). In this experience, it is really expected to reach the equal
citizenship and the definition of the identity which will be comprehensive and represent every segments of
society. Ultimate target of these efforts is to create a multicultural society to promote the rights of the ethnic,
religious, linguistic minorities by revising the existing system of education, governance, and political
orientation. In international politics, Turkey lives the privilege of having this understanding of secularism.
However, Turkey is a unique country which is secular, democratic and law state endowed with the western
values even she consists of mostly Muslim citizens. This character of Turkey may make Turkey role-model for
the Arabic countries which seek the more democratic and comfortable life. Nevertheless, this discussion has
been occurred in Turkey within the extent of “moderate Islam” and in Middle East the people had some
hesitations against the word “laicism” (Aras, 2003:16-18).
CONCLUSION
In recent decades, western influence in the Middle East has declined significantly in both economic and political
terms. Although the West remains a key player, it does not have the overriding influence it once did. At the
same time, the rise of developing East Asia, particularly China, is leading to a global reorientation of economies
and polities (Dresch, 2005:13). And the global financial crises were prevented, limited and lessened the
influence of the West over the Middle East.
Actually, America‟s influence has declined more in political terms than economic respects. From this
perspective, the interventions in Afghanistan and Iraq have underlined the limits of American power (Raymond,
2003:34-36). Despite the massive use of military power, the new Iraq is far from a model of democracy and
Afghanistan as the one of the world‟s poorest countries has not been subdued. Nor has USA succeeded in
imposing a final settlement on Israel and Palestinians despite several well-publicized attempts. Actually 9/11
events in 2001 and invasion of Afghanistan and Iraq in 2003 by excuse of bringing democracy into the region
provoked the discussion of “clash of civilizations” theory developed by Samuel Huntington.
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Therefore not only with its political insufficiency but also her economic weakness, USA influence on the
Middle East is likely to decline further. Meanwhile, America‟s foreign policy is shifting more towards East Asia
while Europe‟s influence is declining overall. Therefore, western influence, while still strong, is a long way
from its zenith.
The area will remain destabilized over an extended period. It is not possible to say that what will happen in the
future is not clear. If the Arab regimes fail to deliver on the aspirations of their increasingly educated
populations, they are likely to see increased instability. Meanwhile, the continuing decline of the West will
decrease the legitimacy of existing Arab regimes (Harari, 2011:67). For instance, Syrian government pretended
and disguised as willing to make some democratic concessions and if the opposition would compromise with
minimal demands, opposition would be coopted by the regimes. Nevertheless, in recent months Syrian leader
shed the blood of her people brutally. In those countries, only the most determined opposition is likely to
succeed in bringing democratic change. Polity will get polarized and there will be long disputes over new
political structures and methods of governance. Democracy chances appear slim. At the wider international
level, Arab countries of the region may constitute themselves into a bloc against the western world.
As a result, all these developments led to the incompatibility between the state and society, the permanent chaos
and destabilization, the competition arisen from the historical heritage, the weakness of the regional initiative,
and the regionalization of the conflicts and violence in the Middle East.
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Son yıllarda Türkiye‟de katı merkeziyetçi teşkilatlanma yapısını yumuşatmak ve yerelde hizmet sunumunda
etkinliği sağlamak adına yerel yönetimler alanında kapsamlı çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmaların başında ise 6360 Sayılı Yasa gelmektedir. Bu yasa büyükşehir olan illerde büyükşehir
belediyelerinin hizmet alanlarını ilin mülki sınırları olarak genişletirken köyleri de tüzel kişiliği olmayan
mahalleye dönüştürmüştür. Ayrıca bu süreçte; belediyeler il mülki sınırlarından sorumlu tutulurken, köylerin
kırsal alanlara yönelik sorumluluklarını belediyelere devretmeleri, köylerin mahalleye dönüşmesi
bağlamında yükümlülük yüklenmeleri ve muhtarların eskiye nispeten değişen konumları sorgulanmaya
başlanmıştır. Kırsal alan yönetiminde önemli bir pozisyona sahip olan muhtarların bu konuya bakışı çalışma
için önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışma genelinde 6360 sayılı yasayla eski köylerin/yeni mahallelerin
durumu ve mahalle yönetimine dair mevzuat irdelenmiş, çalışma özelinde ise tüzel kişiliğe sahip köy
muhtarıyken 6360 sayılı yasayla tüzel kişiliği olmayan mahalle muhtarı olarak farklı bir konuma getirilen
muhtarların durumu teorik çerçevede incelenmiştir. Sonrasında 6360 sayılı yasayla Büyükşehir Belediyesi
statüsü kazanan illerde köy durumunda olan yerleşim yerlerinin mahalle yönetimine dönüşmesi sürecine nasıl
baktıklarını ve bu süreci nasıl karşıladıklarını ortaya koymak amacıyla buradaki muhtarlara nicel araştırma
tekniklerinden biri olan anket yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda muhtarların bu sürece farklı
yaklaşımları/bakış açıları/beklentileri olduğu tespit edilmiş ve elde edilen bulguların yorumlanmasından
hareketle eski köy/yeni mahalle muhtarlarının sorunları belirlenmiş ve bu sorunların aşılması için
muhtarların bu yeni duruma ayak uydurmalarına imkân verecek derecede belli bir ölçüde serbestiyet,
temsiliyet gücünün artırılması ve mali imkânların kazandırılması gibi öneriler sunularak literatüre katkı
sağlanmıştır. Ayrıca 6360 sayılı Yasa sonrası oluşan bu eski köy/yeni mahallenin yeni duruma uyum
sağlaması için ilgili mevzuatta bazı değişiklikler önerilerek yaşanan sorunlara çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

ABSTRACT
Keywords:
Headman,
Village
Administration,
Quarter
Administration,
6360 Numbered
Law,

It is seen that the comprehensive studies have been made in the field of local governments in order to soften
the structure of strict centrist organization in Turkey and to provide the efficiency in serving locally in the
recent years. 6360 No. Act is the main of these studies. While the act expanded the metropolitan
municipalities‟ service area in the metropolitan cities as the city‟s administrative border, it changed the
villages as the neighborhood without legal entity. Moreover, in that process; while the municipalities are held
responsible for the provincial administrative borders, it started to be questioned that the villages transfer
their responsibles for the rural areas to the municipalities, the villages undertake the responsibility in the
context of turning into the neighborhood and the neighborhood representative‟s position changes compared
to before. The view of neighborhood respresentatives with an impportant position in the government of rural
areas about this issue has importance for this study. In this context, the legislation related to the situation of
old villages/ new neighborhoods and to the government of neighborhood was examined with 6360 No. Act
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throughout the study and the situation of neighborhood representatives that was taken into a different
situation as a neighborhood representative without the legal entity with 6360 No. Act while they had been the
neighborhood representative of village with the legal entity was reviewed within the theoretical framework as
specific to the study. After that, a survey method was implemented as one of the quantitative research
techniques to these neighborhood representatives in the purpose of revealing how they think about the
process that the settlements in village situation in the provinces which gained the status of Metropolitan
Municipalities with 6360 No. Act turned into the neighborhood government and how they accept this process.
It was determined at the end of the study that the neighborhood representatives have the different
approaches/ viewpoints/ expectations on this process and the problems of old/new neighborhood
representatives were determined from the point of interpretation of findings which were obtained, and it was
contributed to the literature as the suggestions such as increasing the liberty, representation power at a
certain level and providing the financial opportunities to the extent to provide an opportunity for the
neighborhood representatives to adapt to this new situation were suggested in order that these problems are
overcome. Moreover, the solution for problems was tried to be made with the suggestion of some changings
in the relevant legislation in order that this old village/new neighborhood adapts to this new situation that it
was formed after 6360 No. Act.

1. GĠRĠġ
Türkiye’de yönetimin örgütlenmesinin temel dayanağı 1982 Anayasasının 123. maddesinde ortaya
konulmaktadır. Bu maddede “idare; kuruluĢ ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Ġdarenin
kuruluĢ ve görevleri, “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” esaslarına dayanmaktadır.” Ģeklinde
belirtilmektedir. GeçmiĢten günümüze bir değerlendirme yapıldığında Türkiye her ne kadar merkeziyetçi bir
yönetim yapısına sahip olsa dahi anayasada da belirtildiği üzere idari yapılanması içerisinde bir tarafta merkezi
yönetim bulunurken diğer tarafta da yerel yönetimlere yer verilmektedir. Türkiye’de merkezi yönetim baĢkent
ve taĢra teĢkilatından oluĢurken yerel yönetimler belediye, il özel idaresi ve köylerden oluĢmaktadır.
Yerel yönetim birimleri halkın mahalli müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılayan, tüzel kiĢiliği bulunan,
kendine ait bütçesi ve personeli olan, özerkliğe sahip anayasal kuruluĢlardır. Bunlar halkın günlük ihtiyaçlarının
karĢılanmasında ve yönetime katılımının sağlanmasında önemli birimlerdir. Bundan dolayı yerel yönetimlerin
gerek demokratik hayatta üstlendikleri roller gerek halka hizmet sunumundaki faaliyetleri dolayısıyla önemleri
her geçen gün artmakta, dünyada meydana gelen geliĢmeler ve değiĢmelere koĢut bir Ģekilde, Türkiye’de de
genel anlamda yönetim olgusunda özel anlamda ise yerel yönetimler bünyesinde benzer geliĢmeler ve
değiĢmeler yaĢanmaktadır. YaĢanan bu geliĢmeler ve değiĢmelerin yönetimi, çağdaĢ yönetim anlayıĢı
çerçevesinde günün koĢullarına uyumlu hale getirmeye yönelik olduğu söylenebilir. ÇağdaĢ yönetim anlayıĢı
kapsamında yeni yaklaĢımlar ve yeni yönetim modelleri dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu yönetimini
etkilemekte ve yapılan tüm reform hareketleri için bir temel oluĢturmaktadır. Yine AB’ye uyum çerçevesinde
yapılan değerlendirmeler ve son dönem yerel yönetimlerin yapısındaki değiĢim sonucunda Türkiye özelinde
yerel yönetimler alanında kapsamlı çalıĢmalar yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de gerçekleĢen reform
çalıĢmalarında ve yapılan düzenlemelerde amaç, etkin ve verimli olacak Ģekilde hizmet kalitesini artırmak;
vatandaĢ memnuniyetini sağlayacak Ģekilde Ģeffaf, açık, hesap verebilir ve vatandaĢ odaklı olmak; yine
vatandaĢın yönetime etkin katılımını sağlamak ve artan taleplerine optimal düzeyde karĢılık vermektir. Bu
amaçlar dâhilinde yapılan düzenlemelerin baĢında ise 6360 Sayılı “On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun” gelmektedir. Bu yasa büyükĢehir olan illerde büyükĢehir belediyelerinin hizmet alanlarını ilin mülki
sınırları olarak geniĢletirken; bir yerel yönetim birimi olan ve tüzel kiĢiliği, kendine ait bütçesi ve personeli,
ayrıca özerkliği bulunan köyleri de tüzel kiĢiliği olmayan merkezi yönetim birimleri ile yerel yönetimler
arasında temsilci/aracı bir birim olan mahalleye dönüĢtürmüĢtür. Bu noktada çalıĢmanın araĢtırılmaya değer
yönü yani özgünlüğü ortaya çıkmaktadır.
Buradan hareketle Türkiye’de bir yerel yönetim birimi olarak köylerin ve ne bir yerel yönetim ne de bir merkezi
yönetim birimi olan mahallelerin mevcut durumu hakkında ve bunların muhtarlık yapılanması hakkında bilgi
vermek çalıĢmanın amaçlarından birini oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın bir diğer amacını ise, 6360 sayılı yasayla
BüyükĢehir Belediyesi statüsü kazanan illerde köy yönetimine sahip yerleĢim yerlerinin mahalle yönetimine
dönüĢmesi ile buradaki muhtarların bu sürece nasıl baktıklarını ve bu süreci nasıl karĢıladıklarını ortaya koymak
oluĢturmaktadır.
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2.MAHALLE, KÖY YÖNETĠMĠ VE MUHTARLIK BĠRĠMĠ ÜZERĠNE
Yerel yönetim birimlerinden biri olan ve kırsal alanlarda yer alan “köy yönetimi ve muhtarlıkları” ile ne bir
merkezi yönetim ne de bir yerel yönetim birimi olan ve kentsel alanlarda yer alan “mahalle yönetimi ve
muhtarlıkları” yaklaĢık yüz yıldır Türkiye’nin idari yapılanması içerisinde yer almaktadır.
Türkiye’de bu süreçte idari anlamda pek çok değiĢim yaĢanmıĢ ve bu yapılanmalar süreçten yakından
etkilenmiĢtir. Özelikle kentleĢme özelinde yaĢanan demografik ve ekonomik değiĢimler, toplumsal geliĢmeler
ve küreselleĢme sonucu yönetim alanında yaygınlık kazanan modern yönetim yaklaĢımları, mahalle ve köy
yönetimi ile muhtarlık birimleri de dâhil olmak üzere tüm idari yapılanmada bir değiĢim ve dönüĢüm
yaĢatmıĢtır. Bu birimler hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse;
Mahalle günümüzde farklı ve çeĢitli unsurları içerisinde barındıran, kısacası dinamik bir kavram olmaktadır.
Tarihsel ve geleneksel süreçte yakınlık ve komĢuluk gibi kavramları direkt akla getiren mahalle; ortak bir
tarihsel geçmiĢe sahip, yerel duygu, bilinç, temsil, katılım, demokrasi gibi kavramlarla bütünleĢen, ortak
toplumsal ve ortak olarak kullanılan mekânın özelliklerini yansıtan, ortak iĢ yapma/faaliyet alanı ve paylaĢılan
ortak çıkarlar gibi daha da çeĢitlenebilecek olgularla ifade edilebilmektedir. Bu sayılan her bir unsur mahalle
kavramının bir özelliğini yansıtmaktadır. Bunlara ek olarak mahalle, toplumsal bir örgütlenme, ortak
davranıĢların belirleyicisi, bir sosyal doku olarak, özellikle 21. yy ile birlikte kentsel yenileme programlarında
ve Ģehircilikte ortaya çıkan yeni planlama yaklaĢımlarında, topluluk ve mekân duygusunu geliĢtirici kamusal
alanların tasarımında önemli bir iĢlevsel alan olarak da tanımlanmaktadır (Bayramoğlu Alada, 2002:1).
ÇalıĢmanın temel amacı doğrultusunda mahallenin yönetsel yapıda yer alan bir birim olması sebebiyle “mahalle
yönetimi” tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde; Türkiye, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıĢ bir
coğrafyada bulunmakta ve bundan dolayı Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın köklü bir yerleĢim tarihi ve
bununla birlikte köklü bir yönetim tarihi bulunması kaçınılmaz olmuĢtur (Bek, 2013:1- 2). Bu kapsamda
Türkiye’de merkezi yönetim ve yerel yönetim olmak üzere ikili bir teĢkilat yapısından söz etmek mümkün
olmaktadır. Merkezi yönetim devlet tüzel kiĢiliğinde yapılanmıĢ olup, geleneksel yönetim yapısının temelini
oluĢturmaktadır.
Türkiye’de yerel yönetim teĢkilat yapısını ise il özel idaresi, belediye ve köyler oluĢturmaktadır. Türkiye’de
BüyükĢehir belediye yapılanması 1984’ten itibaren Türkiye’nin teĢkilat yapısında yer almaya baĢlamıĢtır. Ġl özel
idaresi ve belediyeler Tanzimat’tan sonra idari reformlarla ve Fransa örneğiyle yönetim sistemimizde var
olmaya baĢlamıĢken mahalle ise, Türk toplumunun yerleĢme düzeninin, mali, siyasi, toplumsal ve idari
ihtiyaçlarının bir sonucu olarak tarihsel süreçte oluĢmuĢ ve kendiliğinden geliĢmiĢtir. Türk Kamu Yönetim
sistemine bir yönetim birimi olarak Tanzimat’tan önce giren mahalle yönetimi, Tanzimat ile oluĢturulan diğer
birimlerle yeniden ele alınmıĢ, Cumhuriyet döneminde yönetsel kimliği belirsiz hale gelirken, geleneksel ve
sosyal bir birim olarak varlığını sürdürmeye devam etmiĢtir. Mahalle, kentsel alanlarda yerel düzeyde
örgütlenmenin ilk basamağı olup ancak bu örgütlenmenin yerel bir örgüt olup olmadığı ve hatta yönetsel bir
birim olup olmadığı tartıĢmalı konular arasındadır. Bilinen ve kabul edilen, üzerinde görüĢ birliği bulunan
durum ise mahallenin bir toplumsal örgüt olduğudur. Ülke çapında düĢünüldüğü zaman sosyal ve yönetsel en
küçük fakat en yaygın birim olarak kamu yönetimi sisteminde yer almaktadır. Bunu ülke genelinde yapılan
mahalle muhtarlığı seçimlerinde görmek mümkündür. Bu doğrultuda mahalle, yerel yönetimler, demokrasi ve
halk katılımı noktasında ayrıca kent kültürü ve kentle bütünleĢme, kenti benimseme anlamında potansiyel
imkânlar sunan bir yerleĢim yeri olduğu görülmektedir (Eryılmaz, 1988:465; Kavruk, 2004:1-2).
Osmanlı devletinde mahallenin, seçme ve seçilme hakkını vergi miktarına yani servete bağlayan
nizamnamelerin çıkarılması ve mahalle sandıklarına el konulmasıyla mahallenin yapısı bozulmaya baĢlamıĢ, bu
tür düzenlemeler mahallenin çöküĢünü hızlandırmıĢtır. Çünkü mahalle sandıkları, mahalleyi kendi kendine
yeten, kendi gelirini yaratan yönetsel ve örgütsel bir birim yapmaktaydı. Bu açıdan mahalleler, toplumsal
dayanıĢma, sorumluluk duygusunun geliĢtiği, homojen, kendi gelir ve giderini oluĢturabilen, kendini
yönetebilen geleneksel bir kurum olmaktaydı. Özerklik, demokratiklik, katılımcılık, hemĢehrilik bilinci yaygın
olarak görülen Osmanlı mahalleleri bir yerinden yönetim birimi gibi çalıĢmaktaydı. Osmanlıda muhtarlık
kurumunun (1829) oluĢturulmasıyla birlikte devlet mahalleye el atmıĢ ve zenginlerin idaresi ile mahalleler
yönetilmiĢtir. Bunun devamında daha sonra 1854 yılında bir yerel yönetim biri olan belediyeler oluĢturulmuĢtur
ve bu durum mahalle yönetimlerini etkilemiĢtir. Çünkü oluĢturulan belediyeler bir yönetsel kurumun adı
olmakta ve yerleĢim yerlerinde aidiyet kurumla değil, mekânla ilgili olmaktadır. Buradaki yönetim türü mekâna
nitelik katan unsurlardan biri olmaktayken mahalleler ise, bir mekân olmakta ve toplumla ve mekâna olan
aidiyet duygusu geniĢ ölçüde yer bulmaktadır. Mahalleyi belediye gibi sadece yönetsel yapıdan farklı kılan Ģey
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burada ortaya çıkmakta ve mahallelerin yönetsel kimliklerinden çok bir yerleĢim merkezi ve toplumsal
dayanıĢma/ yaĢam yeri olması temel özelliği ortaya çıkmaktadır. Ancak büyükĢehirlerin giderek yaygınlık
kazandığı günümüzde mahalle/mahalle yönetimleri de geleneksel anlamını yitirmekte ve kentlilik bir aidiyet
unsuru haline gelmektedir (Kavruk, 2004:5).
Anayasal düzenlemeler kapsamında mahalle yönetimine bakıldığında, Osmanlı döneminde ilk anayasal metin
olan 1876 tarihli Kanuni Esasi’de herhangi bir hüküm yoktur. 1921, 1924, 1961 ve günümüzde yürürlükte
bulunan 1982 anayasası da mahalle yönetimine dair hüküm barındırmamaktadır. Ancak mahalle yönetiminin
organı olan mahalle muhtarının köy yönetimi organlarından olan köy muhtarının seçiminde izlenen yöntemlerin
izlenmesi gerektiğine dair kanunun olduğu görülmektedir.
Mahalle yönetimlerinin yasal dayanak bulduğu metin ise 1944 tarihli 4541 sayılı “ġehir ve Kasabalarda Mahalle
Muhtar ve Ġhtiyar Heyetleri TeĢkiline Dair Kanun” dur. Ġlerleyen yıllarda mahalle yönetimlerinin durumlarını
iyileĢtirmeye yönelik giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Bu kapsamda 1992 yılında Mahalle Muhtarlığı Kanun
Tasarısı ve eski tasarının biraz daha geniĢletilmiĢ hali olan 1997 tarihli Mahalle Muhtarlığı Kanun Teklifi
zikredilebilir. Akabinde 1998 tarihli Yerel Yönetim Kanun Tasarısında da mahalle yönetimlerine yönelik
maddelere yer verilmiĢ ancak, ne bu tasarı ne de öncekiler kanunlaĢabilmiĢtir. Bu düzenlemelerin gerekli ancak
etkili ve yeterli olmadığı söylenebilmektedir. Daha sonra 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.
maddesinin de mahalle yönetimine yer verdiği görülmektedir.
Günümüzde mahalle yönetimleri kentsel alanlarda halka en yakın yönetsel birim özelliğini korumakla birlikte
seçimle göreve gelen organları olmasına rağmen kendilerine ait bir tüzel kiĢilikleri, bütçesi bulunmamakta ve
yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki temsilci niteliğinde olduğu görülmektedir. Mahalle yönetimleri
tarihsel süreç içerisinde kendilerine farklı zamanlarda değiĢik düzenlemelerle verilen yetki ve görevleri, yerel
yönetim ve mülki idare birimleriyle ast- üst iliĢkisi içinde görmeye çalıĢmaktadırlar. Zaten mahalle yönetimleri
yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında yer alan ve her iki yapıya da yardımcı olan bir ara kurum olmakta
özellikle cumhuriyetin ilanından sonra bu durumun günümüzde de geçerliliğini koruduğu belirtilebilmektedir.
Keza Türk Kamu Yönetim sistemi teĢkilat yapısına bakıldığı zaman mahalle yönetimlerinin, ne merkezi
yönetim ne de yerel yönetimler teĢkilat yapısı içerisinde olduğu görülmektedir. Ancak mahalle yönetimlerinin
organlarının seçilmiĢ olması, temsil niteliğinin olması ve halkın kendi kendisini yönetme ilkesini hayata
geçirebileceği en uygun birimler olması sebebiyle bu kurumlara yerel yönetimlere benzer bir kurum gözüyle
bakılmaktadır. Yine yaptıkları hizmetlerin bazısının köy yönetimlerine benzemesi ve belediyelerle olan iliĢkileri
de mahalle yönetimlerinin yerel yönetimlerle karıĢtırılmasına neden olmaktadır. Mahalle yönetiminde yaĢanan
bu hukuki ve yönetsel belirsizlik ile eksiklikler ayrıca zamanla mahalle yönetimlerini iĢlevsellikten
uzaklaĢtırmakta geleneksel sistemimizde önemli bir yeri olan mahalle yönetimlerinin yapısına zarar verdiği
söylenebilmektedir (Palabıyık ve Atak, 2002:18-19). Özellikle de günümüzde 2012 yılında yürürlüğe konulan
6360 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunun ardından belediye sınırlarının il mülki sınırları Ģeklinde geniĢlemesi
ve bu sınırlar içinde kalan köylerin de mahalleye dönüĢtürülmeleri bu yeni mahallelerde yönetimsel anlamda
boĢluklar yaratmıĢ ve zaten eski olan mevcut mahalle kanunu buna çözüm sunamamıĢtır. Yeni mahallelerin bu
sorunları da bu anlamda var olan sorunlara eklendiği görülmektedir.
Görülen bu toplumsal ve yönetimsel sorunlar hep birlikte düĢünüldüğünde mahalleler, hâlihazırda dağınık halde
getirilen yasal düzenlemelerin ve siyasi/politik dünyanın taĢıyıcı bir unsuru ya da onun elinde Ģekillenen bir
olgu olarak ele alınmamalıdır. Tam aksine mahalleler, gündelik yaĢamda karĢılaĢılan sorunların çözümlerine
pratik ve düĢünsel zenginlikler getiren bir birim olarak varlığını devam ettirmelidir (Bayramoğlu Alada,
2000:152).
ÇalıĢmanın temel sacayaklarından biri olan köyler ise, bir yerleĢim ve yönetim birimi olarak Türkiye’nin idari
bölünüĢünde en alt kademede yer alan birimler olmakta ve bu zamana kadar yapılan köy tanımlarının köyü
açıklamaya tam olarak yetmediği ve tek bir öğenin de köyü açıklamada yeterli olamayacağı (Tezcan, 1970:153)
ifade edilebilmektedir. Çünkü köyler sosyal, ekonomik, toplumsal anlamda tek tip olmayan ve birbirinden farklı
özellik gösteren idari birimler olmaktadır.
Çok farklı coğrafi özelliklere/niteliklere sahip olan Türkiye’de de, farklı köy tiplerinin olması ve her birinin
farklı özellik/nitelik göstermesi doğal görünmektedir. Köye yönelik yapılan tanımlar bu kapsamda farklılıkları
tam olarak yansıtmada yetersiz kalmaktadır.
1924 tarihli Köy Kanunundan da hareketle köylere yönelik genel bir tanım yapmak gerekirse (Özçağlar,
1995:8);
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“Köyler/Köy Yönetimleri, belirli bir idari sınırı bulunan, bu sınırlar içerisinde yer alan devamlı ve
geçici kır yerleşmeleriyle ekonomik faaliyet sahalarından oluşan, nüfusu 2000‟den az, tarımsal
faaliyetlerin egemen olduğu ve seçimle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar meclisinin yönettiği,
orada yaşayanların ortak ve müşterek ihtiyaçları olan, tüzel kişilik kazanmış en küçük yerel
yönetim birimidir”,
Ģeklinde ifade edilebilir. ÇalıĢmanın temel amacı doğrultusunda köylerin yönetsel yapıda yer alan bir birim
olması sebebiyle “köy yönetimler” üç kademeli yerel yönetim sisteminin en alt kademesini oluĢturmakta ve
zamanla değiĢimler yaĢamakla birlikte köy yönetimlerinin 1924 tarihli ve 442 sayılı kanunla yürütüldüğü
bilinmektedir. Türkiye’nin idari bölünüĢü noktasında, vilayetlere, kazalara, kasabalara ve köylere ayrıldığı bir
gerçektir. Bundan hareketle ülkenin temelini köylerin oluĢturduğu ve bundan dolayı Köy Kanununun bu gerçeği
dikkate alarak yazıldığı görülmektedir (Sarı, 2014:531). Köy Kanunu ile birlikte mahalle yönetimine nispeten
köyün yönetsel yönü ortaya konulmakta ve köyün yönetsel bir birim olarak çerçevesinin çizildiği ifade
edilebilmektedir. Bu kapsamda kanunda köy tanımlanmakta ve köy/köy yönetimi, belediye teĢkilatına sahip
olmayan, nüfusu iki bini aĢmayan, halkın mahalli ve müĢterek ihtiyaçlarını gidermekle görevli ve organları
halkın seçtiği kiĢiler olan, kendine ait bir bütçe ve personele sahip kamu tüzel kiĢileri Ģeklinde belirtilmektedir
(Kavruk, 2004:17-18). Burada dikkatleri çeken en önemli nokta ise köylerin mali ve idari anlamda serbest karar
alıp verme ile kendilerine ait bütçe ve personelinin olması özerkliğinin olduğunun bir kanıtıdır. Ayrıca buna ek
olarak devlet tüzel kiĢiliğinden ayrı bir yerel yönetim birimi olması sebebiyle de tüzel kiĢiliğinin bulunması
köylerin idari yapıda önemli bir noktada yer aldığını göstermektedir.
Köy Kanunu yapıldığı dönemde öncelikli olarak köylerde kalkınma sağlanırsa tüm memlekette kalkınmanın
sağlanacağı fikrinden (Sarı, 2014:531) hareket edildiği bir gerçektir. Temel amacın ülke genelinde ekonomik,
sosyal, toplumsal geliĢmeleri hızlandırmak adına ilk olarak köylerden baĢlanılması gerektiği düĢüncesinin
hâkim olduğu görülmektedir. Bu kapsamda köyler önemli bir noktada bulunmakta ve en eski yerel yönetim
birimi olması sebebiyle demokratik adımların atılacağı uygun idari birimler olmaktadır.
Ancak Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1930’lu yıllara kadar il özel idareleri yerel yönetim türleri arasında
ağırlıktayken, 1950’li yıllarla birlikte meydana gelen değiĢimler ve özellikle kırdan kente göç belediyelerin ön
plana çıkmasını sağlamıĢtır. Bunlara nispeten köyler ise geçmiĢi çok uzun yıllara dayanmakla birlikte
zamanında il özel idareleri ya da günümüzdeki belediyeler gibi bir iĢlevi tarihsel süreçte olmamıĢtır. Yerel
yönetim sisteminde belki de en az müdahale edilen alan olarak kalmakta, hatta günümüzde yürürlükte bulunan
Köy Kanunun bile asırlık olduğu görülmektedir (Cihangir Çamur, 2002:84; Ozankaya, 1971:31). Buna ek
olarak Türkiye’de özellikle de kentleĢmiĢ kesimlerinde köy yönetimlerinin yerini belirlemek günümüzde
önemle tartıĢılan konular arasında olmaktadır.
Yine Türkiye’de yaĢanan sosyal, ekonomik ve kültürel değiĢimle birlikte Köy Kanunun pek çok maddesinin
iĢlevsiz kaldığı ve köye yönelik çoğu hizmetin devletten beklendiği görülmektedir. Köy Kanunu (Sarı,
2014:517) yürürlüğe girdiğinde amaç Cumhuriyet Türkiye’sinde köylerin mevcut geri kalmıĢlık düzeyini
ortadan kaldırmak ve kalkınmıĢ bir köy/köy yönetimi oluĢturmaktı. Kanun çıktığı dönemde Ģartları iyileĢtirmiĢ
hatta dönemin yapılan en büyük reform çalıĢmalarından sayılmıĢtır. Ancak o dönem Türkiye’deki nüfusun
yaklaĢık %85’i köylerde yaĢarken (Gündüzöz, 2011:124) günümüzde, özellikle 2012 yılında kabul edilen ve
2014 yerel seçimleri ile yürürlüğe konulan 6360 sayılı “On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe
Kurulması Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla” birlikte
bu oranın %15’lere düĢtüğü görülmüĢtür. Köy nüfusu bu süreçte değiĢmemiĢ fakat köylerin genel nüfus
içerisindeki payı sürekli azalma göstermiĢtir. Bu durumda bir yerel yönetim birimi olan köy yönetimlerinin
iĢlevselliğini etkilemiĢ ve BüyükĢehir Belediyesinin olduğu alanlarda varlıklarına son verilerek “mahalleye”
dönüĢtürülmesini sağlamıĢtır.
Yukarıda ifade edilen mahalle ve köy yönetimlerinin muhtarlık birimleri incelenecek olursa; Türkiye’de kentsel
alanlarda yer alan mahallelerde ve yerel yönetim birimlerinden biri olup kırsal alanlarda yer alan köylerde, idari
yapılanma 1829’dan beri yani yaklaĢık olarak iki asra yakın bir zamandır muhtarlık kurumu üzerinde inĢa
edilmiĢtir. Bu doğrultuda Türkiye’de iki tür muhtarlık yapılanması bulunmakta ve köy muhtarları birer yerel
yönetim organıyken mahalle muhtarlıkları ise merkez ile yerel arasında aracı bir birim olmaktadır.
Muhtarlık kurumunun ortaya çıkmasını izleyen süreçle birlikte Türkiye özelinde yaĢanan kentleĢme, demografik
değiĢimler ve yönetimde çağdaĢlaĢma algısı, tüm kamu yönetimi örgüt yapılarında muhtarlık birimi de dâhil
olmak üzere dönüĢümü ve değiĢimi meydana getirmiĢtir.
2000’li yıllar sonrası yapılan yerel yönetim reformları değerlendirildiğinde yapılan reform çalıĢmalarının
belediye odaklı olduğu görülmekte ve köy ve mahalle düzeyindeki muhtarlık birimi ise geri planda kalmaktadır.
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Tarihsel süreçlerini de incelerken detaylı bir Ģekilde anlatılan köy ve mahalle muhtarlıkları kendi alanlarında
çok eski kanunlarla yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte olduğu, bu alana yönelik yapılan kanun
tasarılarının da kanunlaĢamadığı detaylı anlatılmıĢtır. Bu tasarılar muhtarlık birimini iyileĢtirici ve durumunu
geliĢtirici maddeler barındırmalarına rağmen dönemindeki yoğun eleĢtiriler nedeniyle tasarıdan öteye
gidememiĢtir.
2012 yılında ortaya koyulan 6360 sayılı yasa da büyükĢehir yapılan ilerdeki tüm köyleri kaldırmıĢ ve mahalle
konumuna getirmiĢtir. Dolayısıyla bu illerdeki köy muhtarları köy yönetimine iliĢkin yetkilerini kaybederek
mahalle muhtarına dönüĢtürülmüĢtür. Ayrıca mahalle muhtarlarının geçmiĢten günümüze oldukça tartıĢılan ve
mevcut olan;
• Yasal düzenlemelerin eksikliği,
• Mevcut tabi oldukları kanunların çok eski olması ve
• Mevcut tabi oldukları kanunların günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi,
• Özlük haklarıyla ilgili pek çok sorunların yaĢanması,
• Görevleriyle ilgili yetki alanlarının sınırlı olması,
• Mali anlamda bir bütçelerinin olmaması,
• Ġdari yapılanmadaki yerlerinin net olmaması,
• Tüzel kiĢiliklerinin bulunmaması,
• Bu kapsamda yapılan pek çok düzenlemenin uygulamaya koyulamaması,
gibi sorunların yanında köy muhtarıyken köylerin sahip oldukları tüzel kiĢiliklerini ve kendilerine ait olan mali
özerkliklerini de kaybederek mahalle muhtarlığına dönüĢmüĢ olmaları yeni sorunları ve tartıĢmaları da gündeme
getirmiĢtir.
Bunlara ek olarak Türkiye’de yaklaĢık olarak nüfusun %80’i kent merkezlerinde yaĢamaktadır. Bunlar
içerisinde yaklaĢık 18 bin köy ve 32 bin mahalle bulunmaktadır (www.e-icisleri.gov.tr, 30.07.2018). Toplamda
ise 50 bin civarında muhtar bulunmakta ve halk doğrudan bu kiĢileri seçmektedir. Halkın doğrudan seçimle
belirlediği bu kadar kiĢinin herhangi bir idari mekanizmadan destek bulamaması demokratik bağları
zayıflatmaktadır.
Köylerin ya da köy muhtarlarının birer mahalle yönetimi ve mahalle yönetimi organlarına dönüĢmesiyle alakalı
durumlarının ne olması gerektiği yönündeki düĢünceler ve günümüzde karĢılaĢılan tüm bu karmaĢıklıklarla
beraber hala durumları netleĢtirilmeyen muhtarların günümüzdeki mevcut durumunun tespiti ve iyileĢtirilmesine
yönelik neler yapılabileceğine cevaplar, çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde Türkiye’de yapılan bir alan
çalıĢmasının sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla verilmesi, planlanmakta ve öngörülmektedir.
3. 6360 SAYILI YASANIN MAHALLE VE KÖY YÖNETĠMĠNE YÖNELĠK GETĠRDĠĞĠ
DÜZENLEMELER
Tarihsel süreç içerisinde büyükĢehirlere yönelik genel bir değerlendirme yapıldığında 6360 sayılı yasanın
büyükĢehirlere yönelik yapılan düzenlemeler içerisinde sonuncusu olduğu görülmektedir. Bu yasa Türkiye’de
büyükĢehir sisteminde (Kılınç Ürkmez ve Zengin Çelik, 2016:76);
 Ġdari, mali ve siyasi değiĢiklikler getiren,
 Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinlik ve verimliliği öncelikli Ģart olarak gören yeni bir süreç baĢlatan,
 BütünleĢik bir kent yönetim sistemi öngören bir model olarak ortaya konulmuĢ, özellikle de daha önce
dile getirildiği ve incelendiği gibi yönetim temelinde amaçlanan olumlu durumlar yanında olumsuzlukları
da gündeme getirmiĢ ve üzerinde çeĢitli tartıĢmalar ve eleĢtiriler yapılmıĢtır.
6360 sayılı yasa ile birlikte gelen, yasanın getirdiği değiĢikliklerden ve üzerinde en çok durulan konulardan biri
de köylerin tüzel kiĢiliklerinin kaldırılması ve mahalleye dönüĢtürülmesi ile Türkiye’deki tüm yerleĢimlerin kent
olarak değerlendirilmesi konusu olmuĢtur. Bu değiĢimle birlikte model içerisinde kırsal ve kentsel farklılıkların
nasıl yeniden yapılandırılacağı da eleĢtiri konusu olmakta ve tartıĢmalar arasında yerini almaktadır.
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Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’de %77 olan kentleĢme oranı %91 olarak değiĢmiĢtir. Henüz kent
olabilecek göstergeleri barındırmayan çoğu kırsal alanın kent olarak nitelendirilmesi uluslararası ölçekte
yapılacak karĢılaĢtırmalarda yanıltmalara sebebiyet vermesi muhtemel bir unsurdur. Ayrıca bu durum kırsal alan
politikaları üzerinde de olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nitekim köylerin değiĢim
geçirerek mahalleye dönüĢmesi durumunda bu eski köy/ yeni mahallelerin, KÖYDES, Tarım ve Kırsal
Kalkınma Destekleri ve AB fonlarının kullanımı kapsamından çıkarılması da söz konusu olmuĢtur (Gökyurt vd.,
2015:23). Bunlardan hareketle 6360 sayılı yasanın kırsal kesime yönelik olumsuz yanlarının yanında olumlu
yanları da bulunmaktadır. Yasanın kırsal kesime sağladığı olumlu ve olumsuz yönlerini Ģu Ģekilde
detaylandırmak mümkündür (Ayyıldız vd., 2016:282-283);
 Kırsal kesime sağladığı olumlu yönleri:
 Yasa ile birlikte 16.561 köy tüzel kiĢiliğini kaybetmiĢ ve ilgili belediyelere bağlanarak mahalle haline
gelmiĢtir. 6360 sayılı yasa öncesinde köylere yönelik hizmetler, köyün bütçesinden ve il özel
idarelerinin destekleri ile sağlanmakta fakat köy bütçesindeki yetersizlikler ve il özel idarelerinin
sorumluluk ve yetkilerinin oldukça fazla olması köylere yönelik bu hizmetlerin tam olarak etkin ve
verimli sunulmamasına neden olmaktaydı. Bu hizmetlerin artık belediyeler tarafından yerine
getirilecek olması kırsal alandaki yaĢam Ģartlarının iyileĢtirilmesi açısından önemli görülmektedir.
 Yine yasa öncesi kırsal yerleĢim yerlerinde sağlıklı yapılaĢmanın ve afet riski olan yapıların
denetiminin olmayıĢı pek çok problemleri de beraberinde getirmekteydi. Ancak yasayla birlikte
belediyelerin bu yönde bir hizmet vererek planlı yapılaĢma için çalıĢmaları önem arz etmektedir.
 Öte yandan, il mülki sınırları içerisinde taĢımacılık sisteminin tez elden belediyeler tarafından
üstlenilmesi ve kontrol edilmesi de kırsal nüfusa ulaĢım noktasında birçok kolaylık sağlamaktadır.
 Kırsal kesime sağladığı olumsuz yönleri:
 Türkiye’nin coğrafi yapısı düĢünüldüğünde kırsal yerleĢim alanları ile kentsel yerleĢim alanlarının
birbirine olan uzaklığının azımsanmayacak derecede fazla olduğu görülmektedir. Ġstanbul ve Kocaeli
illeri dıĢında yasanın uygulanmaya baĢladığı illerin büyük bir çoğunluğu yerleĢim açısından dağınık
bir yapı sergilemektedir. Bu Ģekilde belediyelerce yürütülecek hizmetlerin kırsal alana ulaĢtırılması
konusunda sıkıntılar mevcut olmakla birlikte su, kanalizasyon ve itfaiye hizmetlerinin yetersiz
kalacağı görülmüĢtür. Belediyelerin hizmet alanı da geniĢlediği için belediyelerin, kent merkezinden
uzaklaĢtıkça diğer yerleĢim birimlerine götüreceği hizmet kalitesinde de azalma olacağı kaçınılmaz bir
durumdur.
 Bu yasa ile birlikte belediyelerin hizmet götüreceği alan da geniĢlemiĢtir. Belediyelerin kent
merkezlerinden uzaklaĢtıkça uzaktaki yerleĢim birimlerine götüreceği hizmet kalitesinin azalacağı
aĢikârdır. Bu durumda kırsal alanda yer alan mahallelerin ihmal edileceği kaçınılmaz bir durum
olacaktır.
 Yasa ile köy bütçesinin kaldırılması köylü devlet iĢbirliği ile yapılacak çalıĢmalarında etkinliğini
azaltacaktır. 6360 sayılı yasa öncesinde il özel idaresi ya da çeĢitli projeler ile köylü devlet iĢbirliği
sağlanarak sağlık ocağı, okul, içme suyu hatlarının döĢenmesi vb. birçok çalıĢma yürütülürken yasa
sonrası köylerde yapılacak birçok hizmet ya belediye personeli ya da taĢeron firmalara kalmıĢtır. Köy
bütçesi olmaksızın bu iĢlerin salt belediye tarafından yapılması kısa vadede mümkün
görünmemektedir.
 Mali açıdan zayıf ve zaten borçlu olan ilçe belediyelerinin köy yerleĢimlerine de hizmet götürecek
olması köy yerleĢim yerlerinin belediyecilik hizmetleri açısından ihmal edileceği ve hizmetlerin ne
zaman ulaĢtırılacağı konusunda endiĢeleri de beraberinde getirmektedir.
 Kırsal kesimde yaĢayanlara yönelik su ve atık su ücretleri, emlak vergisi, yapılacak inĢaatlara iliĢkin
proje masrafları ve diğer mali yükümlülükler yansıtılacak bu durum geliri düĢük olan kırsal nüfusun
yaĢam standartlarını olumsuz etkileyecektir. Hatta kırsal alanda yaĢayanları Ģehirlere göç etmeye
zorlayacağı da düĢünülmektedir.
 Yasa öncesi köy tüzel kiĢiliğine ait olan mera, yaylak, otlak gibi hayvancılıkla alakalı olan araziler
belediyelerin mülkiyetine geçmiĢtir. Her ne kadar yasa buraların kullanımının köylüye ait olduğunu
vurgulasa da bu tür yerlerin kiralanma ve satıĢ durumlarının olması, köylerdeki hayvancılık
etkinliğinin azalmasına sebebiyet verecektir.
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 Yine yasa ile birlikte köylerdeki bazı tarımsal alanların imara açılma riski bulunmaktadır.
 Sabit hayvancılık yatırımları için (ahır, ağıl, samanlık vs.) proje ve imar izni gerekeceğinden bu
durumun da hayvancılığı olumsuz etkileyeceği söylenebilmektedir. Yine yasa kapsamında çevre
duyarlılığı nedeniyle köylerde bulunan ahırların köy dıĢına çıkartılarak yapılacak olması endiĢe
uyandırmaktadır. 6360 sayılı yasa hayvancılığa iliĢkin imar müsaadesi verse de ilerleyen yıllarda ilave
yasalarla bu durum sorun yaĢatabilecektir.
 Yasayla birlikte “büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılık destekleri için her türlü
faaliyette bulanabilirler”, denilmektedir. Ancak belediyelerin bu tarz hizmetlere yönelik bir alt yapısı
mevcut değildir. Çünkü 6360 sayılı yasa öncesinde tarımsal hizmetlere yönelik Ġl Özel Ġdareleri ve
Köy Hizmetleri Ġl Müdürlükleri çeĢitli politika ve destekleri olmaktaydı ve yeni süreçle birlikte bu
birimlerin kaldırılmasıyla uzun vadede sıkıntılı süreçlerin yaĢanacağı ileri sürülmektedir.
6360 sayılı yasa ile köylerin 16.561 köy, Türkiye’deki köylerin %47’si mahalleye dönüĢtürülmesi basit bir idari
değiĢiklik olarak ele alınamayacak nitelikler taĢımaktadır. Birer yerel yönetim birimi olan ve tüzel kiĢiliği
bulunan köylerin gelenek ve tarihsel geçmiĢ üzerine kurulmuĢ oldukları dikkate alınarak, çalıĢmanın temel
vurgularından biri bu olması sebebiyle çalıĢma bu yönde dikkatleri toplamaktadır.
6360 sayılı yasayla açıklığa kavuĢturulması gereken bir diğer durum ise nüfusu 500’ün altında kalan yerlerdir.
Çünkü 6360 sayılı yasayla belediye sınırları içerisinde nüfusu 500’ün altında kalan yerlerde mahalle
kurulamayacağı belirtilmiĢ ve kapatılan köylerin nüfusunun önemli bir kısmının 500’ün altında kaldığı
görülmüĢtür. Toplamda 16.541 köy içinden 5536’sının nüfusu 500’ün üzerindedir. Yani oran olarak bu durum
köylerin %33,46026’sına tekabül etmektedir. Geri kalanı ise 500’ün altındadır. Köylerin nerdeyse %70’inin
nüfusunu 500’ün altında kalmakta ve bunun için nasıl bir uygulama devreye sokulacağı da belirsizdir. Çünkü
yasal anlamda bu yerlerin mahalle olmaması gerekmektedir. BirleĢtirilmeleri noktasında da pek çok kaygıları
beraberinde getirmektedir. Çünkü köyler pek çok farklılıkları bünyesinde barındıran birimler olmakta ve
birleĢtirilmeleri durumunda da bu farklılar göz ardı edilebilecektir. Niteliksel olarak bazı sıkıntıların oluĢması
da öngörülmektedir.
Köy yönetimleri sahip oldukları tüzel kiĢiliklerinden dolayı farklı hak ve ayrıcalıkları kullanma hakkını elde
eden bir yerel yönetim birimi olmaktadır. Ancak bu yasa ile birlikte köylerin tüzel kiĢiliğinin kaldırılıp
mahalleye dönüĢtürülmesi ve tüm mallarının büyükĢehir belediyesine devredilmesi durumu (Dik, 2014:75;
Kılınç Ürkmez ve Zengin Çelik, 2016:76; www.yayed.org);
 Köylerin tarihsel birikimi ile geliĢtirdikleri pratikleri ve ortaklık duygusunu,
 Demokratik katılım mekanizması açısından yüksek önem taĢıdığı yargısını,
 En eski bir yerel yönetim birimi ve
 Kendilerine ait mal varlıklarının ve personelinin olması durumunu,
 Kırsal alanlara özgü olan tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğini,
 Anayasal haklar ve hukuki niteliği açısından da sorgulanmasına neden olmuĢtur.
6360 sayılı kanunun eski köylere/yeni mahallelere getirdiği düzenlemelerle birlikte önce anayasaya uygunluğu
noktasında çeĢitli tartıĢmaların yapıldığını ve bu konuda açıklama yapılmasının da çalıĢma kapsamında yararlı
olacağı görülmektedir. Bu kapsamda iki farklı düĢüncenin olduğu görülmektedir. Bazı yazarlara göre köylerin
tüzel kiĢiliklerinin kaldırılması ve mahalle olarak konumlandırılmaları anayasanın 127. maddesine aykırılık
oluĢturmaktadır. Anayasal bir birim olan köylerin ancak anayasal bir düzenlemeyle kaldırılmasının uygun
olacağı belirtilmektedir. Ancak bazı yazarlar ise anayasa mahkemesinin denetiminden geçmiĢ olan böyle bir
düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığını ifade etmiĢlerdir (Tekin, 2016:1249).
6360 sayılı yasa kapsamında köylerin mahalleye dönüĢtürülmesi, köylerin idari yapısında pek çok değiĢikliklere
sebep olacağını ortaya koymaktadır. Her Ģeyden önce Türkiye tarihinde uzun bir geçmiĢe sahip olan köylerin bu
yeni yasayla mahalle olmasındaki durumunu ve bu süreçte köy muhtarıyken mahalle muhtarı olan muhtarların
pozisyonlarını ayrıntılı olarak açıklamakta yarar vardır.
Ġlk olarak köylere yönelik tanımlamalarda niteliksel ayrım büyük önem taĢımaktadır. Köyü köy olarak
bırakmada, değiĢtirmede ya da kentsel bir alan haline getirmede göz önünde tutulması gereken ilk Ģey köy
olgusundan neler anlaĢıldığıdır. Köylerin diğer yerleĢim yerlerine nispeten sosyolojik bir yönünün olması ve
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sosyolojik açıdan tanımın farklı olması önemli bir durumdur. Bu kapsamda diğer yerleĢim birimlerinden
ayrıĢtığı nokta köyün, toplumsal yapıda gördüğü tarımsal üretimdir. Kırsal bir nitelik taĢıyan ve tarımsal üretim
ve hayvancılığın yapıldığı yerleĢme birimidir (Dik, 2014:89). Bu kapsamda ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak
incelenen 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanununda da bu durum ifade edilmiĢtir. Mahallelere yönelik
tanımlamalarda ise çok ayrıntılara inilmemekte, 5393 sayılı Belediye Kanununda mahalle, belediye sınırları
içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komĢuluk iliĢkisi
bulunan insanların yaĢadığı idari birim olarak ifade edilmektedir. Mahallelerin de yapısının ve görevlerinin yer
aldığı kanun 1944 tarihli ve 4541 sayılı ġehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve Ġhtiyar Heyetleri TeĢkiline
Dair Kanundur (Gözler ve Kaplan, 2016:215).
Köy muhtarı kırsal yerleĢim biriminin baĢı, yasal ve tüzel kiĢiliğin temsilcisidir. Bir yerel yönetim birimi
olmasından dolayı tüzel kiĢiliği temsil etmekte, köy yönetimine ait bütçe ve personel üzerinde söz sahibi
olmakta ve özerklikten yararlanmaktadır. Ayrıca köy muhtarı köyle ilgili herhangi bir iĢ olması durumunda
köylüye bunu yaptırabilmektedir. Mahalleler ise tarihsel olarak çok eski birimler olsa da, pek çok kiĢi tarafında
aynı köyler gibi bir yerel yönetim birimi olarak bilinse de, mahallenin organları da köyün organları gibi (muhtar,
ihtiyar heyeti) adlandırılsa da, mahalleler tüzel kiĢiliğe sahip olmayıp hukuki anlamda köylerle
karĢılaĢtırılamazlar. Köyler gibi hak ve yetkilere sahip olmadıkları gibi, hukuki iĢlem yapamaz ve hak ve borç
altına giremezler. Dolayısıyla hukukun nezdinde mahallelerin herhangi bir yaptırımı yoktur. Ayrıca mahalle
muhtarlığı, kentlerde belediye yönetiminin olduğu yerlerde örgütlenir, görevleri genel yönetimin yetki alanına
giren konularda onlara yardımcı olmaktır bundan dolayı (Kaypak, 2013:259) gerekli yerlerde yasal olarak
mahalleyi temsil de edemez. Ayrıca mahalle muhtarı mahalleye yönelik iĢlerde ancak mahalleliye gönüllülük
esasına göre bunu yaptırabilmektedir (Gözler ve Kaplan, 2016:215; Dik, 2014:89).
Yeni mahallelerin 6360 sayılı kanunla birlikte elde ettikleri bazı olumlu ve olumsuz durumları Ģu Ģekilde
sıralamak mümkündür (www.academia.edu, 22.10.2018):
 Olumlu durumlar kapsamında;
 Köylere yönelik belediye hizmetleri ilçe belediyeleri ya da büyükĢehir belediyesi tarafından verilecek
olup; su, kanalizasyon iĢleri, toplu taĢıma hizmetleri, köyün meydan ve anayolları ile köyü ilçeye
bağlayan yolların yapımı, bakım ve onarımı, temizliği, karla mücadele çalıĢmaları ve buralardaki
reklam ve ilân iĢleri ildeki büyükĢehir belediyesince; büyükĢehir belediyesi yetki alanı dıĢında kalan
imar iĢleri ile yollar ve sokaklara iliĢkin hizmetler, çöp toplama, evlendirme, cenaze defin gibi
hizmetler ise ilçe belediyesince yapılacaktır.
 Olumsuz durumlar kapsamında;
 Sosyolojik bir birim olan köyler mahalleye dönüĢünce bu özelliğini kaybedecek ve bir kimlik
problemi oluĢacaktır. Köylerin tüzel kiĢiliği kaldırıldığından taĢınmazları üzerinde de belediyeler söz
sahibi olacağı için bu durum sonraki dönemlerde birtakım sorunlara kaynaklık edebilecektir.
 Köylerin mahalleye dönüĢmesiyle mali yükümlülükleri (emlak vergisi, köye yönelik harcama
paylarına katılım, çöp vergisi, su vergisi) artacaktır.
 Ayrıca mevzuatta köyler için özel bir kanun bulunduğu halde mahalleler için böyle bir kanun
bulunmamakta bu da birçok sorunu örneğin, muhtarlıkların kimle ve nasıl muhatap olacağı
karmaĢıklığını ortaya çıkarmaktadır.
 Köylere hizmet götürme birlikleri gibi köylüye hizmet üreten birimlerin bu yeni kanunla atıl hale
gelmiĢ olması hizmet maliyetlerinin artmasına sebebiyet verecektir.
 Ayrıca çalıĢmayla doğrudan ilgisi olması bakımından köy muhtarlıkları bu durumdan etkilenen en
önemli organ olmuĢ, köy muhtarlığının mahalle muhtarlığına dönüĢmesiyle yetki ve sorumlulukları
değiĢmiĢtir. Tüzel kiĢiliğini kaybetmesiyle yetki ve sorumlulukları büyük ölçüde zayıflamıĢtır.
6360 sayılı kanunla birlikte köylerin ve köy muhtarlıklarının idari yapılarında büyük değiĢimlerin yaĢandığı
görülmektedir. Ancak Türkiye’de gerçekleĢen bu reform çalıĢması bir kenara bırakıldığında günümüzde zaten
köylerin mevcut durumu ve yerel yönetim sistemi içerisindeki yeri uzun süredir sorgulanmaktaydı. Köylerin
1982 anayasasının 127. maddesi kapsamında bir yerel yönetim birimi olduğu Ģüphesizdir. Fakat küreselleĢmeyle
birlikte ve çağın gereklerine uyum sağlaması noktasında sahip olduğu pozisyonu uygulamaya geçirdiğini ve
gereklerini yaptığını söylemek çok güçtür. Günümüzde yaĢadığı mali kaynak yetersizliği, nitelikli personel
sorunu buna sebebiyet vermektedir. Ayrıca bir yerel yönetim birimi olan köyler, köy halkının ihtiyaçlarına
cevap veremediği için sürekli olarak da merkezi yönetimin yardımına ihtiyaç duymakta bu durumda merkezi
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yönetimin köyler üzerinde müdahalesini gerektirmektedir (ġengül, 2016:147). Köy kanununda belirtilen çoğu
görevlerinde merkezi yönetim tarafından yerine getirildiği görülmektedir. Yine Köy Kanunu günün koĢullarına
cevap verememesi, Türkiye’de köy yönetimlerine yönelik yeni bir reform çalıĢmasını gerekli ve zorunlu
kılmıĢtır.
Tüm bunların karĢısında mahalle yönetiminin anayasanın 127. maddesinde sözü edilen yerel yönetim
birimlerinden biri olarak sayılmamıĢ olması, yasa ile kurulmamaları, kamu tüzel kiĢiliklerinin olmayıĢı,
kendilerine özgü bütçe ve personelinin bulunmayıĢı nedeniyle bir yerel yönetim birimi değildirler. Mahalle
muhtarlığı kurumunu düzenleyen 1944 tarihli 4541 sayılı yasa gerekçesinde mahalle yönetimi, belde
hizmetlerinin görülmesinde idareye yardımcı bir kuruluĢ olarak görülmüĢtür. Oysa köy yönetimleri anayasanın
127. maddesine göre kamu tüzel kiĢiliğine sahip bir yerel yönetim birimi olmakta ve kiralama, satıĢ, vergi
toplama, mahkemede temsil gibi pek çok yetkisi bulunmaktadır. Köy yönetimlerinin organı olan muhtar ise köy
yönetimlerinde tüzel kiĢiliğin temsilcisi ve tüm bu yetkileri kullanan önemli bir organ olmaktadır. Tüm bu
anlatılanlardan hareketle Türkiye’de mahalle yönetiminin güçlü bir konumda olmadığı ve merkezi yönetim ile
yerel yönetimler arasında aracı bir kurum olmaktan öteye gidemediği çıkarımı yapılabilmektedir (Çelik ve
Altıparmak, 2013:149).
Bunlara ek olarak mahalle yönetimine yönelik kanunun da 1944 yılında oluĢturulması, günümüz koĢullarına
cevap verememesine ve mahallenin idari yapılanmada yerinin net olmayıĢı mahalle yönetiminin de pek çok
sorunlar yaĢadığının göstergesi olmaktadır. Bunlara ek olarak 6360 sayılı yasayla 16.082 köyün de tüm
yetkilerini kaybederek mahalleye dönüĢmesi, Türkiye’de mahallelere yönelik yeni bir reform çalıĢmasını da
gerekli ve zorunlu kılmıĢtır. Ayrıca yasa ile ilgili genel anlamda yukarıda değinilen durumların faklı
coğrafyalarda farklı Ģekillerde de ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda çalıĢmanın sonraki bölümünde
Türkiye’de farklı yedi bölgede ve çalıĢmayı daha da desteklemesi amacıyla belediye yönetiminde farklı siyasi
partilerin bulunduğu illerde yapılan bir alan çalıĢması yer almaktadır.
4. MUHTARLARIN 6360 SAYILI YASA ĠLE BĠRLĠKTE YENĠ SÜRECE BAKIġ AÇILARINI
ORTAYA KOYAN BĠR ALAN ARAġTIRMASI
ÇalıĢmanın bu bölümünde Türkiye’de BüyükĢehir olan 8 ilde (Kayseri, Erzurum, Samsun, Mardin, Tekirdağ,
Ġzmir, Adana ve KahramanmaraĢ) eski köy/yeni mahalle muhtarlarına1 uygulanmıĢ olan anketin analizleri ve
ortaya çıkan sonuçlar kapsamında yapılan yorumlar yer almaktadır.
4.1. AraĢtırmanın Yöntemi, Evren ve Örneklemi
ÇalıĢmada araĢtırma yöntemlerinden biri olan “nicel araĢtırma” tekniğinden yararlanılmıĢtır. Literatür taraması
sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler ıĢığında çalıĢma alanı hakkında bilgiler verildikten sonra,
çalıĢmanın Türkiye’ye genellenebilmesi için farklı bölgelerden seçilen BüyükĢehir Belediyesi niteliğinde ve
farklı siyasi partilerin yer aldığı 8 ilde (Kayseri, Erzurum, Samsun, Mardin, Tekirdağ, Ġzmir, Adana ve
KahramanmaraĢ) tümevarım yöntemi ile oluĢturulan ve nicel araĢtırma tekniklerinden biri olan anket yöntemine
baĢvurulmuĢtur. 6360 sayılı yasa sonrasında köylerin mahalle statüsüne dönüĢmesi neticesinde bu dönüĢümden
etkilenen muhtarlara bu duruma bakıĢ açılarını ortaya koyan/yaklaĢımlarını ölçen sorular sorulmuĢtur.
AraĢtırma amacına uygun olarak hazırlanan anket soruları, araĢtırmacı tarafından ilgililere dağıtılarak
doldurulmuĢtur. BüyükĢehir Belediyesine sahip ve farklı siyasi partilerin yer aldığı 8 ilde (Kayseri, Erzurum,
Samsun, Mardin, Tekirdağ, Ġzmir, Adana ve KahramanmaraĢ) yer alan 4688 muhtardan 340 muhtara ulaĢılarak
anketlerin doldurulması sağlanmıĢ ve sonra SPSS ortamında veriler girilerek, soruların niteliğine göre çeĢitli
analizler uygulanmıĢ ve sonuçları yorumlanmıĢtır. AĢağıdaki tabloda da evren ve örneklem detaylı
gösterilmektedir.

1 Eski köy/yeni mahalle muhtarları, önceden köy muhtarı iken 6360 sayılı yasa sonrası köyün mahalleye dönüĢmesiyle mahalle muhtarı
olarak görev yapan kiĢiyi iĢaret etmektedir.

16

Türk Kamu Yönetimi Dergisi, 2020, C.1, S.1, ss.7-28

Tablo 1. Evren ve Örneklem2
ĠLLER

PARTĠLER

BÖLGELER

ESKĠ KÖY/ YENĠ
MAHALLE MUHTARLARI

ULAġILAN MUHTAR

KAYSERĠ

AK Parti

Ġç Anadolu Bölgesi

397 Muhtar

30 Muhtar

ERZURUM

AK Parti

Doğu Anadolu Bölgesi

965 Muhtar

69 Muhtar

SAMSUN

AK Parti

Karadeniz Bölgesi

943 Muhtar

68 Muhtar

607 Muhtar

30 Muhtar

257 Muhtar

20 Muhtar

MARDĠN

HDP

TEKĠRDAĞ

CHP

Güneydoğu Anadolu
Bölgesi
Marmara Bölgesi

ĠZMĠR

CHP

Ege Bölgesi

595 Muhtar

49 Muhtar

ADANA

MHP

Akdeniz Bölgesi

468 Muhtar

34 Muhtar

K. MARAġ

AK Parti

Akdeniz Bölgesi

474 Muhtar

40 Muhtar

4.685 KĠġĠ

340 KĠġĠ

TOPLAM (8 ĠLDE)

4.2. Bulgular
4.2.1. Eski Köy/Yeni Mahalle Muhtarlarının Demografik Özelliklere Göre Dağılımı
Bu bölümde 8 ilde çalıĢmaya katılan mahalle muhtarlarının cinsiyet, yaĢ, eğitim, meslek ve doğum yerleri gibi
demografik özelliklerine göre frekans dağılımları verilmiĢtir.
Tablo 2. Cinsiyete Göre Dağılım
Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Kadın

0

0

Erkek

340

100,0

Toplam

340

100,0

Tablo 2.’de görüldüğü üzere ankete katılan 340eski köy/yeni mahalle muhtarının%100’ünün de erkek muhtar
olduğu görülmektedir. Türkiye’de günümüzde toplamda 53 bin civarında muhtar bulunmaktadır. 2014 yerel
seçimlerinden sonra, Türkiye'de 623 mahalle ve 51 köy olmak üzere toplam 674 kadın muhtar görev
yapmaktadır. Bu doğrultuda erkek egemen bir muhtarlık yapılanması olduğu söylenebilir. ÇalıĢmanın yapıldığı
8 il de ise 134 kadın muhtar bulunmakta olup anketin yapılması noktasında kadın muhtarlarla irtibata
geçilememiĢtir. Ayrıca irtibata geçilen ve bulundukları mahallede anket yapılan eski köy/yeni mahallenin erkek
muhtarlarına, 6360 sayılı yasa sonrası kendileri gibi bu değiĢiklikten etkilenen kadın muhtarların olup olmadığı
da sorulmuĢ ancak bulundukları yerde böyle bir değiĢiklik yaĢayan kadın muhtarların olmadığını dile
getirmiĢlerdir.
Tablo 3. Doğum Yerine Göre Dağılım

Tablo 4. Görev Yapılan Ġle Göre Dağılım

ġehir

Frekans

Yüzde

ġehir

Ġzmir

49

14,4

Ġzmir

49

14,4

Samsun

68

20

Samsun

68

20

Erzurum

69

20,5

Erzurum

69

20,5

Tekirdağ

20

5,8

Tekirdağ

20

5,8

Adana

34

10

Adana

34

10

Kayseri

30

8,8

Kayseri

30

8,8

Mardin

30

8,8

Mardin

30

8,8

KahramanmaraĢ

40

11,7

KahramanmaraĢ

40

11,7

Toplam

340

100,0

Toplam

340

100,0

Frekans

Yüzde

2 ÇalıĢma 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce yapıldığı için evrende ve örneklemde yer alan illerde büyükĢehir yönetiminde yer alan
siyasi partiler o dönemde mevcut olanları göstermektedir.
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Tablo 3.’de görüldüğü üzere ankete katılan 340 muhtarın doğum yerlerine göre dağılımları incelendiğinde
muhtarların, %14,4’ünün Ġzmir, %20’sinin Samsun, %20, 5’inin Erzurum, %5,8’inin Tekirdağ, %10’unun
Adana, %8,8’inin Kayseri, %8,8’inin Mardin ve %11,7’sinin de KahramanmaraĢ’ta muhtarlık görevini sürdüğü
tespit edilmiĢtir.
Tablo 4.’e göre ankete katılan 340 muhtarların görev yaptıkları illere göre dağılımları verilmiĢtir. Ankete katılan
muhtarların görev yaptıkları illere göre dağılımları incelendiğinde, %14,4’ünün Ġzmir, %20’sinin Samsun, %20,
5’inin Erzurum, %5,8’inin Tekirdağ, %10’unun Adana, %8,8’inin Kayseri, %8,8’inin Mardin ve %11,7’sinin de
KahramanmaraĢ’ta muhtarlık görevini sürdüğü tespit edilmiĢtir. Görev yapılan illere ve Tablo 3.’e de
bakıldığında ankete katılan muhtarın hepsinin kendi memleketlerinde görev yaptıkları söylenebilir.
Tablo 5. YaĢa Göre Dağılım
YaĢ

Frekans

Yüzde

18-25

1

0,3

26–33

1

0,3

34–41

44

42–49
50 ve
Üzeri
Toplam

Tablo 6. Eğitim Durumuna Göre Dağılım
Eğitim
Durumu

Frekans

Yüzde

Ġlköğretim

280

82,4

12,9

Lise ve dengi
Diğer

55
5

16,2
1,4

125

36,8

Toplam

340

100,0

169
340

49,7
100,0

Ankete katılan 340 muhtarın yaĢlarına göre dağılımları tablo 5’de gösterilmektedir. Ankete katılanların yaĢa
göre dağılımları incelendiğinde %0,3’ü 18-25 yaĢ aralığında, %0,3’ü 26-33 yaĢ aralığında, %12,9’u 34-41 yaĢ
aralığında, %36,8’i 42-49 yaĢ aralığında ve %49,7’si 50 yaĢ ve üzeri olduğu görülmektedir. Buradan hareketle
ankete katılan eski köy/yeni mahallelerde her 4 muhtardan 3’ünün 40 ve üzeri yaĢ arasında olduğu çıkarımı
yapılabilir.
Yukarıdaki Tablo 6’ da ise ankete katılan muhtarların eğitim durumlarına göre dağılımları yer almaktadır.
Ankete katılanlar eğitim durumuna göre incelendiğinde, %82,4’ünün ilköğretim, %16,2’sinin lise ve dengi ve
%1,4’ünün de diğer olduğu tespit edilmiĢtir. Bu kapsamda eski köy/yeni mahalle muhtarlarının eğitim düzeyleri
değerlendirildiğinde büyük bir çoğunluğunun ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Muhtarların eğitim
düzeylerinin günümüz Ģartlarında iyi bir seviyede olmadığı saptanmıĢtır. Bu noktada muhtar olabilmek için
belirli bir eğitim düzeyi Ģartının getirilmesi gerektiği düĢünülmektedir.
Eski köy/yeni mahalle muhtarları mesleklerine göre incelendiğinde, %8,8’inin esnaf, %55,9’unun çiftçi,
%15,0’ının serbest meslek, %16,2’sinin emekli ve %4,1’inin diğer meslek gruplarından olduğu görülmektedir.
Genel anlamda bakıldığı zaman ankete katılanların çeĢitli meslek kesimlerinden oluĢtuğu söylenebilmektedir.
Yine ankete katılan 340 muhtarın medeni durumları incelendiğinde,%93,5’inin evli, %6,5’inin bekâr olduğu
görülmektedir.
Tablo 7. Yürütülen Muhtarlık Türüne Göre Dağılım
Türü

Frekans

Yüzde

Mahalle muhtarlığı

2

--

Köyden mahalleye dönüĢen Mahalle Muhtarlığı (Eski Köy muhtarı)

340

100,0

Toplam

340

100,0

Ankete katılanların Tablo 7’ye göre yürüttükleri muhtarlık türü incelendiğinde, %0,6’sının mahalle muhtarlığı,
%99,4’ünün ise 6360 sayılı yasa sonrasında büyükĢehirlerde mevcut olan köylerin mahalleye dönüĢmesiyle
ortaya çıkan eski köy/ yeni mahalle muhtarı yani eski köy muhtarı olduğu görülmektedir. ÇalıĢmada da sadece
amacıyla uygun düĢmesi açısından eski köy /yeni mahalle muhtarının verdiği cevaplar dikkate alınmıĢtır.
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Bu durum çalıĢmanın amacına da uygun düĢmektedir. Çünkü çalıĢmanın amacı; eski köy/ yeni mahalle
muhtarlarının, 6360 sayılı yasanın getirdiği düzenlemelerden olan köylerde ve mahallelerde yaĢanan değiĢim ve
dönüĢümü nasıl algıladıklarını/yorumladıklarını ortaya koymaktır.
4.2.2. Eski Köy/Yeni Mahalle Muhtarlarının 6360 Sayılı Yasayı Nasıl Algıladıklarına/Yorumladıklarına
Göre Dağılım
Bu bölümde 6360 sayılı yasa ile birlikte gelen düzenlemelerden ankete katılan muhtarın ne kadarının farkında
olup olmadığını ortaya koymak ve yasayla birlikte köylerin mahalleye dönüĢümünün muhtarlar tarafından nasıl
algılandığını/karĢılandığını ölçmek amaçlanmıĢtır.
Tablo 8. 6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Düzenlemeleri Gösteren Dağılım
6360 Sayılı Yasanın
Getirdiği Düzenlemeleri

Frekans

Frekans

Yüzde

BüyükĢehir sayısı arttı

Evet
Hayır

97
243

28,5
71,5

BüyükĢehirlerde ilçe sayısı arttı

Evet
Hayır

169
171

49,7
50,3

Ġl Özel Ġdareleri kaldırıldı

Evet
Hayır

180
160

52,9
47,1

Köyler kaldırıldı

Evet
Hayır

233
107

68,5
31,5

BüyükĢehir hizmet sınırları geniĢletildi

Evet
Hayır

159
181

46,8
53,2

DeğiĢen bir Ģey olmadı

Evet
Hayır

8
332

2,4
97,6

Sadece büyükĢehirlerin sayısında bir artıĢ oldu

Evet
Hayır

6
334

1,8
98,2

BüyükĢehirlerde il özel idareleri ve köyler varlıklarını devam ettiriyorlar

Evet
Hayır

3
337

0,9
99,1

340

100,0

Toplam

Tablo 8’de görüldüğü üzere ankete katılan 340 muhtara, “Aşağıdakilerden hangisi/hangileri 6360 sayılı yasanın
getirdiği düzenlemelerdendir?”, sorusu sorulmuĢtur. Katılımcıların bu soruya cevapları Ģu Ģekilde olmuĢtur;
büyük çoğunluğu, %68,5’i “Köyler kaldırıldı” ifadesini iĢaretlemiĢtir. Yine büyük bir çoğunluğu %52,9’u Ġl
Özel Ġdareleri kaldırıldığı ve %49,7’si BüyükĢehirlerde ilçe sayısı arttığı yönünde yanıt vermiĢtir.
Verilen bu cevaplara bakıldığında muhtarların yasanın kendilerini ilgilendiren ve getirdiği büyük
düzenlemelerden haberdar oldukları görülmektedir. Ancak köylerin kaldırılmadığını düĢünen %31,5’lik bir oran
da dikkatleri çekmektedir. Bu konuda Ģöyle bir çıkarıma gidilebilir; 6360 sayılı Yasanın genel hatlarıyla
muhtarlar tarafından bilinmesi fakat Türkiye geneli düĢünüldüğünde köylerin tamamının kapatılmadığı da göz
önünde bulundurulduğunda muhtarların bu noktada bir kafa karıĢıklığı içerisinde oldukları ve ayrıca yasayı da
ince ayrıntılarıyla bilmedikleri görülmüĢ sadece yaĢadıkları durumlarla irtibatlı soruları bildikleri ortaya
çıkmıĢtır.
Ayrıca katılımcıların %25,5’i bu soruya “BüyükĢehir sayısı arttı”, %46,8’i “BüyükĢehir hizmet sınırları
geniĢletildi”, %2,4’ü “DeğiĢen bir Ģey olmadı”, %1,8’i “Sadece büyükĢehirlerin sayısında bir artıĢ oldu” ve
%0,9’u ise “BüyükĢehirlerde il özel idareleri ve köyler varlıklarını devam ettiriyorlar” ifadelerine “evet” yanıtını
verdiği görülmektedir.
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Tablo 9. 6360 Sayılı Yasa Sonrasında Mevcut
Bir DeğiĢikliği Gösteren Dağılım
6360 Sayılı Yasa
Sonrasında Mevcut
Durumda
Evet, DeğiĢiklik
oldu

Tablo 10. 6360 Sayılı Yasanın Hizmetlere Yönelik Etkisi

Frekans

Yüzde

Hizmetlerde DeğiĢiklik Olup Olmadığı

Frekans

Yüzde

62

18,2

Evet, iyi oldu

77

22,6

Hayır, olmadı

216

63,5

Kısmen iyi oldu

109

32,1

Kısmen oldu

47

13,8

Hayır, değiĢiklik olmadı

58

17,1

Fikrim yok

15

4,4

Kötü oldu

83

24,4

Toplam

340

100,0

Fikrim yok

13

3,8

Toplam

340

100,0

Ankete katılan 340 muhtarın Tablo 9’da da görüldüğü üzere “6360 sayılı yasa sonrasında mevcut durumunuzda
bir değişiklik oldu mu?” sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında %18,2’si “evet oldu” (belediyeden hizmet
almaya baĢladık, Ģehirlere olan göçlerde artıĢlar yaĢanmaya baĢladı çünkü vergiler geldi) cevabını vermiĢler ve
gerekçelerine bakıldığında bu muhtarların kentsel alana yakın yerler olduğu saptanmıĢtır. %63,5 büyük bir
çoğunluk da “hayır olmadı” cevabını vermiĢ, hizmet noktasında değiĢen bir durum görmedikleri bunun da kırsal
alanda olmalarından kaynaklı olduğu görülmüĢtür. Yine katılımcıların %13,8’i “kısmen oldu” ve %4,4’ü
“fikrim yok” yanıtını vermiĢ olduğu görülmektedir.
Tablo 10’da görüldüğü üzere ankete katılan 340 muhtara “Sizce 6360 sayılı Yasayla, hizmetlere yönelik
taleplerinizin karşılık bulmasında herhangi bir değişiklik oldu mu?” sorusu sorulmuĢtur ve katılımcıların bu
soruya cevapları Ģu Ģekilde olmuĢtur; %22,6’sı “evet iyi oldu” cevabını verirken %24,4’ü bu durumun “kötü
olduğunu” belirtmiĢtir. Bu cevabı vermelerinin nedeni ise 6360 sayılı yasa sonrası mahalle olmalarından sonra
istedikleri hizmeti alamamaları, belediyelerde iĢlemlerin çok uzun sürmesi ve sonuç alınamaması olmasıdır.
Ayrıca köy muhtarıyken gördükleri ilgi ve alakayı mahalle muhtarıyken görememelerini de eklemiĢlerdir.
Çünkü köy muhtarıyken bir yerel yönetim organı olarak sahip oldukları tüzel kiĢilik temsilcisi olma durumu
mahalle muhtarı olunca ortadan kalkıĢ bu durum kurumlarda olan saygınlıklarının da zedelenmesini sağlamıĢtır.
Katılımcılar ankete bunu aynı Ģekilde belirtmiĢlerdir. Ankete katılan 340 muhtarın %32,1’lik gibi büyük bir
kısmı “kısmen iyi oldu” cevabını vermiĢtir. Bu cevabı verenler ise belediyenin hizmet sunumlarında il özel
idaresinden daha iyi olduğunu belirtmiĢ ve bazı muhtarlar da sorumluluğun mahalle muhtarı olunca azaldığını
ve bu durumun da eskiye göre daha iyi olduğunu savunmuĢtur. Yine kente yaklaĢtıkça memnuniyet seviyesinin
artığı bu soruda da ortaya çıkmıĢtır. Katılımcıların %17,1’i ise bu soruya “hayır değiĢiklik olmadı” cevabını
verirken %3,8’i “fikrim yok” cevabını vermiĢtir.
Tablo 11. 6360 Sayılı Yasa Sonrasında
Mahallenin Ġhtiyaçları Ġçin Talepte
Bulunulan Ġdari Birimler

Tablo 12. Yeni Mahalleye Yönelik Verilen Eski Köyün/Yeni
Hizmetlerin Etkin ve Verimli Bir ġekilde Sunulup Sunulmaması

Talepte Bulunulan
Birim

Frekans

Yüzde

Yeni Mahalleye Yönelik Verilen
Hizmetlerin Etkin ve Verimliliği

Frekans

Yüzde

Belediyeden

248

72,9

Evet, hizmet sunumları etkin ve verimli

135

39,7

Valilikten

2

0,6

Hayır, hizmet sunumları etkin ve verimli değil

78

22,9

Kaymakamlıktan

10

2,9

Kısmen hizmet sunumları etkin ve verimli

119

35,0

Hepsinden

60

17,6

Fikrim yok

8

2,4

Hiçbirinden
Fikrim yok

3
17

0,9
5,0

Toplam

340

100,0

Toplam

340

100,0

Tablo 11’de görüldüğü üzere ankete katılan 340 muhtara “6360 sayılı Yasa sonrasında eski köyün/yeni
mahallenin ihtiyaçları için hangi birimden talepte bulunuyorsunuz?” sorusu sorulmuĢtur. Muhtarların %72,9’u
“belediyeden” talepte bulunduklarını belirtmekte ve bu durum literatürü de desteklemektedir. Çünkü 6360 sayılı
Yasa sonrası mahalleye dönüĢen köyler belediye sınırları içerisinde sayıldığı için tüm hizmetler belediye
tarafından yerine getirilecektir. Buna ek olarak yasa ile il özel idareleri kaldırıldığı için kentsel alana dâhil
edilen eski köy/yeni mahalle muhtarlarının kaymakamlıktan ya da il özel idarelerinden hizmet talep edemez
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duruma gelmiĢtir. Yine bu soruya katılımcıların %0,6’sı “valilikten”, %2,9’u “kaymakamlıktan” cevabını
verirken muhtarlar içerisinde hala kafasının karıĢık olduğu ve hizmeti kimden talep edeceklerini bilmeyenler de
bulunmaktadır. Ancak eski köy7yeni mahalle muhtarlarının %17,6’sı “hepsinden” Ģıkkını iĢaretlemesi dikkat
çekmektedir. Burada Ģöyle bir yoruma gitmek yerinde görülmektedir. Bu Ģıkkı iĢaretleyen mahalle muhtarlığının
temsilcilik/aracılık rolünü kullanarak hem merkezden hem de yerelden talepte bulunma hakkının olduğunu
düĢünmesidir ki bu doğru bir karardır literatürle de uyuĢmaktadır. Katılımcıların %0,9’u ise “hiçbirinden”
talepte bulunmadığını belirtirken talepte bulunmayı bilmeyen muhtarlarının olduğu da bu Ģıkta ortaya çıkmıĢtır.
Yine katılımcıların %5,0’ı ise bu konuda “fikrinin olmadığı” yönünde cevap vermiĢtir.
Ankete katılan 340 muhtarın Tablo 12’de de görüldüğü üzere, “Yeni mahallenin ihtiyaçları için talepte
bulunduğunuzda hizmetlerin etkin ve verimli sunulduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap verdikleri
görülmektedir. Eski köy/yeni mahalle muhtarının %39,7’lik kısmı bu soruya “evet, hizmet sunumları etkin ve
verimli sunulduğunu” belirtmiĢ ve bu cevap bir önceki soruyu da desteklemiĢtir. Kentsel alanda yer alan ya da
kentsel alana yakın yerlerdeki muhtarlar böyle düĢünmekte çünkü hizmet buralara gitmekte ve gerçekleĢen
hizmetlerin etkin ve verimli olduğu düĢünülmektedir. Katılımcıların %22,9’u “hayır, hizmet sunumları etkin ve
verimli” değil Ģeklinde cevap verdikleri görülmüĢtür. Yine bu soruya katılımcıların %35,0’ı “kısmen hizmet
sunumları etkin ve verimli” olduğunu belirtmiĢlerdir. Bunun göstergesi olarak ise yollara asfalt döküldüğü fakat
altyapı kontrol edilmeden, alt yapı sorunu çözülmeden bunun yapıldığını belirtilmiĢtir. Yani bir yerde hizmetin
gerçekleĢtiği fakat bunun etkin ve verimli olmadığı dile getirilmiĢtir. Bu düĢünceye sahip olanlar ise kentsel
alana uzak olan kırsal yerdeki muhtarlar olduğu aĢikârdır. Çünkü kentsel alanda belediye aktif olarak hizmeti
gerçekleĢtirdiği ancak kırsal ve uzak yerlere belediyenin gelmesinin geciktiği ve sunulan hizmetin de yaĢanan
gecikmeler ya da beklenilen hizmetle uyuĢmadığı görülmüĢtür. Katılımcıların %2,4’ü ise bu konuda bir
“fikrinin olmadığını” söylemiĢtir.
Tablo 13. Köy Muhtarlığından Mahalle
Muhtarlığına DönüĢülmesi Dolayısıyla
GerçekleĢtirilecek Kamu Hizmetlerindeki
DeğiĢiklik/DeğiĢim Durumu

Tablo 14. Kırsal Alan Yoğunluğu Fazla Olan Yerlerde Mahalle
Muhtarlarının Kimliğini Güçlendirmeye Yönelik Düzenleme
Yapılması Ġhtiyacı DüĢüncesi

Hizmetler Ġçeriklerinde DeğiĢiklik

Frekans

Yüzde

Düzenlemelerin Gerekip Gerekmediği

Frekans

Yüzde

Evet, hizmetler arttı

42

12,4

Evet, yapılmalı

239

70,3

Kısmen arttı

15

4,4

Hayır, gerek yok

71

20,9

Hayır, bir değiĢiklik olmadı

69

20,3

Fikrim yok

30

8,8

Hizmet içeriğinde azalma oldu

188

55,3

Toplam

340

100,0

Fikrim yok

26

7,6

Toplam

340

100,0

Tablo 13’de görüldüğü üzere ankete katılan 340 muhtara “Köy muhtarı iken mahalle muhtarı olmanızdan
dolayı yerine getirmek durumunda kaldığınız hizmet içeriklerinde bir değişiklik oldu mu?”, sorusu sorulmuĢtur
ve katılımcıların bu soruya cevapları Ģu Ģekilde olmuĢtur; %12,4’ü “evet hizmetler arttı” ifadesini iĢaretlemiĢtir.
Ancak katılımcıların bu konuda bazı Ģikâyetlerinin de olduğu gözlemlenmiĢtir. Mesela katılımcılar bu Ģıkkı
belirtirken hizmet alabilmek için ise belediyelerde koĢturmak zorunda kaldıklarını, çok süre beklediklerini ve bu
durumun zaman kaybına neden olduğunu belirtmiĢlerdir. Çünkü ilgili muhtarlıklar tüzel kiĢiliklerini
kaybettiklerinden dolayı kendilerine dar bir çerçevede karar alma ve bu kararı uygulama imkânı yaratılmakta ve
yine tüzel kiĢiliklerini kaybetmelerinden kaynaklanan sorunların baĢında mahallelerine hizmet yapma ve alma
imkânları elinden alınmıĢ olması gelmektedir. Katılımcıların %4,4’ü “kısmen arttı”, %20,3’ü “hayır bir
değiĢiklik olmadı” yönünde cevap verirken %55,3’ü ise “hizmet içeriğinde azalmalar” olduğunu dile getirmiĢtir.
Mesela bu kapsamda yükümlülüklerinin azaldığı ve mahalle muhtarı olunmasından dolayı itibar kaybı
yaĢadıkları muhtarlar tarafından belirtilmiĢtir. Burada da tüzel kiĢiliklerini kaybetmelerinden dolayı yaĢanan
sıkıntılar olduğu görülmektedir. Katılımcıların%7,6’sınınise bu konuda bir “fikrinin olmadığı” görülmektedir.
Ankete katılan 340 muhtarın Tablo 14’de de görüldüğü üzere “Özellikle kırsal alan yoğunluğu fazla olan
büyükşehir belediyeleri düşünüldüğünde, mahalle muhtarı kimliğini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler
yapılması gerekir mi?”, sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında %70,3’ü “evet yapılmalı” cevabını vermiĢtir.
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu muhtarların yetkilerinin artırılması gerektiğini, Ģu durumda yetkilerinin
olmadığını ve yetkisiz oldukları için ellerinin kollarının bağlı olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca kente uzak
oldukları gibi yetkilerinin de ellerinden alınması, kırsal alanda problemlerin yaĢanması fakat yetkileri olmadığı
için problemleri çözemedikleri görülmektedir. Ancak ankete katılanların %20,9’u ise “hayır gerek yok”
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Ģeklindeki ifadeyi iĢaretlemiĢ ve sorumluluk almamanın, yetkisiz olmanın eskiye nispeten daha iyi olduğunu
söylemiĢlerdir. Çünkü bu tarz düĢünen muhtarların olduğu alanlara belediyeye gerekli hizmeti sunmaktadır.
Yine ankete katılanların %8,8’inin ise bu konuda bir “fikrinin olmadığı” görülmektedir.
Tablo 15. 6360 Sayılı Yasayla OluĢan Eski Köy/Yeni Mahalleler Ġçin Mahalle Kanununun Revize Edilmesi Sorunların
Çözümünde Katkı Sağlayıp Sağlamayacağını Gösteren Dağılım
Mahalle Kanununun Revize Edilmesi Sorunların
Çözümünde Katkı Sağlayıp Sağlamayacağı

Frekans

Yüzde

Evet, sağlar

148

43,5

Hayır, gerek yok

77

22,6

Kısmen

44

12,9

Fikrim yok

71

20,9

Toplam

340

100,0

Tablo 15’de görüldüğü üzere ankete katılan 340 muhtara “6360 sayılı Yasayla oluşan eski köy/yeni mahalleler
için Mahalle Kanununun revize edilmesi sorunların çözümünde katkı sağlar mı?” sorusu sorulmuĢtur. Ankete
katılan katılımcıların %43,5’i “evet sağlar” ifadesini iĢaretlerken özellikle de yeni yapılacak kanunun orman
köylüsüne yönelik düzenlemeler içermesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Çünkü katılımcılara göre 6360 sayılı Yasa
sonrası orman köyleri katledilmektedir. Bundan dolayı yeni kanun bu durumu dikkate alarak orman köylüsünün
sorununu çözmeye yönelik olmalıdır Ģeklinde ifadeler ankette yer almaktadır. Yine katılımcıların %22,6’sı
“hayır gerek yok” cevabını iĢaretlerken yeni kanun yapılsa bile sıkıntıları çözemeyeceği yönünde bir
umutsuzluklarının olduğu görülmüĢtür. Çünkü katılımcılar 6360 sayılı yasanın da revize edilmesi gerektiği
düĢüncesindeler ve bunu ankete iĢlemiĢlerdir. Özellikle kırsal alanlarda yer alan mahallelere yönelik özel
hükümlere ki bunlar arasında orman köyleri, hayvancılığın ve tarımın yoğun yapıldığı yerler gelmekte, yer
verilmelidir. Ayrıca katılımcıların %12,9’u bu soruya “kısmen” cevabını verirken %20,9’luk gibi çoğunluğu da
“fikrinin olmadığını” belirtmiĢtir.
Tablo 16. Köyün Mahalleye DönüĢmesi Eski Köylünün/Yeni Mahallelinin Hayatında En Çok Hangi Üç Alanda Etkili
Olduğu Durumunu Gösteren Dağılım
Köyün Mahalleye DönüĢmesi Eski Köylünün/Yeni
Mahallelinin Hayatında En Çok Etkilediği Üç Alan

Frekans
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Hiçbir değiĢim olmadı
Vergiler yükseldi
Yeni yük getirdi ve olumsuz etkilendik
Resmi iĢlemler kolaylaĢtı
Tarım ve hayvancılık yapamaz olduk
ġehirli vatandaĢlar olduk
Ekonomik geliĢme sağlandı
ġehirli yaĢam standardını yakaladık
Diğer
Toplam

Frekans
82
258
122
218
187
153
79
261
131
209
31
309
8
332
14
326
9
340

Yüzde
24,1
75,9
35,9
64,1
55,0
45,0
23,2
76,8
38,5
61,5
9,1
90,9
2,4
97,6
4,1
95,9
2,6
100,0

Tablo 16’da görüldüğü üzere ankete katılan 340 muhtara “Köyün mahalleye dönüşmesi eski köylünün/yeni
mahallelinin hayatında en çok hangi üç alanda etkili oldu?”, sorusu sorulmuĢtur ve katılımcıların %55’i “Yeni
yük getirdi ve olumsuz etkilendik” , %38,5’i “Tarım ve hayvancılık yapamaz olduk” cevabını verirken %35,9’u
ise “Vergiler yükseldi” ifadesine iĢaretlemiĢlerdir. Görülen o ki ankete katılanların ilk üç Ģık olarak
iĢaretledikleri 6360 sayılı yasa sonrası kendilerini olumsuz etkileyen düzenlemelerdir. Tabloya tersten
bakıldığında ise dikkat çeken önemli Ģıklar olduğu da görülmektedir. Keza bu kapsamda öne çıkan ilk 3 Ģıkka
bakıldığında katılımcıların %97,6’lık gibi büyük bir çoğunluğu “ekonomik geliĢmenin sağlanmadığını”
düĢünmektedir. %95,9 gibi önemli bir oranı “Ģehirli yaĢam standardını yakalayamadıklarını” ve %90,9’u gibi
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yine büyük bir çoğunluğu da “Ģehirli vatandaĢlar olamadıklarını” belirtmiĢlerdir. Eski köyde yaĢayan yeni
mahalleli olarak hayatlarında bir değiĢim olmadığı, özellikle de kente uzak olan mahallelerde, düĢünsel olarak
kentle bütünleĢilmediği ve kente ve kentli olmaya yabancı oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda bu yeni
mahallelere kentsel- sosyal imkânların acilen götürülmesi bir gereklilik olmuĢtur.
Tablo 17. Köyünüzün Mahalleye DönüĢmesinden
Dolayı Köylüler Kendilerini Kentte YaĢıyor Gibi
Ortaya Koyan Dağılım

Tablo 18. Köyleriniz Mahalleye DönüĢmeli Miydi?
Önermesini Hissedip Hissetmediklerine Yönelik Dağılım

Kentte YaĢıyor Gibi Hissetme

Frekans

Yüzde

Köyler Mahalleye DönüĢmeli Miydi?

Frekans

Yüzde

Evet

10

2,9

Evet

99

29,1

Hayır

221

65,0

Hayır

198

58,2

Kısmen,

81

23,8

Fikrim yok

43

12,6

Fikrim yok

28

8,2

Toplam

340

100,0

Toplam

340

100,0

Tablo 17’de görüldüğü üzere ankete katılan 340 muhtara “Köyünüzün mahalleye dönüşmesinden dolayı köylüler
kendilerini kentte yaşıyor gibi hissediyorlar mı?”, sorusu sorulmuĢtur. Katılımcıların %2,9’luk gibi çok az bir
kısmı “evet” cevabını verirken, %65,0’ı gibi büyük bir kısmı ise “hayır” cevabını vermiĢtir. Katılımcılar hayır
cevabını verirken bunun gerekçesi olarak ise kentte ulaĢımın olduğu kırsal alanda olmadığı, kırsal alanda kentli
gibi hissetmenin mümkün olamayacağı keza halkın da böyle hissettiği ankete yansıtılmıĢtır. Ayrıca hala alt yapı
sorunu yaĢanılan bir yerde kentli nasıl olunabileceği de muhtarlar tarafından sorgulanmaktadır. Tablo 42’de
verilen cevaplar da bu durumu desteklemekte ve Ģehirli yaĢam standardının yakalanamadığı ve Ģehirli vatandaĢ
olmadıkları nerdeyse katılımcıların tamamı tarafından kabul edilmektedir. Yine ankete katılan katılımcıların
%23,8’i bu soruya “kısmen” cevabını verirken ulaĢım noktasında sıkıntıların biraz çözüldüğünü dile getirmiĢtir.
%8,2’si ise bu soruya “fikrim yok” yanıtını vermiĢtir.
Ankete katılan 340 muhtarın Tablo 18’de de görüldüğü üzere “Sizce köyleriniz mahalleye dönüşmeli miydi?”,
sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında %58,2’lik gibi büyük bir kısmı “hayır” cevabını vermiĢtir. Bu oranın
“köyün mahalleye dönüĢmesinden memnun olmayanların” oranına da yakın olması ayrıca dikkat çekmektedir.
Burada verilen cevapların birbiriyle örtüĢtüğünü göstermektedir. Yine muhtarlar “hayır” cevabını verirken
bunun gerekçesi olarak eski düzenin daha iyi olduğu, köye ait arsaların, karar defterlerinin olduğu ifade
edilirken, tüzel kiĢiliklerinin kalkması, sorunların çözülmemesi ve ormanların katledilmesi gösterilmiĢtir. Ayrıca
bazı muhtarlara göre mahalle olunduktan sonra belediyenin her iĢe karıĢır olması da sıkıntıları daha da artırdığı
ifade edilmektedir. Çünkü 6360 sayılı yasadan önce eski köy/yeni mahalle muhtarlarının özerklikleri
bulunmaktaydı ve kendi alanlarında yani yetki alanlarında tüzel kiĢiliklerini de kullanarak tek söz sahibiydiler
fakat mahalle olduktan sonra tüzel kiĢilikleri ve özerklikleri ellerinden alınmıĢ ve belediyeler yetki alanlarına
girmiĢtir. Belediyelerin kendilerinin yetki alanlarına giriyor olması da muhtarlarının memnun olmadıkları
durumlar arasındadır. Yine katılımcıların %29,1’i bu soruya “evet” cevabını verirken %12,6’sı ise “fikrim yok”
cevabını vermiĢtir.
Tablo 19. 6360 Sayılı Yasa Sonrası YaĢanılan En Temel Sorun Gösteren Dağılım
YaĢanılan Temel Sorun
Köye/ mahalleye yönelikler talepleri kimden istenileceği
Mevcut olan maddi kaynak gelirini kaybetmiĢ olmak
Köy tüzel kiĢiliğinin sona ermesi
Kamu kurumlarında istenilen saygınlığı görememek
Köy/ mahalle için istenilen taleplerin çok gecikmeli olarak gelmesi
Muhtarlık kurumunun etkisiz hale getirilmesi
Belediye – Muhtarlık iliĢkisinin olumsuz etkilenmesi
Diğer
Toplam
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Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Frekans
46
294
97
243
154
186
48
292
136
204
110
230
7
333
12
340

Yüzde
13,5
86,5
28,5
71,5
45,3
54,7
14,1
85,9
40,0
60,0
32,4
67,6
2,1
97,9
3,5
100,0
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Ankete katılan 340 muhtarın Tablo 19’da da görüldüğü üzere “6360 sayılı Yasa sonrası yaşadığınız en temel
sorun olarak aşağıdakilerden hangisini görüyorsunuz?”, sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında büyük bir
çoğunluğunun Ģu üç Ģıkta hemfikir olduğu görülmektedir. %45,3’ü “Köy tüzel kiĢiliğinin sona ermesi”, - ki en
çok muhtarların Ģikâyetçi olduğu durum- %40,0’ı “Köy/ mahalle için istenilen taleplerin çok gecikmeli olarak
gelmesi” ve %32,4’ü “Muhtarlık kurumunun etkisiz hale getirilmesi” dir. Yine bu soruya verilen cevaplarda
oranlara bakıldığında kentsel alana uzaklık yakınlık durumunun etkisinin olduğu öne çıkmakta ve önceki
sorularla bu sorudaki oranların benzer olduğu saptanmaktadır. Yine verilen cevaplara bakıldığında %28,5’i
“Mevcut olan maddi kaynak gelirini kaybetmiĢ olmak”,%14,1’i “Kamu kurumlarında istenilen saygınlığı
görememek”, %13,5’i “Köye/ mahalleye yönelikler talepleri kimden istenileceği”, %3,5’i “Diğer” ifadesini
iĢaretlerken %2,1’i ise “Belediye – Muhtarlık iliĢkisinin olumsuz etkilenmesi”, seçeneğini iĢaretlediği
görülmektedir.
Tablo 20. Muhtarlık Biriminin Günümüz ġartlarında Daha Da ĠyileĢmesi Ġçin Neler Yapılabilir Önermesini Gösteren
Dağılım
YaĢanılan Temel Sorun
Gerek yok, Ģu anki durum gayet iyi
6360 sayılı yasa öncesi durum devam etmeli
Tek bir yapılanma içerisinde devam etmeli
Köyler mahalle olmalı ancak köy yönetiminin hak ve sorumluluklarını da devralarak
Yeni yasal düzenlemelere gidilmeli
Kendine ait bütçesi olmalı
Kendisi ile ilgili karaları serbest alıp verebilmeli
Siyasilerin baskısından uzak olmalı
Tüzel kiĢilik tanınmalı
Ġdari yapıda yönetsel bir birim olarak varlık bulmalı
Belediye – Muhtarlık diyalogunu artırılmalı
Diğer
Toplam

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Frekans
69
271
87
253
19
321
71
269
67
273
161
179
90
250
18
322
137
203
15
325
18
322
8

Yüzde
20,3
79,7
25,6
74,4
5,6
94,4
20,9
79,1
19,7
80,3
47,4
52,6
26,5
73,5
5,3
94,7
40,3
59,7
4,4
95,6
5,3
94,7
2,4

340

100

Ankete katılan 340 muhtarın Tablo 20’de de görüldüğü üzere, “Muhtarlık biriminin günümüz şartlarında daha
da iyileşmesi için neler yapılabilir?”, sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında %47,4’ü “Kendine ait bütçesi
olması gerektiği görüĢünü savunmaktadır. %40,3’lük gibi büyük bir kısmı “Tüzel kiĢilik tanınmalı” Ģeklinde
ifadeye katılmıĢlardır. Yine %26,5’i ise “Kendisi ile ilgili karaları serbest alıp verebilmeli”, %25,6’sı “6360
sayılı yasa öncesi durum devam etmeli” Ģıkkını iĢaretlemiĢtir. Muhtarların büyük çoğunluğunun iĢaretlediği bu
Ģıklar göstermektedir ki eski köy/ yeni mahalle muhtarları köy muhtarıyken sahip oldukları yetkilere tekrar
sahip olmak istemekte ve mahalle muhtarlığını yetkisi ve vasfı olmayan bir birim olarak görmektedir.
Katılımcılar tarafından verilen cevaplara bakıldığında %20,3’ü bu soruya “Gerek yok, Ģu anki durum gayet iyi”
cevabını verirken %25,6’sı “6360 sayılı yasa öncesi durum devam etmeli” Ģıkkını iĢaretlemeleri de dikkat
çekmekte çünkü katılımcıların kentsel alana uzaklık ve yakınlık durumları da birbirine yakın olmaktadır.
Böylece kentsel alana yakın olanlar “Gerek yok, Ģu anki durum gayet iyi” cevabını verirken kırsal alana yakın
olanlar ise “6360 sayılı yasa öncesi durum devam etmeli” cevabını verdiği görülmektedir. Katılımcılar
tarafından verilen cevaplara bakıldığında, %5,6’sı “Tek bir yapılanma içerisinde devam etmeli”, %20,9’u
“Köyler mahalle olmalı ancak köy yönetiminin hak ve sorumluluklarını da devralarak”, %19,7’si “Yeni yasal
düzenlemelere gidilmeli”, %5,3’ü “Siyasilerin baskısından uzak olmalı”, %4,4’ü “Ġdari yapıda yönetsel bir
birim olarak varlık bulmalı”, %5,3’ü “Belediye – Muhtarlık diyalogunu artırılmalı”, %2,4’ü ise “Diğer”
seçeneğini iĢaretlediği görülmektedir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Türkiye’de 7 farklı bölgede bulunan 8 ilde ankete katılan 340 muhtarın ankette yer alan; Demografik
özelliklerini ve 6360 sayılı Yasayı nasıl yorumladıklarını/algıladıklarını ölçen soru kategorilerine verdikleri
cevaplara genel olarak bakıldığında çeĢitli çıkarımlar yapmak mümkün olmaktadır. Ayrıca bu çıkarımlardan
hareketle muhtarların 6360 sayılı Yasa sonrası oluĢan ve 6360 sayılı Yasa öncesi de mevcut olan sorunlarına
yönelik çeĢitli öneriler de geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda Ģunları söylemek mümkündür;
 Ankete katılan katılımcıların tamamı erkek muhtarlardan oluĢmaktadır. Buradan hareketle Türkiye’de
erkek egemen bir muhtarlık yapılanması olduğu söylenebilir. Çünkü Türkiye’de 53 bin civarında muhtar
bulunmakta ve bunun sadece 674’ünün kadın muhtar olduğu 2014 yerel seçimlerinden sonra saptanmıĢtır.
ÇalıĢmanın yapıldığı yerlerde ise anket uygulanan erkek muhtarlara kendileri gibi 6360 sayılı yasadan
etkilenen kadın muhtarların olup olmadığı sorulmuĢ ancak böyle bir değiĢiklik yaĢayan kadın muhtarların
olmadığı dile getirilmiĢtir. Bu noktada yasal mevzuatta değiĢikliğe gidilmesi önerilebilmektedir. Ayrıca
muhtarlık yapılanmasında kadın muhtarların da sayılarının artırılması sağlanmalıdır.
 Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında hepsinin kendi doğdukları yerlerde muhtarlık görevini yerine
getirdiği görülmektedir. Bu durum vatandaĢın beklediği hizmete muhtar tarafından doğru karĢılık
verilmesini sağlamada önemli bir unsur olmaktadır.
 Ankete katılan muhtarların demografik özelliklerinden yaĢ dağılımları ve eğitim durumları da çalıĢma
kapsamınca önemli görülmektedir. Çünkü eski köy/yeni mahallelerde her 4 muhtardan 3’ünün 40 ve üzeri
yaĢ arasında olduğu görülmüĢ ve Türkiye’de muhtarlık yapılanmasına orta yaĢ grubunun hâkim olduğu
saptanmıĢtır. Bu noktada gençlerin bu tarz görevlerde yer almasını sağlayacak adımların atılması önemli
görülmektedir. Muhtarların eğitim düzeylerine bakıldığında ise günümüz Ģartlarıyla çok da uyumlu
olmayan bir gerçek ortaya çıkmıĢtır. Muhtarların neredeyse tamamının ilköğretim mezunu olduğu
görülmüĢtür. Bu eğitim düzeyinin iyi bir seviyede olmadığı aĢikârdır. Bu noktada muhtar olabilmek için
modern dünyanın koĢularına uygun bir eğitim Ģartının getirilmesi gerekli görülmektedir. Ayrıca
çalıĢmanın amacına uygun olarak ve sürecin tahlil edilmesi noktasında da ankete katılan tüm
katılımcıların eski köy/yeni mahalle muhtarı olması çalıĢma için büyük öneme sahiptir.
 Türkiye’de büyükĢehir yönetimlerini ilgilendiren son yasa 6360 sayılı Yasa olup, bu yasa 2014 yılı
itibariyle uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Ankete katılan muhtarlara “6360 sayılı yasa hakkında bilgilerinin
olup olmadığı” sorulmuĢ ve çoğunluğu yasa hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getirmiĢtir. Ancak
yasanın getirdiği düzenlemelerin neler olduğu sorulduğunda katılımcılardan beklenilen cevapların
gelmediği gözlemlenmiĢtir. Örneğin bu noktada “büyükĢehirlerin sayısı arttı” Ģıkkını sadece katılımcıların
3’te 1’nin cevapladığı görülmüĢtür. Yani muhtarların kendilerini ilgilendiren yasal mevzuatı bilmedikleri
gibi günceli de takip etmedikleri saptanmıĢtır. Bu durum görevlerini yerine getirirken etkin ve verimli
hizmet sunmalarını zedelemektedir. Ancak muhtarlara bu “yasanın mahalle ya da köy yönetimlerine
getirdiği düzenlemelerden haberdar mısınız” sorusuna verdikleri cevap, yarısından fazlasının haberdar
olduğu yönündedir. Fakat bu yasanın mevcut durumlarında bir değiĢiklik yaratmadığını savunanlar
olduğu gibi yasayla birlikte belediyeden hizmet aldıklarını ve getirilen vergilerden dolayı kırsal yerlerdeki
mahallelerde yaĢayanların Ģehirlere göç ettikleri Ģeklinde değiĢiklik yarattığını savunanlar da olmaktadır.
Genele bakıldığında değiĢiklik olmadığını savunan kesimin Ģehir merkezine yakın mahalleler olduğu
görülmüĢtür. Bu değiĢikliğin zaten buradaki yerler için olumlu olduğu ve bu yerlerin Ģehirlere sağlanan
imkânlardan yararlandıkları saptanmıĢtır. Bu noktada yasanın kırsal alanda yer alan mahalleler için sorun
teĢkil ettiği saptanmıĢtır.
6360 sayılı Yasanın muhtarlar üzerinde yarattığı bir diğer etki ise hizmetlere yönelik taleplerin karĢılık bulması
noktasında olmuĢtur. Çünkü katılımcılar 6360 sayılı yasa sonrasında il özel idaresinden ziyade belediyeden
hizmet almalarını olumlu karĢılanmaktadırlar. Ancak bunun sonucunda da belediyede iĢlemlerin çok uzun
sürmesinden ve sonucun gecikmesinden yakındıkları görülmüĢtür. Özellikle de kırsal mahalleler bu durumu
sıklıkla dile getirmekte, muhtarlar bu yerlere belediyenin çok uzak kaldığını belirtmekle birlikte hizmetin
geciktiği de ifade edilmektedir.
Yine kırsal alandaki mahallelerin hala altyapı, yol, ulaĢım noktasında sıkıntılar yaĢadıkları buna karĢılık
merkeze yakın mahallelerin ise ulaĢım, alt yapı gibi konularda sıkıntıların kalmadığı tam tersi ulaĢım noktasında
olumlu sonuçlar aldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu noktada 6360 sayılı yasanın kırsal alandaki mahallelerde yarattığı
bu etkinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. Zaten muhtarlara özellikle de kırsal alan
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yoğunluğu fazla olan büyükĢehir belediyeleri düĢünüldüğünde muhtarın kimliğini güçlendirmeye yönelik
çalıĢmalar yapılması gerektiği konusuna neredeyse tamamın da katıldığı görülmüĢtür. Ayrıca bu yerlerde
bulunan muhtarların yetkilerinin artırılması ve 6360 sayılı yasanın bu alanlara yönelik düzenlemelerinde revize
yapılması gerektiği görüĢü de öne çıkan görüĢler arasındadır. Yine bu kapsamda kırsal alanlarda bulunan
mahalleler için belediye Ģubeleri/ ilçe düzeyinde muhtarlar kurulu benzeri bir yapılanmaya gidilerek taleplerin
bu birimlere taĢınması ve bu birimler aracılığıyla hizmetin alınması gerektiği mevcut sorunlara çözüm olabilir
niteliktedir.
Köy yönetimlerinin Türk idari yapılanmasındaki yeri ve geçmiĢi uzun yıllara dayanmakta ve köy muhtarları da
bir yerel yönetim birimi olan köylerin organı ve tüzel kiĢiliğin de temsilcisi konumundadır. Ancak mahalle
muhtarı olarak devam etmeleriyle birlikte bir saygınlıklarının kalmadığını, itibar kaybı yaĢadıklarını ve köy
muhtarıyken daha değerli görüldüklerini dile getirmiĢlerdir. Bunun altında yatan sebepler çok çeĢitli olmakla
birlikte temel olarak köylerin bir yerel yönetim organı olması, tüzel kiĢiliğe, personele ve bütçeye sahip
olmasıdır. Çünkü mahalleler yetki, görev ve sorumluluk noktasında köy muhtarlarından geri planda kalmakta
aracı/temsilci bir birim olmaktan öteye gidememektedir. Muhtarların hayatında böyle bir değiĢim yaĢanmasına
sebebiyet veren yeni durum mahallelinin hayatında ise bir değiĢime neden olmadığı alandan elde edilen bilgiler
dâhilindedir. Hatta köyün mahalleye dönüĢmesiyle birlikte eski köy/ yeni mahallede vergilerin yükseldiğini,
tarım ve hayvancılık yapamaz olduklarını, orman köylerinin zarar gördüğü ve bu durumdan olumsuz
etkilendiklerini dile getirmiĢlerdir.
Ayrıca özellikle de kırsal alanlar söz konusu olduğunda bu gibi yerlerde kente ulaĢımın çok zor sağlandığı ve
kırsal alanlar için kentleĢmenin de mümkün olmadığı zaten bunun kırsal alanın ruhuna aykırı olduğu bundan
dolayı burada yaĢayanların kendini kentli gibi hissedemediği ya da kanunla kentleĢebilmek gibi söylemlerinin
doğru olmadığı görülmektedir. Hala bazı mahallelerde altyapı sorununun yaĢanması bu görüĢü destekler
niteliktedir. Yine katılımcıların düĢüncelerinden hareketle yeni mahallelerin kente yakın olanlarında 6360 sayılı
Yasa sonrasında memnuniyet seviyesinin arttığı ancak kentten uzak olanlarda ise memnuniyet seviyesinin
azaldığı da saptanmıĢtır. Bundan dolayı katılımcıların neredeyse yarısından fazlası köyünün mahalleye
dönüĢmesini olumsuz değerlendirmekte ve köyün mahalleye dönüĢmemesi gerektiğini savunmaktadır. Çünkü
yeni durumla birlikte çalıĢmada da ifade edildiği gibi pek çok sorunla karĢılaĢıldığı belirtilmiĢtir.
Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinden seçilerek bir anket çalıĢması uygulanan 8 farklı ilde -ki bunların hepsi
büyükĢehir belediyesine sahip yani 6360 sayılı yasadan etkilenen iller olmakta- yukarıda da detaylı bir Ģekilde
belirtildiği gibi 6360 sayılı Yasanın muhtarları özellikle de kırsal alanda yer alan muhtarları olumsuz etkilediği
saptanmıĢtır. Muhtarların bu yasaya karĢı tavrı kendi Ģartlarına uygun olarak Yasanın yeniden revize edilmesi
yönünde olmuĢ hatta eğer mevcut durumun böyle gitmesi durumunda köy muhtarıyken sahip oldukları yetkinin
tekrar kendilerine verilmesi gerektiğini de dile getirmiĢlerdir.
Elde edilen bulgulardan hareketle çeĢitli çıkarımlara gidilebilmek mümkün olmakla birlikte teoriye göre
hazırlanmıĢ olan alan araĢtırmasını da destekler nitelikte çeĢitli öneriler getirmek ve tartıĢmalar yürütmek de
mümkündür. Bu doğrultuda yukarıda anlatılanlara ek olarak;
• Mahalleyi ilgilendiren kanunların revize edilip günün koĢullarına ve 6360 sayılı Yasaya uyumlu hale
getirilmesi,
• Eski köy/yeni mahallelerin iki kategoriye ayrılmaları (kırsal mahalleler ve kentsel mahalleler olmak
üzere),
• Muhtarların 6360 sayılı yasal düzenlemenin mantığını anlamadıklarının tespit edilmesi üzerine bu konuda
daha önce de çalıĢmada dile getirilen kapsamlı bir eğitime tabi tutulmaları gerekliliği,
• Kentsel alanlarda yer alan eski köy/yeni mahalle muhtarlıklarının 6360 sayılı Yasadan olumsuz
etkilenmedikleri hatta tam tersi bu uygulamanın olumlu etkiler yarattığını düĢündükleri için bu yerlerin
yönetim noktasında önceki mahalleler gibi durumlarını sürdürmeleri,
• Özellikle de kırsal alanlarda yer alan muhtarlara, kırsal alanın yönetiminin zorluğundan dolayı, köy
muhtarlarının sahip olduğu yetkilerinin tamamının verilmesi ya da belli bir ölçüde serbestiyet tanınması,
• Kırsal alanlarda yer alan yeni mahalleler için köylere hizmet götürme birliklerinin yeniden günün
koĢullarına cevap verecek Ģekilde revize edilmesinin ardından faaliyete geçirilmesi,
• KÖYDES gibi KIRDES projelerinin de bu yerlerde yaygınlaĢtırılmasının sağlanması belirtilen sorunların
çözümünde önemli bir unsur olarak görülmektedir.
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• Kırsal alanda hizmet bekleyen eski köy/ yeni mahallelere daha kaliteli hizmet sunabilmek ve hizmeti
zamanında ulaĢtırabilmek için büyükĢehir ve ilçe belediyelerce bu alanlara özgü çalıĢtırılacak birimler
oluĢturulmalı ve kırsal alana gidecek hizmetler için ayrı bir bütçe tahsisi yapılmalıdır.
• Kırsal alanda yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi adına köy tüzel
kiĢiliğine ait olan mera, çayır, tarla gibi alanların belediyelerin yetkisi ile satılması ve kiralanması
durumlarında hayvancılık ve tarımla uğraĢanların haklarının korunması Ģarttır.
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İnsanlık tarihi boyunca doğal çevre ve insan iç içe olmuştur. Doğa ile etkileşime giren insanlar doğal çevre
ve onu oluşturan unsurlardan etkilenmişlerdir. Bu noktada doğal çevre, insanların ve toplumun belirleyicisi
hükmündedir. İnsan ve toplum belirleyiciliğinde önemli bir yeri olan çevresel determinizm günümüze kadar
birçok düşünür tarafından ele alınmıştır. Bu makalede ise çevresel determinizm çerçevesinde, İbn Haldun’un,
beşerî coğrafyanın birey ve toplum davranışları üzerindeki etkisine dair teorisi ve Montesquieu’nün coğrafya
ve buna bağlı değişkenlik gösteren yasa koyucuların ortaya koyduğu yasalar ve bunların topluma etkileri
üzerine iklim teorisi, çevresel determinizm konusu merkezinde karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılarak iki
ana başlık altında ele alınmaya çalışılmıştır. XIV. yüzyılda yaşamış sosyolojinin temelini oluşturan İbn
Haldun Asabiyet ve Umran ilmi teorisi temelinde devletin ve toplumun oluşum sürecini ele almaktadır. XVIII.
yüzyıl aydınlanma dönemi düşünürlerinden olan Montesquieu ise bireylerin beraber yaşamalarını sağlayacak
yasaların gerekliliğinden bahsetmektedir. Yasanın, toplum düzeni için gerekli olduğundan ve her toplumun
kendine ait karakter özellikleri, coğrafyası, ahlakı, yönetim şekli gibi farklılıklardan etkilenerek ortaya
çıktığını ifade etmektedir. Bu çalışmadaki asıl amaç farklı zamanda ve toplumsal çevrede yaşamalarından
hareketle İbn Haldun ve Montesquieu’nun iklimi, siyasal ve toplumsal hayatı ele alış şekillerini yaşamış
oldukları dönemsel farklılıklar dikkate alınarak karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma doğal çevre, birey ve
toplumsal değerler temelinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda farklı dönemlerde ele aldıkları çevresel
determinizm anlayışının ortak ve varsa farklı yönlerini karşılaştırmak adına ‘‘Mukaddime’’ ve ‘‘Kanunların
Ruhu” adlı eserler coğrafi bakış açısı ile incelenmiştir. Bu çalışmanın sayıltısı beşerî coğrafyanın kamu
düzeninde, toplumda ve yönetimdeki egemenliğinin zaman ve yaşanılan yer fark etmeksizin mutlak surette
toplumları etkilemesidir. Bununla birlikte birçok anlayışın temelini oluşturması noktasında önemli bir yere
sahiptir
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Throughout human history, natural environment and human have been intertwined. People who interact with
nature are affected by the natural environment and the elements that make it up. At this point, the natural
environment is the determinant of people and society. Environmental determinism, which has an important
place in determination of human and society, has been handled by many thinkers until today. In this article,
in the framework of environmental determinism, Ibn Khaldun's theory on the impact of human geography on
individual and social behavior and Montesquieu's theory of geography and the laws put forward by the
legislators that vary accordingly and their effects on society, the climate theory in the center of environmental
determinism have been tried to be handled under two main headings by using analysis method. The basis of
the theory of Asabiyet and the scientific concepts of Umran, which form the basis of sociology happened in
the 19th century deals with the formation process of the state and society basically. Montesquieu, one of the
thinkers of the 18th century enlightenment, mentions the necessity of laws that will enable individuals to live
together. He states that the law is necessary for the social order and that each society emerges by being
affected by differences such as its own characteristic features, geography, morality and management style.
The main purpose of this study is to compare the way between how Ibn Khaldun and Montesquieu dealt with
the climate, political and social life, taking into account the periodic differences they lived, based on their
living in a different time and social environment. This comparison is handled on the basis of natural
environment, individual and social values. In this context, in order to compare the common and, if any,
different aspects of the understanding of environmental determinism that they dealt with in different periods,
the works named "Muqaddime" and "Spirit of Laws" were examined with a geographical perspective. The
assumption of this study is that the sovereignty of human geography in the public order, society and
administration absolutely affects societies regardless of time and place of residence. However, it has an
important place in forming the basis of many understandings.
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1. GİRİŞ
İnsanlar dünyaya geldiklerinden itibaren doğayla iç içe olmuşlardır. İnsanların doğa ile olan bu ilişkisi birçok
bakımdan doğaya bağımlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu durumun nihai sonucu olarak da insan ve insan
toplulukları doğa şartlarından olumlu ve olumsuz olarak etkilenmektedir. İnsanların doğa ile olan ilişkileri;
ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanları dünyaya geldiklerinden itibaren etkilediği birçok bilim insanı
tarafından ortaya koyulmuştur. Böylece insanların içinde yaşadığı çevre, bireylerin birbirleriyle etkileşime
girdikleri süreç içerisinde kültürel, sosyal ve siyasi anlamda gelişmekte ve değişmektedir. Gelişim ve değişimin
bir sonucu olarak da insanların doğa ile olan ilişkisi onların birtakım özelliklerini ve karakterini etkilemektedir.
Bu özellikler, insanların içinde yaşadıkları çevrenin, iklim yapısının ve yeryüzü şekillerinin etkisi ile birtakım
değişikliklere uğramaktadır. Nitekim mevcut iklim yapısı ve yeryüzü şekilleri bireylerin ahlak, huy, karakter ve
genetik özelliklerini etkilemektedir. Bu varsayım doğa ve insan ilişkisini, insan topluluklarının sosyal ve
kültürel oluşumunu etkileyen bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Çevresel determinizm denilen bu olguda
“çevre, insan özellikleri üzerinde belirleyici olduğu gibi insan da çevreyi etkilemektedir” görüşü hakimdir.
Doğal olarak oluşturulmuş ve insanlar yoluyla karşılıklı belirleyiciliği olan çevre, coğrafi bakış açısıyla ele
alınmaktadır. Çevresel determinizmi ele aldığımız bu çalışmayı daha iyi anlamak için öncelikle çevresel
determinizmin temellerini oluşturan kavramları anlamamız gerekir.
Çevresel determinizmi oluşturan çevre kavramı, canlıların birbirleriyle etkileşim halinde bulundukları
birbirlerini
etkiledikleri
ve
birbirlerinden
etkilendikleri
alan
olarak
tanımlanabilir
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Doğal_Çevre). Determinizm veya diğer adıyla belirlenimlilik kavramı ise belirli
olayların birtakım düzene bağlı olarak gerçekleştiğini ve bu düzenden yola çıkarak elde edilecek sonuçların
önceden tahmin edilebilmesi durumu olarak açıklanabilmektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Determinizm).
Bu tanımlar çerçevesinde çevresel determinizm konusu temele alınarak doğanın insan üzerindeki etkileri yapılan
çalışmalarda birçok tezin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu noktada doğayı inceleme konusu yapan coğrafya
alanı bize doğal bir süreçte öngörülebilir çıkarımlar yapmayı sağlar.
Çalışmamızı daha iyi açıklayabilmek adına coğrafyanın inceleme alanı olan beşerî ve fizikî coğrafyadan
bahsedilmelidir. Fizikî coğrafya kapsamı içerisine bitki ve hayvan yaşamı, yeryüzü şekilleri, denizler, iklim ve
bitki örtüsü gibi konular yer almaktadır. Fizikî coğrafyanın kapsamındaki alt dallarda jeoloji, jeomorfoloji,
klimatoloji, biyoloji vb. yer almaktadır. Beşerî coğrafyanın kapsamında insan ve insana dair olgular ön planda
olmasından dolayı fizikî coğrafyadan ayrılmaktadır. Beşerî coğrafya, doğal çevrenin insanların üzerindeki
etkisini ve yaşadığı çevre üzerindeki faaliyetlerini incelemektedir. Beşerî coğrafyanın kapsamındaki alt dallarda
sosyoloji, siyaset, tarih, ekonomi ve demografi yer alır. Çalışmamızda hem fizikî coğrafyayı hem de beşerî
coğrafyayı ortak bileşenleriyle birlikte ele alacağız ki zaten birbirinden bağımsız olarak düşünmek olanaksızdır.
Bu iki yaklaşımı ortak payda da birleştiren “bölgesel coğrafya”dır. Bölgesel coğrafya, insanların karşılıklı
olarak etkileşime girdikleri yaşam alanını incelemektedir. Bu etkileşim fizikî ve beşerî coğrafya ekseninde
birçok bakımdan toplumların farklılaştığını ortaya koymaktadır. Bu farklılaşmayı ortaya koyarken de özellikleri
bakımından yeryüzü belli bölgelere ayrılmaktadır. Determinist bakış açısının etkisiyle bu bölgeler çevresel
şartlar göz önüne alınarak belirlenmiştir (Tümertekin ve Özgüç, 2015:41-66).
Esas itibariyle bu çalışmanın içeriğini çevrenin insan üzerindeki belirleyici rolünü konu alan çevresel
determinizm oluşturmaktadır. İklimin, yeryüzü şekillerinin ve doğal koşulların toplumsal yaşam biçimleri,
sosyal ilişkiler, hukuk kuralları ve insanların karakteristik özellikleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Bu
çalışmada üzerinde durulan konu bütün yönleriyle ele alınmamış, temel konu coğrafi bir bakış açısı ile
toplumsal değerler üzerindeki değişimler çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Çevresel determizme
sosyolojik, tarihi, coğrafik ve biyolojik bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Bu çalışmada çevresel determinizm
ekseninde farklı perspektiflere sahip düşünceler ele alınmıştır. Determinist bakış açısı kendisinden sonra ki
dönemlerde ortaya çıkan teorilere kaynaklık etme konusunda önemli bir yere sahip olmuştur. Çevresel
determinizm insan ve çevre ilişkisini açıklamada ilk basamak olmasından hareketle önem arz etmektedir. Bu
bağlamda çevresel determinizm olgusu çerçevesinde İbn Haldun’un Kitab’ul İber kitabının iki ciltlik
Mukaddimesi ve Montesquieu’nun Kanunların Ruhu Üzerine kitabı karşılaştırmalı analiz yöntemi ile ele
alınmıştır. Bu çalışma ile alakalı veri analizi sırasında literatür tararken Maxqda programından faydalanılmıştır.
Analizler iki defa yapılarak güvenirliğin arttırılması amaçlanmıştır. Nesnel verilere ulaşmamızı ve bu verileri
özetleyerek anlamlı sonuçlar sunmamızı sağlayan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Bu çalışmanın sınırlılığı ise çevresel determinizmle ilgili Türkiye’de yeterince yerli kaynağın bulunmaması ve
determinizmden sonra gelişen birçok anlayış karşısında bu görüşün yetersiz kalmasıdır. Bu doğrultuda
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çalışmada doğrudan ve dolaylı bir şekilde doğal çevrenin etkisinde olan insan üzerinde durulmaktadır. Ayrıca
incelenen birçok makale ve tezin büyük çoğunluğunun kitaplardan çok, yazılan makalelere atıf yapması bu
gerçeği ortaya koyuyor.
2. BİR ÇALIŞMA ALANI OLARAK ÇEVRESEL DETERMİNİZM
Coğrafyanın ve içinde barındırdığı unsurların modern anlamda bilimsel bir alan oluşturmasında Kant,
Humboldt, Ritter, Darwin ve Ratzel’in incelemeleri etkili olmuştur. Bu dönemde coğrafyaya olan ilgi artmış,
bölgesel coğrafyanın mevcut araştırma konularına dâhil olmasıyla birlikte bilim dünyası ilerleme kaydetmiştir.
Ortaya koyulan bilimsel eserler fiziki coğrafya ekseninde ele alınmıştır (Özgüç ve Tümertekin, 2000’den akt.:
Özgen ve Karadoğan, 2016:21).
Filozof olan Kant, yaşadığı dünyayı yönetim şekilleri ve fizikî coğrafya açısından ele alıyordu. Ona göre yaşam
içerisindeki süreç kronolojik olarak ifade edilmeliydi. Bu bakımdan tarih ve coğrafyayı birlikte ele almaktadır.
Doğal koşulların zamansal ve mekânsal farklılıklarından bahsetmektedir. Felsefeye olan ilgisi fikirlerinin
teoride kalmasını sağlamıştır. Uygulamaya geçirenler eski coğrafya ile modern coğrafya arasında bir bağ
oluşturan Humboldt ve Ritter’dır. Humboldt çalışmalarını 1793 yılında yayınlamaya başladı. Çalışmalarında
yaptığı birçok gezinin faydası olmuştur. Gezileri esnasında tuttuğu noktalar ve aynı dönemde yaşadığı birçok
bilim insanı araştırmalarında etkili olmuştur. Bilimsel çıkarımların deneyim ile elde edileceği fikrini ampirik bir
bakış açısıyla ortaya koymaktadır. Humboldt doğayı daha çok ekolojik yönden ele alır ve insanın doğal sistemin
bir parçası olduğunu ifade eder. Ritter ise bölgesel coğrafya ve tarihsel süreç etrafında konuyu ele alır. İkisi de
doğal çevreyi incelerken karşılaştırmalı analiz yöntemini kullanır. Ritter, tarih ve coğrafyanın ayrılmaz bir bütün
olduğunu ifade ederken doğal çevrede ortaya çıkan olayların birbiriyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.
İnsanların mekanlardaki ilişkileri açısından nasıl örgütlendikleri ve mekânı nasıl kullandıklarını hakkında
çalışmalar yapmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2015:14-23). Humboldt ve Ritter sonrası dönemde Darwin,
Türlerin Kökeni adlı kitabını yayınlar. Çevresel determinizmin ilk kuramsal temellerini oluşturan ve bu konuyu
biyolojik, kalıtsal ve genetik özellikler çerçevesinde ele alan Darwin’dir. Evrim kuramı ve sosyal darwinizm,
çevresel determinist düşüncenin ortaya çıkması noktasında belirleyici olmuştur. O dönemde coğrafyacılar,
Darwin’in teorilerinden yola çıkarak insanın ve yaşadığı mekânın belli süreçler sonucunda evrim geçirdiğini
ifade etmişlerdir.
Bu durum Darwin’in coğrafyacı olduğu anlamına gelmez ama ortaya koyduğu teori ile birçok coğrafyacıyı ve
sosyoloğu etkilemiştir. Doğal seçim teorisi ile insan ve çevre ilişkisine dair teorilerin ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Bu teoriler insanların yaşadığı fiziki çevrenin sürekli bir değişim içinde olduğunu ve bu değişimin o
çevrede yaşayan insanların da birtakım özelliklerinin değişmesinde etkili olduğunu ortaya konmuştur
(Tümertekin ve Özgüç, 2015:23).
Darwin canlıların hayatta kalmaları için içinde bulundukları ortama uyum sağlamaları gerektiği üzerinde
durmuştur. Canlıların uyum sağlamaya çalıştıkları ortamda verdikleri yaşam mücadelesi sonucu birtakım
özelliklerinin gelecek nesillere aktarılabildiğinden bahsetmektedir. Darwin’in ‘‘doğal seçme’’ adını verdiği bu
teori mevcut ortama uyum sağlayamayan canlıların yok olmaya mahkûm olduğunu, uyum sağlayabilen
canlıların ise yaşama şanslarının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Darwin, 2013:99-100).
Ortama uyum sağlayan canlılar gelecek nesillere bu özellikleri genetik olarak aktarabilmektedir. Canlıların
aktarmış olduğu özellikler bulundukları ortamlara daha rahat uyum sağlamaları sonucunu ortaya koymaktadır.
Yaşadıkları bölgedeki iklime bağlı olarak mevcut ortama uyum sağlayan canlılar kendi içerisinde farklılıklar
göstermektedir (Darwin, 2013:65-66). Hayvanlarda olduğu gibi insanların da tek bir türden gelmediğini sürekli
bir değişim geçirdiğini ortaya koymuştur. Bu değişimin nedenleri arasında iklim, beslenme şekli, fiziki koşullar
gibi birçok faktörü saymak mümkündür (Darwin, 2013:27-28). Darwin’in ortaya koyduğu teorinin temeli
canlıların üzerinde belirleyici olan çevresel ve biyolojik özelliklerdir. Bu yüzden Darwin’in biyolojik
determinizm ve çevresel determinizm ağırlıklı görüşler ortaya koyduğu görülmektedir.
Friedrich Ratzel Darwin’in teorisinden zooloji alanında doktora yaptığı sırada etkilenmiştir. İnsanın fiziki
çevreye uyum sağlayabildiği sürece doğal koşullar karşısındaki güçlükleri kolaylıkla aşabileceği düşüncesini
ortaya koymuştur. Ratzel’in düşünceleri kısa bir süre içerisinde Avrupalı pek çok bilim insanı arasında yayılıp,
kabul görmeye başlamıştır. Bu bilim insanlarından biri olan Semple, Ratzel’in öğrencisi olup onun fikirlerinden
etkilenmiştir. Çevresel determinizmin Amerika’da yayılmasında ciddi bir payı olmuştur. Çevreyi ele alırken
insanı hükmü olmayan bir varlık olarak ele almamıştır. İnsan ve çevre ilişkisinde doğal koşullar açısından
mevcut durumu değerlendirmenin insan üzerindeki yansımalarına değinmiştir. Çevrenin insan üzerindeki
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etkililiği noktasında kaleme aldığı yazılarıyla o dönemde birçok öğrenciyi de etkilemiştir (Tümertekin ve
Özgüç, 2015:23-25).
J. Diamond ise Darwin’in biyolojik determinizminden olabildiğince uzak kalmaya çalışsa da, genel itibariyle
çevresel determinizm odaklı incelemeler yapmaktadır. Çevresel determinizmi toplumların gelişmişlik düzeyi
kapsamında ele almaktadır. Diamond’a göre çevresel koşullar insanların yaşam şekillerine ne kadar elverişli
olursa, o toplumun gelişmişlik düzeyi de o denli artış gösterecektir (Diamond, 2010:24) Bunun sonucu olarak
bireylerin bulundukları çevre şartlarına uyum sağlayabilmeleri için yaratıcı çözümler bulmaları gerektiğini
ortaya koymaktadır. Zor çevre şartlarına sahip toplumlar yaratıcılık özelliğine sahip olan ve bu durumun sonucu
olarak da gelişme ve değişme gösteren toplumlardır. Bu noktada Diamond gelişim gösteren toplulukları, sahip
oldukları imkânları en iyi şekilde kullanabilen ve değerlendirebilen topluluklar olarak tanımlamaktadır
(Diamond, 2010:24).
Kutluer çevresel determinizmi, doğal çevrenin insanların davranış ve kültürünü etkilediği ve var olan nedenlerin
doğal bir sonucu ortaya çıkarması durumu olarak açıklar. Ona göre bu durum olması gereken doğal bir süreçtir
(Kutluer, 1994:215). Toparlayacak olursak çevresel determinist bakış açısı toplumun ahlaki, fiziki ve kültürel
yapısının çevrenin etkisi sayesinde belirli kalıplar içinde yer aldığını ve benzer çevre koşullarının benzer insan
yapısını oluşturduğu görüşünü ortaya koyar.
Çevre ve insan ilişkisi çeşitli yönlerde ele alınmaktadır. Bu ilişkiyi sosyolojinin temellerini atan İbn Haldun,
coğrafi koşullar ve toplum açısından ele almaktadır. Burada öncelikle iklimin, soy bağının ve yaşanan kültürün
insan, karakter ve davranışlarına ne gibi farklılıklar kattığından ve bu farklılıkların sonuçlarından
bahsedilmektedir. İbn Haldun aynı zamanda Montesquieu ile birçok bakımdan benzerlik gösterdiği için İslam’ın
Montesquieusü olarak anılmaktadır (İbn Haldun, 2011:119). Montesquieu iklim koşullarının, İbn Haldun’un
görüşlerindeki gibi insanı birçok bakımdan etkilediğinden bahsetmektedir. Ayrıca farklı iklim bölgelerindeki
insanların farklı karakter yapılarının olduğundan bahsetmiştir. Farklı iklim yapısının oluşturmuş olduğu farklı
insan karakterlerine uygun şekilde yönetilmeleri gerektiği üzerine durmuştur. Kanunların insan niteliklere
uygun bir şekilde oluşturulması gerektiğini ortaya koymuştur (Montesquieu, 1998:321). Çevrenin insan
üzerindeki etkisini coğrafik bakımdan ele alan İbn Haldun ve bu ilişkiyi hem hukuk hem de yönetim açısından
ele alan Montesquieu’nun coğrafi olgulara karşı bakış açıları ele aldıkları temel konuları etkilemesi noktasında
birbirleriyle benzerlik göstermektedirler.
Ayrıca çevresel determinizmle birlikte ortaya çıkan görüşlere karşılık Acemoğlu ve Robinson (2013) farklı bir
bakış açısıyla konuyu tekrar ele almışlardır. Aynı fiziki şartlara sahip ülkeler arasında çevre dışındaki faktörlerin
etkilerinden dolayı gelişmişliklerinin de farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Toplumun gelişim ve
değişiminde ekonomik, sosyal ve siyasal faktörlerin de rol oynadığını çevresel faktörlerin tek başına bir
toplumun gelişmişliğine etki etmediğini ifade etmiştir (Arı, 2017:6). Bu açıdan toplumsal ilişkiler, kültürler,
gelenekler, yönetim şekilleri, kanunlar ve yaşam biçimleri gibi durumlar temelde çevresel faktörlerden
etkilendiği gibi buna birçok beşeri faktörü de eklemek mümkündür.
3. ÇEVRESEL DETERMİNİZME BAKIŞ
Çevresel determinizm olgusu birçok araştırmacı tarafından farklı perspektiflerde ele alınmıştır. Bir tarih bilimci
ve devlet adamı olan İbn Haldun XIV. yüzyılda yaşadığı toplumu ve devlet idaresinde bulunduğu yönetimler
doğrultusunda yaşadığı toplumdan farklı bir bakış açısı ortaya koyarak çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalar
kendisinden sonra birçok araştırmacıyı etkilemiştir. Ortaya koyduğu teoriler kapsamında kendisinden 357 yıl
sonra bir hukukçu olan Montesquieu toplum ve yönetime dair benzer teoriler ortaya koymuştur. Farklı yaşam
tarzlarına ve toplumsal olgulara sahip olmaları Montesquieu’nun oryantalist bir bakış açıya sahip olmasına da
neden olmuştur. Bu noktada aralarındaki benzerlik ve farklılık ilişkilerini ele almak Kuzey Afrika ülkelerini ve
Avrupa ülkelerini inceleme noktasında önem arz etmektedir.
3.1. İbn Haldun’a Göre Çevresel Determinizm
27 Mayıs 1332 tarihinde Tunus’ta doğan İbn Haldun’un asıl adı Abdurrahman bin Muhammed bin Ebubekir bin
Hasan’dır. İbn Haldun’un büyük dedesi Halit bin Osman İspanya’ya yerleşmiş o bölgede ün salmış bir siyaset
adamıdır. İsminin Haldun olmasını sağlayan neden ise dönemin Endülüs adetlerine uyum sağlamak amacıyla
ismine ‘u’ ve ‘n’ harflerini eklemesidir. Ailesi sonraları ata toprağı olan Tunus’a göç etmiştir. Soylu bir aileden
gelen İbn Haldun’un ailesinde çok sayıda yönetici ve bilim insanı vardır. Bu durum İbn Haldun’un kariyerinde
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önemli bir gelişme sağlamıştır. Dönemin en donanımlı âlimlerinden eğitim almasını sağlayan ve ilk eğitimini
veren babası Muhammed’dir. İbn Haldun yaşadığı önemdeki âlimlerden farklı bir bakış açısına sahipti.
Dönemin âlimleri siyaseti kötü bir iş olarak görüyorlardı. O ise siyasetin içinde devleti ve dönemin devlet
erkânını yakından incelemeyi tercih etmiştir. Çalışmalarını Tunus, Cezayir, Fas, Endülüs (İspanya), Mısır ve
Şam’da sürdürdü. Bu ülkelerde birçok siyasetçi ve bilim adamıyla sohbetler etti. Büyük kütüphanelerinden
faydalandı. Devlet mekanizması içindeki diplomatik görevlerinde ciddi deneyimler kazanmıştır. Bu
deneyimlerini ilk olarak Kitab’ul İber eserinde okuyucuya sunmuştur (İbn Haldun, 2004:13-18). Dünya tarihi
anlatılan 7 ciltlik bu eserin giriş kısmını en önemli eseri olan Mukaddime oluşturmaktadır. Modern tarihin ve
coğrafyanın öncülerinden biri olan İbn Haldun yaptığı toplumsal tespitlerle birçok bilim insanına fayda
sağlarken pek çok teorinin zeminini oluşturacak fikirler ortaya koymuştur.
Genel olarak İbn Haldun’un az gelişmiş ülkelerin evrimine dair görüşler ortaya koyduğu ifade edilmektedir. Bu
düşünce tam anlamıyla yanıltıcı ve yanlıştır. İbn Haldun 14. yüzyıl ortaçağ topluluklarını tasvir etmeye
çalışmıştır (Lacoste, 2012:8). Bu toplulukların özelliklerini ifade etmeden önce İbn Haldun açısından “umran”
ilmi üzerinde durmak gerekir. Umran ilmi; doğanın bir yerde oluşturduğu yönetsel, kültürel ve toplumsal
uğraşların tümüdür. Bu uğraşlar topluluk halinde yaşayan bireylerin birbirlerine karşı üstünlük göstermelerini
sağlar (Lacoste, 2012:109).
İbn Haldun, toplumdaki bireylerin birbirleri üzerindeki üstünlüklerine “asabiyet” kuramında değinmektedir.
Buna bağlı olarak asabiyetin yalnızca Kuzey Afrika bölgesi için söz konusu olduğunu da belirtmektedir
(Lacoste, 2012:122). Bu kuramda bahsedilen asıl mesele birçok kavmin bulunduğu bir yerde tüm kavimleri
birleştirecek ve yönetecek tek bir kavmin olduğudur. Yönetme vazifesini elinde bulunduran bu kavmin de güçlü
bir soy bağına sahip olması gerekmektedir. Burada soy bağı, önceki nesillerin genetik özelliklerinin sonraki
nesillere geçmesi olarak ifade edilirken bireyler arasındaki toplumsal dayanışmayı sağlayan en önemli etken
olarak da tanımlanmaktadır (Lacoste, 2012:115).
Asabiyet kuramında, bir toplumda güçlü bir soy bağının olması toplu halde yaşayanların yönetiminin
devamlılığı açısından önemlidir. Soy bağı olarak adlandırılan durum aslında çevrenin insan üzerindeki 3
etkisinden biridir. Bu etkilerden ilki olan nesep yani soy bağı insanların birtakım özelliklerinin genetik olarak
aktarılabileceğini savunur. Diğer etken ise mevcut durumda yaşanılan coğrafi bölge ve iklim şartlarının insanlar
üzerindeki ortak yansımalarıdır. Sıcak, soğuk ve ılıman iklim bölgelerinden bahsedilmektedir. Bu bölgelerden
birinde yaşayan bireylerin özellikleri iklim bölgeleri aynı olan diğer bireylerle birbirine çok yakındır. Fakat
farklı bölgelerin toplumları iklim, yeryüzü şekilleri, kuşak farkları gibi özelliklerden dolayı farklılık gösterdiği
ortaya koyulmaktadır. İnsanların mevcut birçok durumuna etki eden son özellik ise İbn Haldun’un ictimaî itiyat
olarak ele aldığı gelenek ve göreneklerdir. Bu görüş ile birlikte İbn Haldun milletlerin ve toplumların tüm
özelliklerinin, yeteneklerinin ve huylarının tamamen soy bağından gelmediğini ifade eder. Bazı milli değerlerin,
alışkanlıkların ve birtakım yeteneklerin ırka bağlı olmadığını ortaya koymuştur. Bu noktada bu yetenekleri,
meziyetleri ve değerleri elde etmek, toplumun bunları kazanma kabiliyetine ve fiziki şartlara bağlıdır (İbn
Haldun, 2011:264).
Asabiyet kuramını daha çok devlet yönetimi içerisinde görmekteyiz. Topluma hükmetme asabiyeti oluşturan
kesimlerce paylaşılmıştır. Ülke içindeki bu üstünlük mücadelesi devleti ve yönetimi de diri tutmaktadır. Yalnız
bir otoritenin mevcudiyeti toplumu elindekilere razı olmaya iter güç dengeleri bozuldukça asabiyet de bozulur
ve devlet zayıflama sürecine girer. Devleti zayıflama sürecine sokan diğer bir etken otoriteyi elinde bulunduran
kesimin topluma baskı uygulamasıdır. Devletin daimî olması için iktidar mücadelelerin olması gerekir. Devlet
olmanın diğer bir sunucu da sosyal refahtır. Rahat yaşam zamanla alışkanlık olmaya başlar sonrasında karakter
haline gelir. Böylece bedevilik adetlerinden ve yaşam tarzından uzaklaşmaya başlanmış olur (İbn Haldun,
2004:238-239). Sosyal refah ve zenginlikle beraber şehirleşmeye başlanmıştır. Bu durum İbn Haldun’un
“Medeniyetleşme” dediği bedevi hayattan şehir hayatına geçilen evredir. Bolluk ve zenginlik, medenileşmeyi
sağladığı gibi ortaya çıkardığı birtakım aşırılıklar devleti çöküş sürecine sokmaktadır. Çöküş evresine gelen
devletleri İbn Haldun şöyle çözümler:
Otoriteyi elinde bulunduran yönetim baskıcı uygulamalarıyla kamu düzenine ciddi zarar verir. Refah sağlama
uğruna alınan ağır vergiler halkı zor duruma sokar ve daha çok çalışarak daha çok kazanma duygusunun önüne
geçer. Bu durumun zorunlu bir sonucu olarak sosyal hayat zarar görür ve devlet yıkılma sürecine girer (Lacoste,
2012:99-100). Özetle toplumsal düzenin bozulması devlet düzeninin bozulmasına yol açmaktadır. Bu düzeni
sağlamak toplumsal ilişkileri sağlam bir zemine oturtarak mümkün olacaktır.
Dünya belirli bir düzen içerisinde yaratılmıştır. Bu düzeni oluşturan en önemli faktör insandır. Bu düzenin bir
parçası olan insanı şekillendiren, etkileyen birçok olgunun başında yaşadığı toplum gelmektedir. Bu yüzden
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insanın en önemli belirleyicisi yaşadığı toplumdur. İnsan bulunduğu toplumu etkiler ve bu toplumdan etkilenir
(Şeriâti, 2017:74-77). Toplumun da en önemli belirleyicilerinden biri çevre ve bu çevrede yaşanan iklim
şartlarıdır. Bir bitki nasıl ki her bölgede yetişmiyor ve çevreye uyum sağlamaya çalışıyorsa bir toplum da
yaşadığı çevre şartlarına uyum göstermekte ve diğer çevre şartlarına sahip bireylerden farklı özellikler ortaya
koymaktadır. Çevrenin insan üzerindeki etkisinden bahsederken coğrafi bölgelerin belirleyicilik açısından ciddi
bir payının olduğunu söylemek mümkündür.
3.1.1. İbn Haldun’un Bölgesel İklim Teorisi
Batlamyus, yerküreyi iklim şartlarına göre yedi ana bölgeye ayırmıştır. 14. Yüzyılda Batlamyus Coğrafya
Okulu’nda eğitimine devam eden İbn Haldun da Batlamyus’un yedi iklim kuramını temele alarak çevresel
koşulların insan üzerindeki etkilerine değinmiştir. Yedi iklim bölgesinden birinci bölgeyi en güney nokta alır.
Burası aşırı sıcak iklimin hâkim olduğu bölgedir. Yedinci bölge olarak da en kuzeydeki noktayı kabul eder.
Burada en soğuk bölge olan kuzey paraleli (yedinci iklim bölgesi) ve en sıcak bölge olan güney paralelinden
(birinci iklim bölgesi) iç kesimlere doğru gidildikçe iklim şartları daha ölçülü bir hal alarak ılıman iklim şartları
yaşanır (İbn Haldun, 2011:259).
Tablo 1: İbn Haldun’un yedi iklim bölgesi
İKLİMLER BÖLGELER
SICAK
İKLİMLER

1.Kuşak

Aşırı sıcak hava koşulu

2.Kuşak

Sıcak hava koşulu

3.Kuşak
MUTEDİL
(ILIMAN)
İKLİMLER

SOĞUK
İKLİMLER

BÖLGELERİN HAVA
KOŞULLARI

4.Kuşak

2. ve 4. Kuşak arasında
sıcak hava koşulu
En mutedil (ılıman)
hava koşulu

5.Kuşak

4. ve 5. Kuşak arasında
sıcak hava koşulu

6.Kuşak

Soğuk hava koşulu

7.Kuşak

Aşırı soğuk hava koşulu

BÖLGELERİN DAĞILIŞI
Gana, Sudan’ın güneyi, Habeş ülkeleri, Arabistan Yarımadası, Yemen,
Çin
Gana’nın kuzeyi, Nijer Sahrası, Kızıldeniz, Fars Denizi, Hicaz, Hint
Denizi, Çin’in Saygon şehri
Kuzey Afrika, Akdeniz, Şam, Cezayir, Mısır, Ceyhun Nehri, Türk ve
Tibet bölgeleri, Çin’in kalanı
Akdeniz, Endülüs, Malta Adaları, İtalya, Suriye, Mezopotamya, Hazar
Denizi, Semerkant ve Buhara, Yecüc ve Mecüc Dağı
Endülüs’ün kuzeyi, Alp Dağları, Venedik Körfezi, Ege ve Marmara
Denizi, Türk İlleri, Anadolu, Ermeni bölgesi, Yecüc ve Mecüc bölgesinin
bir kısmı
Britanya toprakları, Fransa, Almanya, İstanbul, Hazar toprakları, Türk
kavimleri, Yecüc ve Mecüc bölgesi
İngiltere, Rusya, Polonya, Türk boyları (Kımazek,Tatar, Peçenek), Yecüc
ve Mecüc Seddi

Kaynak: İbn Haldun, 2004:90-115

İbn Haldun’un yedi coğrafi bölgeye ayırdığı kuşakların iklim özellikleri ve bölgesel dağılış şekilleri şunlardır:
Birinci iklim bölgesinde aşırı sıcak hava koşulları mevcuttur. Bu iklim; Gana, Sudan’ın güneyi, Habeş ülkeleri,
Arabistan Yarımadası, Yemen, Çin’de görülmektedir. İkinci iklim bölgesinde sıcak hava şartları hâkimdir. Bu
iklim; Gana’nın kuzeyi, Nijer Sahrası, Kızıldeniz, Fars Denizi, Hicaz, Hint Denizi, Çin’in Saygon şehrinde
görülmektedir. Üçüncü iklim bölgesinde ikinci bölge ve ılımana yakın bir hava koşulu görülmektedir. Bu iklim;
Kuzey Afrika, Akdeniz, Şam, Cezayir, Mısır, Ceyhun Nehri, Türk ve Tibet bölgeleri, Çin’in kalanında
görülmektedir. Dördüncü iklim bölgesinde ılıman bir hava hâkimdir. Bu iklim; Akdeniz, Endülüs, Malta
Adaları, İtalya, Suriye, Mezopotamya, Hazar Denizi, Semerkant ve Buhara, Yecüc ve Mecüc Dağı çevresinde
görülmektedir. Beşinci iklim bölgesinde altıncı bölge ve ılımana yakın bir hava koşulu görülmektedir. Bu iklim;
Endülüs’ün kuzeyi, Alp Dağları, Venedik Körfezi, Ege ve Marmara Denizi, Türk İlleri, Anadolu, Ermeni
bölgesi, Yecüc ve Mecüc bölgesinin bir kısmında görülmektedir. Altıncı iklim bölgesinde soğuk hava koşulu
hakimdir. Bu iklim; Britanya toprakları, Fransa, Almanya, İstanbul, Hazar toprakları, Türk kavimleri, Yecüc ve
Mecüc bölgesinde görülmektedir. Yedinci iklim bölgesi aşırı soğuk hava koşulunun hâkim olduğu bölgedir. Bu
iklim; İngiltere, Rusya, Polonya, Türk boyları (Kımazek, Tatar, Peçenek), Yecüc ve Mecüc bölgesinde
görülmektedir (Tablo1).
En ideal yaşam alanı olarak ifade edilen 4. İklim bölgesi, dönencelerde bulunan 3. İklim bölgesi ve 5. İklim
bölgesinin hava şartlarına göre daha ılıman ve ölçülü bir yapıya sahiptir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar da
iklimden etkilenmektedirler. Etkilendikleri bu iklim yapısı da insanların yaşayış şekillerine yansımaktadır (İbn
Haldun, 2011:260). İklim şartları ılıman bölgelerde yaşayan toplulukların aşırılıklardan ve bazı sapmalardan
uzak kalmalarını sağlamıştır. Genel itibariyle birinci ve ikinci iklim bölgesindeki topluluklar güneşi günde iki
defa dik açıyla almalarından dolayı bölgeye aşırı sıcaklar bastırır. Bu aşırı sıcaklar neticesinde ise o bölgede
yaşayan insanların derileri bronzlaşır ve kararır. Yine mizaç yönünden birinci ve ikinci iklim bölgesindeki
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insanlara benzeyen altıncı ve yedinci iklim bölgelerinde yaşayan insanların tenleri beyazdır. Kuzey bölgesinin
çok soğuk olmasından kaynaklı, havanın mizacı ve özelliği insanları etkilemektedir. Bu durumun sonucu olarak
bu bölgenin insanları beyaz tenli, mavi gözlü, sarı ve kızıl saçlıdır (İbn Haldun, 2011:262). İbn Haldun bu
özelliklerin iklim koşullarına göre değiştiğini ortaya koymaktadır.
Fiziki şartlarla birlikte havanın ve iklimin de insan ahlakı üzerinde birtakım etkisinden söz edilmektedir. Bu
etkilerden bahsederken ilk olarak sıcak iklimdeki topluluklar ele alınmaktadır. Sıcak iklimde bulunan Sudanlılar
ve zenciler genel olarak tez canlılıklarıyla, zevk ve sefaya düşkünlükleriyle bilinirler. Eğlenceye
düşkünlüklerinden dolayı da ahmak olarak bilinirler. Bu durumun sonucu olarak zevke düşkünlükleri sıcak
iklim topluluklarında hayvani ruhun yayılması durumunu ortaya çıkarmıştır (İbn Haldun, 2011:266).
Sıcak iklimde yaşayan toplulukların zevk ve sefaya düşkünlüğü soğuk bölgelerde yaşayanlar için daha farklı bir
hal almıştır. Bu ruh hali sıcak iklim topluluklarında ferahlık, kararsızlık ve acelecilik sağladığından dolayı
olayların sonuçlarının ne olacağına dair fikir yürütmeleri de zorlaşır. Bu noktada Galenus ve Kindî ise sıcak
bölgelerdeki insanların beyinlerinin gelişmediğini buna bağlı olarak zihinsel faaliyetlerinin az olduğunu ifade
eder. Bu bölgedeki insanların beyinlerinin gelişememesi sonucunda akıllarının ve düşünme kabiliyetlerinin
azaldığını ortaya koymaktadırlar (İbn Haldun, 2011:267). Bu düşüncelerden bir diğeri Ensâb âlimleri tarafından
ortaya atılan bir fikir olan birinci ve ikinci iklim bölgelerindeki siyahilerin Hz. Nuh’a karşı oğlu Hâm’ın işlemiş
olduğu günahtan dolayı tenlerinin karardığı gibi asılsız bir iddia ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda bu âlimler
kuzeydeki halkın tümünün ya da büyük çoğunluğunun Hz. Nuh’un oğlu Yafes’in soyundan geldiğini kabul
ederler. Orta kuşakta yaşayan ılımlı milletlerin çoğunun ise Hz. Nuh’un diğer bir oğlu olan Sâm’ın neslinden
geldiği kabul edilmektedir. Orta Çağda bilimsel temellerden uzak bu gibi birtakım asılsız fikirler ortaya
konulmuştur. Bu tezlerini herhangi bir delile dayandırmadıklarından dolayı İbn Haldun tarafından geçerliliği
kabul görmemiştir (İbn Haldun, 2011:263).
Soğuk iklim şartlarında yaşayanlar ise daha ciddiyet sahibi, hüzünlü bir hâl üzere ve sorumluluklarının farkında
olan topluluklardır. Yaptıkları işlerin sonuçlarını düşünerek temkinli adımlar attıkları görülmektedir. Bu
varsayımların sonucunda iklimin insan davranışlarında ve karakterinde yarattığı değişiklikler, bulunulan iklim
bölgelerine göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. İfade edilen bu iki iklim bölgesi insanların karakter, huy,
ahlak ve yaşama şekillerinde ciddi farklılığın ortaya çıkmasında etkili olmuştur (İbn Haldun, 2011:267).
İbn Haldun orta kuşakta yaşayan toplulukların, yaşadığı toplum özelliklerinin medeniyetlerin gelişimi
noktasında önemli olduğunu ortaya koyar. Bu doğrultuda ortaya çıkan toplum özellikleriyle beraber
medeniyetler, ılıman iklimin olduğu yerlere ilerleme göstermektedir. İbn Haldun’a göre mutedil yani ılıman
iklim kuşağının sağladığı şartlardan dolayı orada yaşayan insanların yaşam şartları diğer iklim bölgelerine
oranla mükemmel olarak nitelendirilmektedir. Yaşam koşullarının daha rahat olmasından kaynaklı birçok
alanda gelişim gösterirler. Diğer toplumlara oranla toplumun bütün alanlarda daha ileri olmalarını sağlayan bir
yarış süreci içinde olduklarından bahsedilmektedir (İbn Haldun, 2004:116).
Buna ek olarak çevre etkisinde oluşan bu topluluğun belli bir düzen içinde yaşamayı gerektirecek kurallarının
olması gerektiğinden bahsetmektedir. Topluluk halinde yaşamanın doğal bir sonucu olarak kaos ve çatışmalar
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda topluma bir düzen getirmek ve insanların birbirlerine zulmetmelerine engel
olmak için bir idareciye ihtiyaç duyarlar (İbn Haldun, 2004:267). İbn Haldun’a göre bir devleti kurmak ve
devamlılığını sağlamak için idarecinin güçlü bir soy bağının olması gerektirmektedir. İbn Haldun bu durumu
Asabiyet teorisi ile açıklamakta ve yönettiği toplumla arasında soy bağının olmadığı bir bireyin devleti
yönetemeyeceğinden bahsetmektedir. Buna bağlı olarak oluşabilecek sorunlarla mücadele esnasında ortaya
çıkan bir hasar devlete de sınırlı bir ömür biçilmesini sağlamıştır. Bu da Asabiyet teorisi kapsamında bu gibi
yönetimlerin sürekliliğinin olamayacağı sonucunu ortaya koymaktadır (İbn Haldun, 2004:216-218).
3.2. Montesquieu’ye Göre Çevresel Determinizm
Charles-Louis de Secondat adıyla bilinen Montesquieu 18 Ocak 1689 yılında Bordeaux’un bir beldesi olan la
Brêde’de doğmuştur. Soylu bir ailede dünyaya gelen Montesquieu’nun tüm insanların kardeşçe yaşaması
gerektiğini unutmasın diye dilenci bir vaftiz babası, ailesi tarafından seçilmiştir. O dönemde vaftiz babası vaftiz
edilen çocuğun babasına eş değerde bir sınıfta olması gerekirdi. Katolik dinine uygun olmayan bu durum 18.
yüzyıl içinde yaşayan Montesquieu’nun ve eserlerinin üzerinde hayli etkili olmuştur. Eserlerinde özgürlük,
eşitlik, demokrasi gibi kavramların bulunmasında aynı zamanda Aydınlanma Çağıyla beraber etkili olan bu
nosyonlar toplumun mutluluğu için gerekli bir ön koşuldur (Montesquieu, 2014:21-23).
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Aydınlanma Çağı, sosyolojinin gelişmesi adına önemli bir dönem olmuştur. Bu dönemde Montesquieu,
Kanunların Ruhu kitabıyla kuvvetler ayrılığı kavramını ortaya koymuştur. Bu eserle dönemin Amerikan
Anayasası’nı ve 1789-1799 yılları arasında gerçekleşen Fransız İhtilali’nin hazırlanılması ve yön verilmesi
noktasında önemli bir dönüm noktası olarak görülmüştür. Kanunların Ruhu eseri kendisinden önce kaleme
alınan İran Mektupları eserini toplumsal ilişkileri çok boyutlu ele alarak sağlam bir mantaliteye oturtmaktadır.
İran Mektupları bu önemli eserin bazı bölümlerine temel olmuştur. 1721 senesinde yazar ismi yazılmadan
yayınlanan İran mektupları o dönem toplumda büyük bir yankı uyandırmıştır. Yankı uyandırmasının asıl sebebi
kitabın ana karakteri olan İranlı gezgin Usbek ve Rica’nın mektuplaşmalarıyla o dönemin gelenekleri, kültürü
ve demografik özelliklerinin bir roman havasında eleştirilmesiydi. Doğu insanı burada küçük görülmeye
çalışılmasa dâhi Avrupa kültüründen farklı olduğu açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Genel olarak oryantalist
düşüncenin izlerini gördüğümüz eserdeki asıl amaç Doğu değildir. Bilakis Doğu bakış açısıyla 18. yüzyıl
Fransa’sını anlatmaktır (Durmaz, 2004:56-59).
Montesquieu, yaşadığı toplumu ve diğer toplumları analiz ederken Kanunların Ruhu kitabında o toplumların ne
şekilde yönetilmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Bununla birlikte toplumların pek çok şey tarafından
yönetildiğinden de bahseder. Toplumu bu noktada; ahlak, toplumsal kurallar, evrensel yasalar, örf ve adetler,
kanunlar ve iklimin şekillendirdiğini ortaya koyar. Bunların hepsi de toplumun değerlerinin çerçevesini
oluşturur. Bu noktada Montesquieu, Kanunların Ruhu kitabının temelini oluşturan İran mektupları kitabında
yalnızca tarihi kaynakların ve hukuk kitaplarının mevcut toplumları anlamak için yeterli olmadığını, toplumun
diğer bir belirleyicisi olan iklimin toplumun şekillenmesinde etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır
(Montesqueiu, 1963:15-17).
Montesquieu’nün çevresel determinizme bakış açısı İbn Haldun’un birinci Mukaddimesi’nin sonunda
bahsedilen bakış açısıyla benzerlik göstermektedir. Hem biyolojik özellikler hem de iklim şartlarını ele alarak
insanların doğa ile olan ilişkilerine değinmektedir (İbn-i Haldun, 2011:119). Montesquieu de Kanunların Ruhu
kitabının ilk bölümlerinde ifade ettiği fiziki şartların ve iklimin, toplulukların gelişim ve değişimlerinde önemli
roller oynamaktadır. Özellikler toplumsal düzeni sağlayan kanunlar üzerinde de ciddi bir etkiye sahiptir.
3.2.1. Montesquieu’nun Çevresel Determinizm Kapsamında Toplum ve Yönetime Dair Teorisi
Montesquieu’ye göre insanı yöneten birtakım şeyler vardır. Bunlar; din, yasalar, gelenekler, toplumun geçmiş
kimliği, çevre vb.’dir. Toplumun belirleyicisi olan çevrenin en temel unsuru o toplumun yaşadığı iklimdir.
İklim, toplumda bireylerin mizacını, ahlakını, bireyin topluma uyum derecesini belirler. İnsanı yöneten iklim,
yönetimin doğasını oluşturur. Yönetimi oluşturan unsur da toplum yani insandır. İklim insan mizacını ve dolaylı
olarak da yönetimi ve yasaları etkiler. Bu bakımdan ortak davranış şekillerine sahip olmalarını sağlayacak
fizyolojik özellikleri kazandırır. İklimin ve yer şekillerinin etkilerinden kaynaklı olarak kazanılan fiziksel
özellikler ve mizaç, farklı iklimlerde yaşayan insanlar açısından değişiklik gösterir. Yönetimin doğasını
oluşturması bakımından farklı iklim bölgelerindeki toplumlar; farklı yasalarla, farklı yönetim şekilleriyle
yönetilirler. Her toplumun özelliklerinin farklı olmasından kaynaklı olarak yönetimleri de kendilerine özgüdür
(Althusser, 2005:70-71).
Toplumdaki düzeni sağlayan kanunlar insanların ve hayvanların kendi içlerindeki ilişkiye ve doğa ile olan
uyumuna bağlı olarak gelişmektedir. Bu yüzden doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi düzenleyen ilk kanun doğa
kanunlarıdır. Doğa kanunları, doğa ile insan ilişkisini yönlendiren bir belirleyici olmakla birlikte; doğa ve insan
varlığının başlangıcını oluşturur aynı zamanda devamını sağlar. Bu devamlılık önce doğa kanunlarıyla sonra
insan kanunlarıyla gerçekleşir. Doğa kanunları insanların toplu halde yaşama istekleri noktasında belirleyicidir.
Bu belirleyicilik zamanla toplu halde yaşayan insanların aralarındaki eşitsizliği ortaya çıkarır. Zamanla
eşitsizlikler güç çatışmalarına ve nihayetinde savaşlara sebep olur. Bu noktada her toplum mevcut yapısına
uygun kurallar ve kanunlar benimsemektedir. İnsan eliyle yapılan bu kanunlar doğa olaylarından etkilenen
toplumların ilk kanunu olan doğa kanunlarını temel alarak düzenlenmektedir. Montesquieu doğa kanunlarının
kapsamını belirleyen çevresel determinizme (belirlenimcilik) dikkat çekmektedir (Montesquieu, 2014:43-48)
Bu doğa kanunlarının sağlamış olduğu değişiklikler Montesquieu’ye göre soğuk iklimde yaşayanların
vücudundaki liflerin gerginleşmesini sağlar. Liflerinin bu gerginlikten kaynaklı olarak güçlü oluşu hazmı zor
olan yiyecekleri dâhi kolaylıkla sindirmelerini sağlamaktadır. Liflerin gerginliğinin diğer bir sonucu ise kanın
kalbe akışını kolaylaştırmaktır. Kan akışını düzenleyen bu durum kalbin daha iyi işlemesine ve vücuttaki
sıvıların daha dengeli olmasına sebep olur ve soğuğun etkisiyle bedenleri dinçleşir. Bundan ötürü soğuk
bölgelerde yaşayan topluluklar genellikle kuvvetli olurlar. Kuvvetli olmalarının sonucu olarak da cesur kimseler
olurlar, kendilerine güvenirler ve bu yüzden hileye başvurma gereksinimi duymazlar (Montesquieu, 1998:322).
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Sıcak iklimler bu durumun tam tersine liflerin ucunu esnekleştirir. Bu durum bu iklimlerde yaşayan
toplulukların güçlerini ve esnekliklerini azaltmaktadır. Güçlerinin az olmasından dolayı çekingendirler. Bu
sonuç geçmiş savaşlara bakılarak kuzey kesiminde yaşayanların güneyde yaşayanlardan daha cesur ve kuvvetli
olmasından yola çıkılarak ortaya konmuştur. Ayrıca bu bölgenin insanlarının lif yapısındaki esneklik sonucu
ağır yiyecekleri hazmetmeleri de zorlaşmaktadır (Montesquieu, 1998:322).
Sayılan bu farklılıklar dışında diğer bir farklılık ise iklimlere göre o bölgenin topluluklarının eğlenceye olan
düşkünlükleridir. Montesquieu’nün İngiltere ve İtalya’da gitmiş olduğu operaları karşılaştırdığında görüyoruz ki
her iki operada da aynı oyunlar aynı kişilerce oynanmış olsa dâhi biri sakin bir diğeri oldukça hareketli olan iki
ayrı topluluk üzerinde farklı etki yaratılıyordu. Bunun sonucu olarak da soğuk bölgelerde yaşayanların
eğlenmeye çok da düşkün olmadığı, ılıman iklim yapısında yaşayanların bu duruma oranla biraz daha
eğlenmeye ve sefaya düşkün olduğu, sıcak bölgelerde yaşayanların ise eğlenmeye olan düşkünlüklerinin çok
fazla olduğu görülmektedir (Montesquieu, 1998:324).
Bu zevk ve sefaya düşkün olma durumlarında farklılık olduğu gibi acıya karşı dayanıklılıklarında da farklılıklar
görülmektedir Sıcak iklim bölgelerinde, sıcaklık ciddi anlamda çok yüksek olduğundan insan bedeni halsiz
düşer. Bu halsizlik ve yorgunluk hali bu bölgedeki insanların ruhlarına tesir etmektedir. Bu ruh hali de o
bölgede yaşayanlarda ne bir istek ne bir çabalama hali ne de cesaret ve mertlik hali bırakmaktadır. Bunun
sonucu olarak da eylemlerinde pasifleştikleri görülmektedir. Pasif hallerinden mutlu olurlar. Mevcut mutlu
durumlarını sarsmamak için de risk almadıkları görülür (Montesquieu, 1998:325).
Sıcak iklim insanlarının mevcut hava koşullarından kaynaklı olarak güçleri de azdır ve bir ceza durumu
karşısında ağır işlere katlanırlar. Bu durumun doğal bir sonucu olarak bu iklim toplumlarında kölelik meşru bir
durum olarak görülür. Bu durum iklimle beraber yasaların kötü olmasından da kaynaklıdır. Montesquieu’ya
göre kötü yasalar tembel bir topluluk ortaya çıkarır. Tembel olmanın sonucu köle kavramını ortaya çıkarır
(Aron, 2010:38-40). Burada Montesquieu ilk başta köleliğin zorunlu bir durum olmadığından bahsederken daha
sonra yönetim ve iklim koşulunun bunu zorunlu hâle getirdiği tezini ortaya koyar. Aron da bu noktada
Montesquieu’nün İklim Teorisi’ndeki çelişkiyi eleştirmektedir. Tam anlamıyla iklimin asıl belirleyici unsur
olmadığından söz etmektedir. Aron’a göre iklimin toplumsal anlamda belirleyiciliğinden ziyade etkileyici bir
unsur olduğundan bahseder ve bu noktada Montesquieu’dan ayrılır (Aron, 2010:41).
Montesquieu soğuk bölgelerde yaşayanların bedenlerinin iri olduğunu ve bedenlerinin iri olması dolayısıyla bu
bölgedeki kişilerin güçlü olduklarını da gösterir. Bedenlerinin güçlü olması yanı sıra ruhları da bir o kadar
güçlüdür. Güçlü bir yapıya sahip olan soğuk iklim insanları güçlerinden dolayı kendilerine güvenirler ve bu
durumun sonucu olarak özgüvenlidirler (Montesquieu, 1998:322).
Montesquieu bu genellemeleri yaptıktan sonra birtakım çelişkilerinde mevcut olduğunu görmüştür. Bu çelişki
Hintlilerin bazı geleneklerinin getirmiş olduğu davranışlarda görülmektedir. Geleneklerinden gelen bazı
inanışları sergilerlerken kendilerini hiç çekinmeden ateşe attıklarını ve acı verici birtakım işkencelere
dayanabildikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum haliyle genel tezi çürütecek çelişkiler barındırmaktadır
(Montesquieu, 1998:325).
Elde ettiği veriler sonucunda Montesquieu aslında yaptığı genellemeye etki edecek başka bir faktörün
varlığından da bahsetmektedir. Gelişim özellikleri gösteremeyen bölgelerin insanlarının değişime açık,
sağduyulu ve zeki ılıman iklim insanlarından çok bir yasa yapıcıya ihtiyaçlarının olduğunu ortaya koymuştur.
Bu yasacının yönetimi hâli hazırda sahip olduğu sıcak iklimin verdiği rehavetten dolayı tembellik yapan halkı
harekete geçirirken güçlerine güvenip kendi otoritesini korumaya çalışan soğuk iklim insanlarının
davranışlarının kontrol altına alınmasını sağlar. Böylece gelenekler ve mevcut yasalar insanların mevcut
kaderlerinde değişim sağlarlar. Bununla birlikte toplum düzeninde yalnızca kanunların etkili olmadığından,
belirli sınırları olsa da kanun koyucunun etkisinin de olduğundan bahsetmektedir (Montesquieu, 1998:326-328).
SONUÇ
Coğrafya, çevre ve insan ilişkisini başta Dünya’nın yedi bölgeye ayrılması ile açıklamaya çalışmaktadır. Daha
sonraları ise yer şekilleri, iklim koşulları, fiziki çevre gibi çevresel etkenleri temele alarak çevrenin insanla olan
karşılıklı ilişkisini değerlendirmiş beşerî coğrafya ve fiziki coğrafya ekseninde incelemeler yapılmıştır. İbn
Haldun 14. Yüzyılda Umran ilmi ve Asabiyet teorilerini merkeze alarak insan- çevre ilişkisine değinmiştir.
Daha sonraları modern coğrafya teorisyenlerinden Kant, Humboldt, Ritter, Darwin ve Ratzel’in insan-yer
ilişkisine dair araştırmaları çevresel determinizmin gelişmesine katkı sağlamıştır. Darwin, Humboldt ve
Ritter’den sonraki dönemde yayınladığı Türlerin Kökeni kitabıyla ciddi yankı uyandırmıştır. Çevresel
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determinizme kuramsal anlamda katkısı olan Darwin’in, canlıların mevcut doğal şartlara uyum sağlayabilmesi
için birtakım zorunlu değişiklikler geçirdiğinden bahsetmektedir. Doğaya uyum sağlayan canlılar, doğal
koşulların farklı olmasından kaynaklı olarak farklı özelliklere sahip canlıların ortaya çıktığından söz etmektedir.
Darwin’in teorilerinden etkilenen Ratzel, çevreye uyum sağlamanın doğanın ortaya çıkaracağı engelleri aşmakta
kolaylık sağlayacağını ortaya koymuştur.
18. yüzyılda çevresel determinizmi devlet yönetimi ve yasalar açından ele alan Montesquieu’da birçok
bakımdan İbn Haldun ile benzerlik göstermektedir. Bu noktada İbn-i Haldun ve Montesquieu’nun teorileri
çerçevesinde çevresel determinizmin insan ve toplum üzerindeki belirleyiciliği tartışılmıştır. Montesquieu ve
İbn-i Haldun farklı dönemlerde yaşamalarına rağmen doğanın, insan üzerindeki etkisini ele almaları noktasında
ortak bir bakış açısına sahip oldukları görülmektedir. Çevrenin ve buna bağlı çevresel koşulların toplumdaki
bireylerin yaşam şekillerini, kültürlerini ve toplumun düzenini sağlayan toplumsal kuralları etkilediğini ortaya
koymuşlardır. Farklı toplumlarda yaşayan bireylerin, karakter ve mizaç özellikleri toplumsal kurallar oluşturma
noktasında belirleyici olmaktadır.
İbn-i Haldun Dünya’yı yedi iklim bölgesine ayırmıştır. Kuzeyde bulunan bölgeler soğuk, güneyde bulunan
bölgeler sıcak ve orta kuşakta bulunan bölgeleri ılıman iklim bölgesi olarak ayırmıştır. İklimlerine göre
insanların fiziksel, ahlaki, karakteristik ve mizaç özellikleri üzerindeki etkilerini ele alarak yedi iklim teorisini
ortaya koymuştur. Sıcak iklimde yaşayan insanların tez canlı olduğundan, zevk ve sefa düşkünlüklerinden
bahsetmektedir. Bu zevk ve sefaya düşkünlüklerinden dolayı zekâlarının da pek gelişmediğinden
bahsetmektedir. Soğuk iklimde yaşayan insanların daha dinç yapılarının olduğundan bahsetmektedir. Bununla
beraber sorumluluk sahibi oluşları, olasılıkları önceden düşünerek temkinli hareket etmeleri ön plana çıkan
özelliklerindendir. Ilıman iklim bölgesi ise insanların her yönden gelişiminin en iyi şekilde olmasını sağlayan
çevresel şartlara sahiptir. Soğuk ve sıcak iklim bölgelerinde görülen aşırılıklar bu bölgenin ılıman iklim
yapısından kaynaklı olarak görülmemektedir. Ayrıca bu bölgede yaşayan insanlar toplumsal gelişim açısından
bir yarış içerisindedir. Bu noktada bu bölgelerde yaşayan insanların belli bir düzen içerisinde yaşamalarını
sağlayan bir hükümdara ve kanuna ihtiyaç duyduklarından bahsedilmektedir.
Montesquieu ise çevre-doğa ilişkisini kanunlar çerçevesinde ele almaktadır. Toplumsal olayların gelişim
süreçlerini gözlemleyerek insanların yaşayış şekilleri, yaşanan bölgenin iklim koşulları ve fiziki şartları
determinist bir bakış açısıyla ele alır. Sıcak bölgede yaşayanlar iklimin etkisiyle halsiz ve yorgun bir ruh haline
sahiplerdir aynı zamanda güçleri de azdır. Ilıman bölgede yaşayanlar zeki, sağduyulu ve gelişime açık
kimselerdir. Soğuk bölge yaşayan insanların bedenlerinin iri olduğunu burada yaşayanların ise güçlü bireyler
olduğunu ifade etmektedir. Bu görüşü ortaya koyarken farklı bir belirleyicinin söz konu olduğundan da
bahseder. Bunun toplumsal düzeni sağlayan kanunlar, kanun koyucular ve gelenekler olduğunu ortaya
koymuştur. Kanun ve kanun koyucuların toplumun değişim ve gelişimi üzerinde etkisinin olduğundan
bahsetmektedir. Çevresel determinizmin belirleyicisi olduğu toplumlarda oluşan bazı karakteristik özellikler ve
alışkanlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu durum bölgedeki insanların özelliklerine uygun farklı yasalarla
yönetilmeleri konusunda belirleyici olmuştur
Sonuç olarak İbn Haldun’un ve Montestequieu’nün teorileri çıkarımları bakımından birbirinde farklı olsa da
ikisinin de konuyu ele aldığı nokta ve yöntem benzerdir. İkisi de siyasetle ilgilenmiş olmalarından kaynaklı
olarak ele aldıkları toplumların yönetimine dair görüşler ortaya koymuşlardır. İbn Haldun’un Orta Asya’da
yaşaması ve Montesquieu’nün de Avrupa’da yaşamış olması bulundukları toplumdan etkilenmelerini
sağlamıştır. Benzer bir diğer noktaları ise toplumun birçok unsur tarafından yönetilebileceğidir. Bu unsurlar;
iklim, ahlâk, kanun, din ve geleneklerdir. Canlıların düzenlerini sağlamak adına doğa kanunları bir temel
niteliğindeydi. İnsanların topluluklar halinde yaşamalarıyla ortaya çıkan çatışmalar toplumu yönetmek için bir
hükümdarın ve kanunların varlığını gerekli kılıyordu.
İbn Haldun ve Montesquieu da bu noktada toplumun belirleyicisi olan çevrenin aynı zamanda kanunların ve
toplumsal düzenin de belirleyicisi olduğu düşüncesini ortaya koymuştur. Fakat İbn Haldun’a göre devlet
kurmak ve yönetmek güçlü bir soy bağı gerektirmektedir. Soy bağının olmadığı bir bireyin devleti
yönetemeyeceğinden bahseder. Bu noktada devletin sınırlı bir ömre sahip olduğunu da belirtmiştir. Bu da
Asabiyet teorisi kapsamındaki yönetimlerin sürekliliğinin olmayacağı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Montesquieu ise devleti oluşturan en temel şeyin kanunlar olduğundan bahseder. Her toplumun kendi yaşam
koşullarına, toplum kimliğine ve iklimin etkilediği özelliklere uygun kanunlar yapığını ortaya koymuştur.
Devleti yalnız kanunların değil, yasa koyucuların da belirli çerçevedeki yetkilerine dayandırmaktadır. İki kuram
da incelendiğinde farklı görüşlere ve farklı yönetim anlayışlarına sahip olsalar da ikisi de devletin varlığının
gerekliliği noktasında ortak görüş ortaya koymuştur. Farklı toplumlarda yaşamalarına karşın devletin ve içinde
yaşayan bireylerin özelliklerinin belirleyicisi olarak çevreyi gördükleri sonucuna varılmaktadır.
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Ortaya çıkan bu tez ve görüşleri ayrıntılı analiz ettiğimizde çevresel determizm İbn Haldun’un bölgesel coğrafya
eksenindeki görüşleri merkezinde birçok bakış açısıyla zengin bir içerik kazanmıştır. Ondan 400 sene sonra
Montesquieu da bu konu merkezinde yasalar ve yönetim çerçevesinde görüşler ortaya koymuştur. Klasik dönem
sonrasında ise Kant, Humboldt, Ritter ve Ratzel modern coğrafyanın temeli oluşturmuşlardır. Ritter ve
Humboldt’un ölümünden sonra Darwinin görüşleri ortaya çıkmıştır. Darwin’in teorileri birçok coğrafyacıyı
etkilediği gibi Ratzel’i de etkilemiştir. F.Ratzel de Darwin teorilerinden etkilenerek siyasi coğrafyanın temelini
oluşturmuştur. F.Ratzel’in siyasi coğrafya üzerine ortaya koyduğu düşünceleri zamanla Semple ve Huntington’ı
da etkilemiştir. Çevresel determinizmi ve bunun temelini oluşturan siyasi coğrafyayı çeşitli açılardan ele alan
belirlenimciler toplumun düzenini ve insanların birtakım özelliklerinin belirleyicisi olan çevreyi merkeze alarak
çalışmalar yapmışlardır.
Bu çalışmada çevresel determinizmin yapı taşını oluşturan biyolojik determinizmden ve daha sonra çevresel
determinizm kuramı çerçevesinde ortaya çıkan görüşler ele alınmıştır. Devamında görüşlerin bazı noktalarda
kendi içinde tezatlıklar oluşturduğu görülmüştür. Bu durumu eleştirenlerin görüşleri analiz edilmiştir. Çevresel
determinizm kendisinden sonra gelişen görüşler ele alındığında toplumu sadece doğal koşulların değil siyasi,
ekonomik, kültürel pek çok faktörün etkilediği görülmüştür. Bu durum karşısında çevresel determinizmin ortaya
koyduğu teorinin toplumların gelişmesiyle, toplumun belirleyicisi olması noktasında tek başına çevre
faktörünün ele alınmasının yetersiz olacağı sonucu ortaya çıkmıştır. Çevresel determinizm tüm bu görüşlerin
ortaya çıkmasında bir temel görevi gördüğü ve toplum düzeninin sağlanmasında birçok alanda önemli
çalışmaların ortaya çıkmasında büyük payı vardır.
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Yayınlanan kanıtlar Covıd-19 hastalığına neden olan virüsün insanlar arasında yakın temas ve damlacık
yoluyla bulaştığını göstermektedir. Hastalığa yakalanma riski en fazla olan kişiler; Covıd-19 hastaları ile
temas halinde olan ve bu hastaların sağlık bakım sürecini yöneten sağlık çalışanlarıdır. Bu durumda sağlık
çalışanları yüksek riskli grupta yer almaktadır. Sağlık çalışanlarını korumak için; el hijyeni, ortam
dezenfeksiyonu, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve eğitimin önemli olduğu bilinmektedir. Sağlık
çalışanlarının Covıd-19 hastalığına maruz kalma durumlarını belirlemek, enfeksiyon kontrol önlemlerinin
alınması açısından son derece önemlidir. Bu çalışma Covıd-19 hastalığı kapsamında, sağlık çalışanları için
riskleri değerlendirmek ve sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrol önlemlerini alma davranışlarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Mesleki deneyim ve çalışma yılı fazla olandan az olana kıyasla pandemi
sürecinde aldıkları eğitimlere uyum sağlamadıkları anlaşılmış olup bu durumda mevcut eğitimlerin sürekli
tekrarlanması ve sahada birebir gözlemleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

ABSTRACT
Published evidence shows that the virus that causes Covid-19 disease is transmitted by close contact and
droplets between people. People at the highest risk of getting sick; they are healthcare professionals who are
in contact with Covid-19 patients and manage the health care process of these patients. In this case,
Healthcare professionals are in the high risk group. To protect Healthcare professionals; it is known that
hand hygiene, environment disinfection, use of personal protective equipment and education are important.
Determining the exposure of healthcare professionals to Covid-19 disease is extremely important in terms of
taking infection control measures. This study was conducted within the scope of Covid-19 disease, in order to
evaluate the risks for Healthcare Professionals and to determine the behaviors of Healthcare Professionals to
take infection control precautions. It is understood that healthcare professionals do not adapt to the training
they received during the pandemic process compared to those with less than their professional experience
and working years, and in this case, it is thought that the existing trainings should be repeated continuously
and one-to-one observations should be made in the field.
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1. GİRİŞ
Hastalığa yakalanma riski en fazla olan kişiler Covid-19 hastaları ile temas halinde olan veya bu hastalarla
ilgilenen kişilerdir. Bu durumda sağlık çalışanları yüksek riskli grupta bulunmaktadırlar. Mazuriyet risklerini
önlemede enfeksiyon kontrol önlemlerine uymaları son derece önemlidir. Covıd-19 hastalığının kontrol altına
alınmasında el hijyeni, sosyal mesafe ve yüzey dezenfeksiyonunun önemli olduğu bu süreçte, hemşirelerin
"enfeksiyonları önleme ve kontrol rolü" kritik önem taşımaktadır (WHO, 2020a). Olası/kesin Covıd-19 tanılı
hastaların bulunduğu sağlık kuruluşlarında ön koşul olarak standart enfeksiyondan korunma ve kontrol
önlemleri uygulanmalıdır (Sağlık Bakanlığı, 2020b).
Sağlık çalışanlarının Covıd-19 hastalığına maruz kalma durumlarını belirlenmesi ve enfeksiyon kontrol
önlemlerinin alması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarına Covıd-19 hastalığından korunmak, maruziyet risklerini
önlemek için bölüm bazlı; kişisel koruyucu ekipman (KKE) giyme çıkarma, el ve yüzey dezenfeksiyon
kullanımı enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından eğitimler verilmeli, belli aralıklar ile yüz yüze ve uzaktan
tekrar edilmelidir. Ayrıca sağlık çalışanlarının hastanenin her alanında enfeksiyon kontrol önlemlerine uyma
durumları ve verilen eğitimlerin pozitif etkisi enfeksiyon kontrol komiteleri ve yöneticiler tarafından
gözlemlenmeli ve denetlenmelidir.

2. YÖNTEM
Bu çalışmaya Adana ilinde bulunan 705 yataklı pandemi hastanesinde çalışan, 229 sağlık çalışanı dahil
edilmiştir. Yerel etik kurulu onayını takiben katılımcılara 31 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Verilen
Statistical Package for Social Sciences for Windows (SPSS®, Chicago, USA) versiyon 13.0 ile analize
edilmiştir. Demografik verilerin frekansı alınmış ve mesleki tecrübe ile olan ilişki Kruskal Wallis test ile
incelenmiştir. p<0.05 kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
Pandemi hastanesinde çalışan 229 kişiden %85’nin kadın %15’nin erkek olduğu görülmüştür. Katılmcıların
%43,7’sinin 39 yaş üstünde olduğu, % 10,9’nun mesleğe yeni başladığı (0-5 yıl), %41,9’unun 17 yıl ve üzerinde
tecrübeye sahip olduğu, %64,2’sinin lisans mezunu, %26,2’sinin pandemi servislerinde görev yaptığı
saptanmıştır (Tablo.1).
Katılımcıların 87,3’nün hastanelerde enfeksiyon kontrol ekibi tarafından verilen eğitime katıldığı, %60,7’sinin
Covid-19 ile ilgili gelişmeleri Sağlık bakanlığının bilimsel kurulunu takip ederek öğrendiği, %44,5’nin Covid19 temasının olduğunu ancak %16,2’sinin temaslı olup olmadığını bilmediği ve kişisel koruyucu ekipman
kullanım oranının % 91,3 olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Verileri
DEMOGRAFİK VERİLER

Yaş

Eğitim Durumu

N

%

18-24 Yaş Aralığı

25

10,9

25-31 Yaş Aralığı

33

14,4

32-38 Yaş Aralığı

71

31,0

39-Üzeri

100

43,7

Total

229

100,0

Lise

35

15,3

Önlisans

35

15,3

Lisans

147

64,2

Lisans Üstü

12

5,2

Total

229

100,0

Hemşire

129

56,3

ATT

8

3,5

Meslek

41

ŞAHİN, Berna, KESKİN, Nurşah, SARITAŞ, Sultan ve KUZKAYA, Tuğba - COVID-19 Kapsamında Sağlık Çalışanlarının Maruziyet
Risklerinin ve Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine Uyma Durumlarının Değerlendirilmesi

Meslek Yılı

Görev yaptığı birim

Ebe

53

23,1

Sağlık Memuru/Diğer

39

17,0

Total

229

100,0

0-5

40

17,5

6-10

23

10,0

11-16

70

30,6

17 Yıl Üstü

96

41,9

Total

229

100,0

Pandemi Yataklı servis

60

26,2

Pandemi Yoğun bakım

48

21

Acil Servis

39

17

Servis

25

10,9

Yoğun Bakım

22

9,6

Diğer

35

15,3

Sağlık çalışanlarından %55,5’i sürüntü alınırken hekime yardımcı olduğu ve bu çalışanların %5,5’inin kişisel
koruyucu ekipman kullanmadığı saptanmıştır. Katılımcıların %50,2’sinin Covid-19 hastasına doğrudan bakım
verdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların %38,9’nun hastalara riskli müdahale kabul edilen areosol işlem
uyguladığı (%21,4’ü aspirasyon işlemi, %9,2’si nebulizatör tedavisi, %6.1’si trakeal entübasyon işlemi, %3
diğer ) yaptığı tespit edildi.
Mesleki tecrübe ile ilişki alt analizde yapıldığında, 0-5 yıl, 6-10 yıl, 11-16 yıl ve 17 yıl üstü sağlık çalışanlarında
KKE kullanım oranları sırasıyla %97.5, %100, %100 ve %87.5 olarak saptandığı görülmüştür. KKE kullanım
oranı 17 yıl üstü tecrübeye sahip sağlık çalışanı grubunda % 87,5 ile en az olduğu görülmüştür (p=0,11)
Sağlık çalışanlarının %93,3’nün cerrahi maske taktığı, %93,9’nun aseptik işlem öncesi ve sonrası el hijyeni
sağladığı, %90’nın el dezenfektanı kullandığı, %5,7’si vücut sıvısı solunum salgıları ile temasının olduğunu ve
temasın %3,1 cildine geldiği anlaşılmıştır.
Vücut sıvılarına maruz kaldıktan sonra el hijyenini her zaman uygulayanlarının oranı % 93,4, hasta çevresine
dokunduktan sonra her zaman el hijyeni uygulayanların oranı % 92,1, her zaman etrafının dezenfekte edilip
edilmediğini kontrol edenlerin oranının ise düşük olduğu %81,2, aseptik işlemden önce ve sonra el hijyeni
uygulayanların oranı % 93 olduğu anlaşılmıştır.
Meslek yılına göre KKE giyme çıkarma sırasına uygun davranılma oranına bakıldığında fark saptanmadı
(p=0,246). Meslek yılı ile vücut sıvısı, solunum salgıları ile temas, kaza ve bulaşmada ise fark saptandı
(p=0.016). Mesleğe yeni başlayanlarda vücut sıvısı, solunum salgıları ile temas, kaza ve bulaşma oranı %0
olarak saptanırken 11-16 yıl arası mesleki tecrübeye sahip grupta bu oran %12,9 ile en yüksek bulundu.
Meslek yılı ile yüzeylerin sık sık dezenfekte edilip edilmediğini kontrol etmede fark saptandı (p=0.044). Sağlık
çalışanlarından 6-10 yıl arası tecrübeye sahip grupta kontrol etmenin oranı % 69,5 ile en az idi. Meslek yılına
göre cerrahi maske kullanım oranı analiz edildiğinde 0-5 yıl arasında çalışan sağlık çalışanlarının %95,17 yıl
üstü çalışanlarda ise bu oranın düşük % 90 olduğu görülmüştür (p=0.33). Tablo 2 de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Çalışma Yılı İle Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Oranı
Test Statistics(A,B)

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Kke Kullandınız Mı?

5,974090909

3

0,11

Tek Kullanımlık Eldiven Kullandınız Mı?

5,615065157

3

0,13

Cerrahi Maske Kullandınız Mı?

3,431470073

3

0,33

Yüz Siperi Koruyucu Gözlük Kullandınız Mı?

7,469564304

3

0,06

Tek Kullanımlık Kıyafet Kullandınız Mı?

2,556250502

3

0,47

Tulum Kullandınız Mı?

27,69986656

3

0,00

FF2/FF3 Veya Eşdeğer Maske Kullandınız Mı?

12,82466255

3

0,01

KKE Giyme Çıkarma Standartlarına Uygun Mu?

4,150054601

3

0,25

Aseptik İşlem Öncesi Ve Sonra El Hijyeni Uyguladınız Mı?

1,610656293

3

0,66

Vücut Sıvılarına Maruz Kaldıktan Sonra El Hijyeni Uyguladınız
Mı?

2,835209871

3

0,42

Hasta Çevresine Dokunduktan Sonra El Hijyeni Uyguladınız Mı?

2,527994049

3

0,47

Yüzeylerin Sık Sık Dezenfekte Edildiğini Kontrol Ettiniz Mi?

8,08929969

3

0,04

Vucüt Sıvıları/Solunum Salgıları İle Temas,Bulaş,Kaza Oldu Mu?

10,34533647

3

0,02

Evet İse Ne Tür Kaza

1

2

0,61

a

Kruskal Wallis Test

b

Grouping Variable: meslek yılınız

4. TARTIŞMA
Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya
saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz
mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında da
virüs tespit edilebildiğinden bulaştırıcı olabilmektedir. Çin’deki olguların epidemiyolojik özellikleri
incelendiğinde ortalama inkübasyon süresinin 5-6 gün (2-14 gün) olduğu bazı vakalarda 14 güne kadar
uzayabileceği gözlenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2020a). Mevcut kanıtlar, Covıd-19’un insanlar arasında yakın
temas ve damlacıklarla bulaştığını göstermektedir. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar, hastayla teması
olanlar veya hasta bakımını yapanlardır. Bu nedenle, bu hastalara bakım veren sağlık çalışanları, bu infeksiyon
açısından yüksek riskli kabul edilmekte ve sağlık çalışanlarının korunması en önemli önceliklerden biri olarak
değerlendirilmektedir. Standart önlemler, sağlık kurumlarında hizmet alan tüm hastaların kanlarının, vücut
sıvılarının, sekresyonlarının ve vücut atıklarının potansiyel olarak enfekte kabul edilmesi doğrultusunda alınan
önlemleri içermektedir. Bu önlemler sağlık hizmeti sağlayıcılarını enfeksiyondan koruyan ve enfeksiyonun
hastadan hastaya veya çevreye yayılmasını önleyen uygulamaları ve kişisel koruyucu ekipman kullanımını
içermektedir. Standart önlemler, tıbbi tanısına veya enfeksiyonu olup olmamasına bakılmaksızın tüm hastaların
bakımında kullanılacak olan kurallardan oluşan temel enfeksiyon kontrol önlemleri seviyesidir (Berman vd.,
2016; CDC, 2016). DSÖ, olası/kesin Covıd-19 tanılı hastaların rutin bakım süreçlerinde tıbbi/cerrahi maske
kullanılmasını önermektedir (WHO, 2020b, WHO, 2020c). Ayrıca DSÖ, aerosol oluşturan girişimler (Örn:
Trakeal entübasyon, nebülizör tedavisi, açık hava yolu aspirasyonu, balgam örneği alma, trakeotomi,
kardiyopulmoner resisütasyon, invaziv olmayan ventilasyon, entübasyondan önce manuel ventilasyon ve
bronkoskopi vb.) sırasında ise en az N95/FFP2 veya eşdeğer filtrasyon özelliği taşıyan maske kullanılması
gerektiğini belirtmektedir (WHO, 2020b; WHO, 2020c).
Aerosol oluşturan girişimlerin yapıldığı pandemi servisleri ve yoğun bakımlarda çalışan sağlık personelinde bu
risk artmaktadır. Pandemi servisleri ve yoğun bakımlarındaki sağlık çalışanlarının koruması öncelikli olarak
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sağlanmalıdır. Tüm sağlık çalışanları el hijyeni, ortam dezenfeksiyonu, kişisel koruyucu ekipman giyilmesi ve
çıkartılması konusunda eğitilmelidir. Aerosol oluşturan girişimlerin yapıldığı yoğun bakımlarda, pandemi ve
acil çalışan sağlık personelinde bu risk artmaktadır. Covid-19 hastalarının aerosol oluşturan işlemler sırasında
(Kardiyopulmoner resüsitasyon, entübasyon, ekstübasyon, bronkoskopi, nebulizatör tedavisi, balgam örneği
toplama ) vücuttaki mukozal bölgeleri korumayan sağlık çalışanı ayrıca yüksek riskli olarak kabul edilir. KKE
arasında, önlük kullanımı, vücudun virüs ile bulaşını önlemek amacıyla önerilmektedir (WHO, 2020a; WHO,
2020b; WHO, 2020c; CDC, 2020; ECDC, 2020a; THD, 2020).
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en son bilgilere göre, izolasyon alanlarındaki
öncü personel (sağlık personeli, tıp teknisyenleri, hasta bakıcılar, temizlik görevlileri, taşıma görevlileri vb.)
dâhil olmak üzere Covıd-19 epidemisi boyunca uyması gereken koruyucu önlemler yayımlanmıştır. Sağlık
çalışanları olarak hemşirelerin de mikroorganizmanın bulaşma özelliğine bağlı gerekli izolasyon önlemlerini
alması (temas, damlacık, solunum) ile hastanelerde enfeksiyondan koruma ve kontrol mümkün olacaktır (Bal ve
Çelik, 2020:300-304). El hijyenin doğru bir yöntem izlenerek ve doğru araç gereç kullanılarak sağlanması
Covıd-19 virüsünün bulaş riskini azaltacağından (ECDC, 2020b), korunmaya yönelik alınan KKE giyime
önlemlerinin tamamlayıcı unsurlarından biridir (ECDC, 2020b; WHO, 2020d).
Hastaya temas öncesi ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir. Bu amaçla sabun ve su veya alkol bazlı el
antiseptikler kullanılabilir. Eller gözle görülür derecede kirli ise el antiseptikleri yerine mutlaka su ile sabun
kullanılmalıdır (Sağlık Bakanlığı, 2020b; WHO, 2020e) Covid-19 hastalığının kontrol altına alınmasında el
hijyeni, sosyal mesafe ve yüzey dezenfeksiyonunun önemli olduğu bu süreçte, hemşirelerin "enfeksiyonları
önleme ve kontrol rolü" kritik önem taşımaktadır (WHO, 2020f).
Meslek yılına göre KKE giyme çıkarma sırasına uygun davranılma oranına bakıldığında fark saptanmadı.
Meslek yılı ile vücut sıvısı, solunum salgıları ile temas, kaza ve bulaşmada ise fark saptandı. 0-5 yıl arası
çalışanların Covid-19 hastalığına yakalanmaktan ve bulaştırmaya neden olmaktan endişe duydukları ve
meslekte yeni olmalarından dolayı tecrübeli çalışanlara göre daha dikkatli olup kendilerini ve Covid-19
hastalarını korudukları düşünülmektedir.11-16 yıl arası çalışanlarda bulaşma, kazanın daha fazla olduğu %12,6,
0-5 yıl arası çalışanlarda ise hiç olmadığı görülmüş olup bulaş, kazanın ne tür olduğuna bakıldığında ise
anlamlı fark bulunamamıştır. 0-17 çalışma yılı arasındaki sağlık çalışanlarında oranın yüksek olduğu ancak
çalışma yılı 17’nin üzerindeki sağlık çalışanlarında oranın düşük olduğu anlaşılmıştır. KKE ile ilgili diğer
önemli bir nokta ise izolasyon odası veya kohort birimi gibi hasta bakım alanlarına girmeden önce doğru şekilde
giyilmeleri ve hastanın yanına gittikten sonra bakım sırasında düzenlemeye ihtiyaç duymayacak şekilde
ayarlamalarının yapılmasıdır. Ayrıca, KKE hemşirenin kendini kontamine etmesini engelleyecek şekilde
mümkünse bir kontrol listesi yardımı ile adım adım yaklaşımı kullanılarak, yavaş bir şekilde giyilip çıkartılmalı
ve çıkartıldıktan sonra güvenli bir şekilde atılmalıdır (CDC, 2020).
Meslek yılı ile yüzeylerin sık sık dezenfekte edilip edilmediğini kontrol etmede 6-10 yıl arası çalışanlarda
kontrol etmenin % 69,5 en az olduğu, meslek yılına göre cerrahi maske kullanım oranı analiz edildiğinde 0-5 yıl
arasında çalışan sağlık çalışanlarının %95, 17 yıl üstü çalışanlarda ise bu oranın düşük % 90 olduğu
görülmüştür. 0-5 yıl arası çalışanların covid19 hastalığından korunmada önemli olan cerrahi maske kullanımı
konusunda daha hassas, dikkatli ve uyumlu davrandıkları anlaşılmıştır. Çalışma yılı ile kişisel koruyucu
ekipman, tulum kullanımı analiz edildiğinde fark olduğu p<0.001 en fazla 11-16 yıl arasında çalışanlarda
kullanıldığı (%60), FF2/FF3 veya eşdeğer maske kullanımında fark olduğu p<0.005 ve en fazla 11-16 yıl
arasında çalışanlarda kullanıldığı (%64.3) saptanmıştır. 11-16 yıl arası sağlık çalışanlarında kişisel koruyucu
ekipmanları arasından tulum ve FF2/FF3 veya eşdeğer maske kullanım oranının yüksek olduğu ancak vücut
sıvısı, solunum salgıları ile temas, kaza ve bulaşmanın daha fazla olduğu nedenin ise eğitim almış olmalarına
rağmen kişisel koruyucu ekipmanları giyinme ve çıkarma sırasına uyma durumunun yetersiz olduğu
anlaşılmıştır.

44

Türk Kamu Yönetimi Dergisi, 2020, C.1, S.1, ss.40-46

SONUÇ
Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından Covıd-19 hastalığına yönelik bölüm bazlı; kişisel
koruyucu ekipman kullanımı, el ve yüzey dezenfeksiyonun nasıl yapılacağı hakkında eğitimlerin verildiği
anlaşılmıştır. Covıd-19 kapsamında sağlık çalışanlarının maruziyet risklerinin yaşanmaması için kişisel
koruyucu ekipman kullanımına dikkat edilmesi ve enfeksiyon kontrol önlemlerine uymaları gerekmektedir.
Mesleğe yeni başlayan sağlık çalışanlarının Covıd-19 hastalığından korunmak için daha duyarlı ve bilinçli
olduğu görülmüştür. Mesleki deneyim, tecrübe ve yeteneklerine güvenen sağlık çalışanlarının kazanılmış
davranış ve tutumlarını değiştirmediği, kişisel koruyucu ekipman kullanımında eğitim almış olmalarına rağmen
kendilerini korumada dikkatli olmadıkları anlaşılmıştır. Bu durumda mevcut eğitimlerin sürekli tekrarlanması ve
sahada birebir gözlem ve denetim yapılması gerektiği düşünülmektedir. Tehlikeli salgın hastalıklar sağlık
çalışanlarının mesleklerinin bir parçası olup, bu konuda tedavi hizmeti verirken risk alma konusunda dolaylı
olarak rıza gösterdiklerine inanılmaktadır. Sağlık çalışanları özellikli bir eğitim-öğretim alırlar ve onlardan zor
zamanlarda da sağlık hizmeti sunmaları beklenir (Huber ve Wynia, 2004:5-11).
Covıd-19 tanılı hastaların bulunduğu sağlık kuruluşlarında virüsünün bulaşma yollarına özgü damlacık ve temas
izolasyonu önlemlerine yönelik olarak DSÖ, ECDC, CDC ve T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Hemşireler
Derneği’nin uyarı ve önerileri gözden geçirilmiştir. Bu doğrultuda referans kuruluşların; el hijyeni
uygulamasında öncelikli olarak su ve sabunla yıkama, mümkün olamadığı durumda %60-85 oranında alkol
içeren antiseptiklerin kullanımı, hasta ile temas durumunda steril olmayan tek kullanımlık eldiven giyme,
aerosol oluşturan girişimler sırasında su geçirmez plastik önlük/apron kullanımı, kontaminasyon riski
yüksekliğinde bone giyilmesi ve 1 metreden daha yakın temas gerektiren rutin bakım sırasında tıbbi/cerrahi
maske tercih edilmesini, aerosol oluşturan girişimler sırasında en az N95/FFP2 özelliklerinde maske kullanımı
konularında ortak görüşe sahip oldukları saptanmıştır (Sarmasoğlu vd., 2020:47-65). Sağlık çalışanları pandemi
döneminde yaşanan zorluklara ve sağlık hizmeti sunumunun daha çok artmasına rağmen, özverili ve kaliteli
sağlık hizmeti verebilmek için her türlü fedakarlığı göstererek bu zorlu mücadelede yer almaktadır.
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Bu çalışma ile ilk olarak Çin‟in Wuhan kentinde deniz hayvanları pazarından yayıldığı düşünülen ve
Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü‟nün „pandemi‟ olarak duyurduğu yeni tip korona virüsünün
küresel nitelikte afet boyutuna çıkması, salgına yönelik etkili bir tedavinin bulunmaması; aşı yönteminin uzun
süreçlerde tamamlanması, sosyal yaşamda kemikleşen ilişkilerin varlığı, alışkanlık haline gelen yaşam
şekilleri karşısında yönetimin aldığı tedbirler hakkında değerlendirme yapılmıştır. Aynı zamanda, tüm
dünyaya yayılan salgın ile mücadeleyi zorlaştıran ve bulaş hızını artıran faktörler karşısında alınan
tedbirlerin yargı sistemi üzerindeki etkisi hakkında düzenlemelerin eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Temel hak ve hürriyetlere müdahalenin yoğun olduğu yargı düzenindeki işleyişi durduran kriz
yönetimi sürecindeki faaliyetlerin yürütülmesinde birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu
düzenlemelerden Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, HSK tavsiye yazısı ve diğer düzenleyici işlemlerle alınan
kararlar ve uygulamaları hakkında çalışma yapılmıştır. Çalışmada birden fazla araştırma yönteminden
gözlem, sözlü görüşme, UYAP ve SEGBİS incelemeleri ile literatür araştırmalarına başvurulmuştur. Çalışma
sırasında, Van Adalet Sarayı bünyesindeki mahkeme ve birimlerden güncel veriler alınmış, UYAP ve Segbis
uygulamaları incelenerek dört başlık halinde çalışma yapmanın yanı sıra dijital hukukun geliştirilmesi ve
yaygınlaşması yönünde yapılması gereken çalışmalar hakkında tespit ve önerilere de yer verilmiştir.
ABSTRACT
With this study; an evaluation on the topics which comprise of; at the beginning the fact that the new type of
corona virus, which is thought to spread from the marine animal market in Wuhan, China and announced as
a "pandemic" by the World Health Organization of the United Nations, has reached the dimension of a global
disaster and the failure to find out the effective treatment for this epidemic; secondarily, completion of
vaccination methods in long periods the existence of ossified relationships in social life and the measures
taken by the management against the life styles that have become habitual is carried. Problems arising from
some regulations such as Presidential Circular and HSK recommendation letter, which would halt the
functioning of the judicial system where the interference with fundamental rights and freedoms is intense, has
been identified. At the same time, it is aimed to critically evaluate the regulations which are related to the
impact of the measures, which are taken over against the factors that make it difficult to combat the epidemic
spreading all over the world and increase the speed of transmission, on the judicial system. In the study, from
amoung more than one research methods, the observation, oral interview, UYAP and SEGBİS examinations
and literature researches are refered. During the study, up-to-date data is obtained from courts and units
within the Van Justice Palace, UYAP and Segbis practices were examined under four headings as well as that
findings and suggestions about the studies that should be done so as to improve and spread digital law are
also included.

Bu çalıĢma 26-27 Ağustos 2020 tarihinde Paris'te gerçekleĢtirilen "2nd International Conference on Covid-19 Studies" kongresinde
sözlü olarak sunulmuĢ olan bildirinin geniĢletilmiĢ ve güncellenmiĢ halidir.
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1. GĠRĠġ
Kamu yönetiminde idarenin belirlediği politikaya, kalkınma planları, ekonomi, teknoloji, turizm, eğitim gibi
olguların yanı sıra toplumdaki değiĢimlere paralel olarak esnek, uyarlanabilir programlar da dâhil edilir. Sağlık
sektöründe ise, geliĢecek bir olayın artan tıp teknolojisi karĢısında olumsuz durum yaĢatmayacağı ya da salgın
olsa bile etkisinin dar alana nüfuz edeceği düĢüncesi bir anda yayılan ve tüm sektörleri doğrudan etkileyen
Covid-19 salgınını krize çevirmiĢtir. Ġlk olarak Çin‟in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, Çin sınırları
dıĢına kısa sürede çıkmıĢ ve bütün dünya ülkelerinde ekonomi, eğitim, turizm ve sosyal hayattaki hareketliliği,
insan alıĢkanlıklarını, günlük hayat rutinlerini durma noktasına getirmiĢtir. Bu durum, kamu yönetiminde,
salgına karĢı ulusal kaynakları aĢacak nitelikte bir dizi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıĢ; kamu kurumları ve
özel sektör insan faktörünün olduğu her alanda salgının beklenmedik etkisi nedeniyle kısa sürede tedbirler
almıĢtır.
Salgın ile mücadelede alınan tedbirlere bakıldığında, anayasal bir hak olarak nitelendirilen sağlıklı çevrede
yaĢama hakkı kapsamında devletin çeĢitli önlemler aldığı görülmektedir (ġahbaz, 2010:410-412). Salgın
sürecinde idare tarafından, toplum sağlığını korumak adına kaynakların seferber edildiği, alınan tedbirlerin
kolay yayılım gösteren Covid-19 karĢısında, hızlı Ģekilde uygulamaya konulduğu görülmek ile birlikte özellikle
sosyal mesafenin sağlanması adına faaliyetlerin birçoğu durma noktasına gelmiĢtir.
Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken gerekli önlemleri alma ve alınan önlemlerin sonuçlarını öngörme bu
kapsamda, bireylere sağlıklı ve kaliteli yaĢam sunma; nitelikli yaĢam Ģartlarına eriĢme imkânı da sağlamalıdır.
Salgının yayılma ve öldürme etkisi, yasama ve yürütmeyi afet yönetimi sistemi ile daha hızlı ve acil karar
almaya yönlendirmiĢ; aynı zamanda alınan kararların uygulanmasını sağlayacak kaynakların etkili ve verimli
Ģekilde kullanılmasını gerektirmiĢtir. Salgınla mücadelede yargının iĢleyiĢinde de dava iĢlemlerinin ilerlemesi,
duruĢmaların durumu, sürelerin iĢlemesi gibi özellikler dikkate alınarak ülke genelinde sonuç verecek
hizmetlere iliĢkin birçok yasal düzenleme yapılmıĢtır.
Salgının tüm dünyayı olumsuz Ģekilde etkilemesi ve giderek yayılması karĢısında Dünya Sağlık Örgütü
tarafından Covid-19 salgını pandemi ilan edilmiĢtir (worlddometers.info, 2020). Pandemi ilan edilen bir durum
karĢısında salgının kontrol altına alınmasını sağlayan sosyal mesafe yasakları, maske takma zorunluluğu, sokağa
çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları gibi önlemlerin temel noktası virüsün bulaĢ hızını ve yoğunluğunu düĢürmek
olmuĢtur. Bu kapsamda, yargı sisteminde salgınla mücadele amacıyla alınan önlemlerde adliye ortamlarındaki
kalabalığı azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak en baĢta gelmiĢtir. Kanun, CumhurbaĢkanlığı kararnameleri ve
diğer düzenleyici iĢlemler salgının etkisini azaltmaya yönelik olsa da beraberinde birtakım sorunları getirmiĢtir.
2. KAMU YÖNETĠMĠNDE KRĠZ YÖNETĠMĠ
Yönetim, iĢ birliği içinde, belirlenen amaç veya amaçların gerçekleĢtirilmesine yönelik yapılan grup faaliyetidir.
(Eryılmaz, 2018:183-185) Kavram içeriğinde yer alan amaç, iĢbirliği ve grup faaliyeti, yönetimde örgütlenmeyi,
plan yapmayı, süreci izlemeyi zorunlu hale getirmektedir. Kamunun da yönetim organizasyonu içerisinde
amaçları gerçekleĢtirmek adına karar alırken ve uygularken gerekli araĢtırmaları ve incelemeleri yapması, süreci
ve sonuçlarını öngörecek bir yol izlemesi, kaynakları etkin ve verimli kullanması yönetim kavramı ile doğrudan
iliĢkilidir. Özellikle kamu ihtiyaçlarının globalleĢen dünya karĢısında çeĢitlenmesi ve artması ile birlikte
yönetimin daha çabuk, etkin ve ulaĢılabilir hizmetler vermesi zorunlu hale gelmiĢtir.
Dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen olaylar artık tüm dünya üzerinde kriz yaratma etkisine sahiptir.
(Aykaç, 2001:123-132) Nitekim Covid-19 salgını da olağanüstü bir durum ortaya çıkarmıĢ tüm dünyada kriz
etkisi yaratmıĢtır. Ġlk olarak Çin‟de görülse de virüsten etkilenen ülkeler arasında Ġtalya ağır bilanço ile ilk
sırada yer almıĢ diğer ülkelere de yayılmıĢtır. Türkiye‟de ise virüs kaynaklı ilk vaka 11.03.2020 tarihinde
açıklanmıĢtır (TRT Haber). Covid-19‟un Türkiye‟de görülmesi üzerine kriz yönetimi politikası ile var olan yasal
düzenlemelerin yanı sıra torba kanun, alt norm ve diğer düzenleyici iĢlemlerle karar ve tedbirler alınmıĢtır.
Salgının yarattığı kriz, yönetimi önlem almaya, sosyal iliĢkileri azaltmaya çöken ekonomiye alternatif kaynaklar
yaratmaya; iĢsiz kalanlara ve ticari iĢletmelere yönelik ekonomik paket hazırlamaya yönlendirmiĢtir. Ancak,
idarenin kriz yönetimi sürecinde tedbirleri uygularken maddi ve beĢeri kaynakları etkin Ģekilde kullanması ve
sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirmesi zorunludur. Ağır sonuçları bulunan salgın karĢısında yargı
iĢleyiĢinin büyük çoğunluğunda gerçekleĢtirilen durdurma ve erteleme kısa vadede yerinde görülmektedir. Bu
süreçte, Ulusal Yargı Ağ Projesi (UYAP), Ses ve Görüntü BiliĢim Sistemi (SEGBĠS) gibi dijital hukuk
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uygulamalarının etkin kullanılmadığı görülmektedir. Kriz ortamı üzerinden hukuk ilkeleri ve mevcut imkânlar
ele alınmadan, ortaya çıkacak kiĢi temel hak ve hürriyetlerinin ihlali ve uzun vadeli etkileri düĢünülmeden
düzenleme yapılması kriz yönetiminde organizasyon eksikliğini ortaya çıkarmıĢtır. Örneğin, Ġcra Ġflas
Kanununun (ĠĠK) 330‟uncu maddesinde takiplerin durdurulmasına iliĢkin hüküm uygulandıktan sonra torba
kanun ile bu hükmü geçersiz hale getiren geçici madde düzenlenmesi, konu hakkında mücbir sebep dıĢındaki
alanlarda da düzenleme yapılması, icra takip iĢlemlerinin vatandaĢ yönünden durdurulması ancak kamu
alacakları bakımından devam etmesi gibi düzenlemeler bu durumun göstergesidir.
3. SALGIN ĠLE MÜCADELENĠN YARGI SĠSTEMĠNE ETKĠSĠ
Covid-19‟un yarattığı kriz, insan faktörünün olduğu her alanda hareketsizliği ve durağanlaĢmayı zorunlu hale
getirmiĢtir. Yargı gibi süreklilik arz eden ve iĢleyiĢi yasal zeminde gerçekleĢen alanlarda da yasal düzenlemeler
ile tedbirler alınmıĢtır. Ancak, durdurma politikasına iliĢkin düzenlemelerde, yargı sisteminde var olan dijital
uygulamaların göz ardı edilerek hazırlanması, sürecin etkin ve verimli Ģekilde yürütülmemesine sebep olmuĢ
uzun vadede hak ihlallerinin artması tehlikesine yol açmıĢtır.
3.1. Yargı Sisteminin ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Düzenlemeler
Covid-19 kapsamında yargı sistemine iliĢkin düzenlemeler, tedbirler, bu alanın yasa ile yürütülmesine binaen
tedbirlerin de yasal düzlemde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Zira yargı düzenindeki iĢleyiĢ ve değiĢiklikler,
yasa ile yürütülmektedir. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin 6. maddesinin 1.fıkrasında (Information in
Turkish, 2020);
“Her şahıs gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili anlaşmazlıklar gerek cezai alanda
kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında karar verecek olan kanunla kurulmuş, bağımsız ve
tarafsız, bir mahkeme tarafından, makul bir süre içerisinde, hakkaniyete uygun ve aleni surette
dinlenmesini istemek hakkına sahiptir”,
denilmektedir. Bu düzenlemede yer alan kavramlara bakıldığında, bireyin medeni hak ve yükümlülüklerinin,
uyuĢmazlıklarının ve ceza yargılamalarının kanunla kurulmuĢ mahkemeler tarafından adil yargılanma ilkesi
doğrultusunda yargılanma hakkına sahip olduğu ifade edilmektedir. Buna göre, yargılama faaliyetleriyle ilgili iĢ
ve iĢlemlerin yasal düzenleme ile yerine getirilmesi bireyin hukuki güvencesini sağlamak adına tanınan bir
haktır. Covid-19 salgını sürecinde de düzenleyici iĢlemler ve tavsiye nitelikli kararlarla bulaĢ kaynağı insan
faktörünün adliye ve diğer kurumlarda yarattığı insan sirkülasyonunun ve sosyal iliĢkilerin azaltılması adına
birtakım tedbirlerin yer aldığı düzenlemeler yapılmıĢtır.
Ġlk olarak 22.03.2020 gün ve 31076 sayılı resmi gazetede yayımlanan 22.03.2020 tarih ve 2020/4 Sayılı “Covid19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” ile ilgili CumhurbaĢkanlığı Genelgesinde, kamu
hizmetlerini aksatmayacak Ģekilde ve ihtiyacı karĢılayacak kadar asgari personelin bulundurulması Ģartıyla
kamu görevlilerine uzaktan çalıĢma, dönüĢümlü çalıĢma gibi esnek çalıĢma yöntemlerinin uygulanabileceği,
Genelge kapsamında esnek çalıĢma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanların görevlerini fiilen
yerine getirmiĢ sayılacakları, daha önce Covid-19 kapsamında idari izinli sayılanların ise yeni bir karar
verilinceye kadar idari izinlerinin devam edeceği ile esnek çalıĢmaya dair usul ve esasların ilgisine göre bakan,
vali, belediye baĢkanı veya etkin üst yönetici tarafından belirleneceği ifade edilmiĢtir. Bu çerçevede; ivedi ve
tutuklu iĢlemlerinin görülmesi amacıyla yeteri kadar hâkim, savcı ve personelin çalıĢmasını, diğer personellerin
ise UYAP sistemi üzerinden davaların takiplerini temin edilecek çalıĢma ile evden devam edebilecekleri
duyurulmuĢtur (Resmi Gazete, 2020).
Hâkim ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği ise „Covid-19 Kapsamında Ġlave Tedbirler‟ konulu yazı ile
adliyelere görüĢ niteliğinde metin iletmiĢtir. Yazı içeriğinde, tutuklu iĢlere yönelik soruĢturma ve kovuĢturmalar
ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruĢma ve keĢiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde
SEGBĠS uygulamasının kullanılması, hâkim ve savcılara verilecek idari izinlerin kullandırılması ve personel
sayısı azaltılarak nöbet usulü ile çalıĢmaların yapılması önerilmiĢtir. Ayrıca, nöbet sisteminde iĢlemlerin
yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP aracılığıyla evden çalıĢmaların sağlanması konusunda önerilerde
bulunulmuĢtur (Hakimler ve Savcılar Kurulu , 2020). Ardından 26.03.2020 tarih ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile dava açma, icra takibi baĢlatma, baĢvuru, Ģikâyet, itiraz, ihtar, bildirim,
ibraz ve zamanaĢımı süreleri, hak düĢürücü süreler ve zorunlu idari baĢvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir
hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine iliĢkin tüm süreler; 06.01.1982 tarihli ve 2577 sayılı Ġdari
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Yargılama Usulü Kanunu, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12.01.2011 tarihli ve
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından
belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaĢtırma
kurumlarındaki sürelerle ilgili düzenleme yapılmıĢtır.
Genelge kapsamında; “2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu” ile takip hukukuna iliĢkin diğer kanunlarda belirlenen
süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına
iliĢkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip iĢlemleri, yeni icra ve iflas takip
taleplerinin alınması ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına iliĢkin iĢlemler de 22.3.2020 tarihinden
30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuĢtur. Söz konusu tarihler bilim kurulunun görüĢü alınarak 29.04.2020 tarih
ve 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin
Uzatılmasına Dair Karar ile 30.04.2020 tarihine kadar uzatılan sürelerin, 15.06.2020 tarihi de dâhil olmak üzere
uzatılmasına karar verilmiĢtir (Resmi Gazete, 2020).
BulaĢın kolayca yayılacağı cezaevlerinde de salgını önlemek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından bir dizi karar
ve tedbir alınmıĢtır. Buna göre tutuklu ve hükümlülerin mahkemeler arasındaki iletiĢiminin SEGBĠS, UYAP
gibi biliĢim sistemleri aracılığıyla yapılacağı belirtilmiĢtir. GörüĢ, özel izin hakları, ceza infaz kurumları
arasındaki nakiller, hastalık ve hükümlülerin denetimli serbestlik kapsamındaki kantin, lokanta gibi alanlardaki
çalıĢmalarının ise ertelendiği görülmektedir. Aynı Ģekilde, anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaĢ grubu çocukların
kreĢ, anaokuluna gitmelerinin veya cezaevi dıĢındakilere teslim edilmeleri ertelenmiĢ; özel durumlarda ise
görüĢmelerin savcılık kanalıyla yapılabileceği belirtilmiĢtir. Söz konusu tedbirler, belirlenen sürelerin sonunda
bilim kurulunun görüĢü alınarak 15.05.2020 tarihine kadar uzatılmıĢtır (T.C. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla
ĠliĢkiler MüĢavirliği, 2020). Ayrıca, cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması adına 14.04.2020 Tarihli ve 7242
Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun çıkartılarak infaz kurumlarından salıverilme Ģartlarını hafifleten düzenlemelere de yer verilmiĢtir (Resmi
Gazete, 2020).
Salgın ile mücadelede alınan kararlara bakıldığında, insan faktörünü azaltma, sosyal iliĢkilerdeki çeĢitliliği ve
hareketliliği en aza indirme amacının olduğu, bu kapsamda sosyal mesafenin sağlandığı görülmektedir. Ancak,
idarenin kriz yönetimi sürecinde tedbirleri uygulanmasında maddi ve beĢeri kaynakların etkin Ģekilde kullanımı
göz önünde bulundurulmalıdır (Eryılmaz, 2018:185). Covid-19 nedeniyle yargı sisteminin iĢleyiĢindeki
düzenlemelerin ve uygulamaların mevcut sistemdeki UYAP ve SEGBĠS gibi imkânlarla ve dijital hukuk
anlayıĢı esas alınarak yapılması gerekirken durma politikasının izlenmesi beraberinde sorunlar getirmiĢtir.
Nitekim yargı sistemindeki bulaĢ kaynağı insan faktörünün azaltılmasına yönelik alınan birçok tedbir ve
uygulamaların adliye iĢleyiĢine, hukuk devleti ilkesine uygun olmadığı ve olası hak ihlallerine yol açtığı
görülmektedir.
3.2. Alınan Tedbirlerin Hukuki Düzenlemeler KarĢısında OluĢturdukları Sorunlar
Covid-19 sebebiyle yayımlanan CumhurbaĢkanlığı Genelgesi doğrultusunda Hâkim ve Savcılar Kurulu
tarafından tüm mahkemelerce duruĢmaların ertelenmesi iĢ ve iĢlemlerin nöbet usulü ile yapılması, dosya
taraflarının mazeretlerinin kabul edilmesi yönünde görüĢ bildirilmiĢtir. GörüĢ sonrası mahkemeler tarafından
duruĢmaların ertelenmesine, karar aĢamasında olan dosya taraflarının karĢılıklı muvafakati halinde ise dosya
üzerinden karar verecekleri belirtilerek taraflara durum bildirir tebligat çıkartılmıĢtır. BulaĢ hızı yüksek olan
salgın karĢısında, duruĢmaların ertelenmesi kararı insan faktörünün azaltılması açısından doğru görülse de
normalleĢme dönemi ile mahkemelerde iĢlerin yığılmasına yol açacağı açık olup özellikle makul sürede
yargılanma hakkının ihlaline yol açması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim salgın öncesinde, Avrupa Ġnsan Hakları
Mahkemesine (AĠHM) Türkiye‟nin taraf olduğu baĢvuruların birçoğu, adil yargılanma hakkı kapsamındaki
makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği yönünde sonuçlanmaktadır. AĠHM kararlarındaki ihlal
gerekçesi, iç hukuktaki düzenlemeler dıĢında; çoğunlukla kanunların uygulanması konusunda yargı sisteminin
etkin ve verimli Ģekilde iĢlemediği yönünde olduğu görülmektedir. Diğer bir deyiĢle, makul sürede yargılanma
hakkının ihlal edilmesinde, Türkiye‟deki yasal düzenlemelerin eksikliği veya yetersizliğinden ziyade yargı
organlarının uygulamalarından kaynaklanan yanlıĢlıklardan olduğu görülmektedir (ErĢen, 2007:138).
Covid-19 salgını nedeniyle UYAP veya SEGBĠS gibi dijital hukuk alanlarının etkin ve verimli kullanılmaması,
yargı iĢlemlerinin büyük çoğunluğunun durdurulması, bireyin makul sürede yargılanmamasına sebep
olacağından adil yargılanma hakkının ihlaline yol açabileceği değerlendirilmektedir. Türkiye‟de yasal
düzenlemelere rağmen yargı sistemindeki ağır aksak iĢleyiĢ ve yanlıĢ uygulamalar bireyin nihai kararı alacağına
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dair inancını da olumsuz etkilemektedir. Bu durumun, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Türkiye‟yi
ihlalci devlet konumuna getirmesi kaçınılmazdır.
Yargı sistematiğinde kamu ve özel hukuka iliĢkin iĢlem sırası, 6100 Sayılı HMK, 5271 Sayılı CMK ve 2577
Sayılı ĠYUK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenmiĢtir. Mahkemeler, yargılama faaliyetinde usul iĢlemlerinin
yasaya uygun Ģekilde ilerlemesini sağlamak ve takip etmekle görevlidirler (Pekcanıtez vd., 2016:215).
Yargılamanın tarafı birey ise dava dosyalarının sonuçlanması adına kanuna uygun Ģekilde takip etmekte ve
gerektiğinde avukatlardan hukuki yardım almaktadır. Yasal düzenlemeler doğrultusunda, dava dosyalarının
ilerlemesi ise büyük ölçüde UYAP sistemi üzerinden gerçekleĢtirilmekte, fiziki takip daha çok duruĢma
iĢlemleri ile yapılmaktadır. UYAP üzerinden yapılan iĢlemlere bakıldığında dava açma, her türlü istinaf, temyiz,
bilirkiĢi itiraz, beyan gibi dilekçeleri gönderme, dosyadan vazgeçme, feragat etme, duruĢmalara mesleki ya da
sağlık mazereti gönderme, dava harç ve masraflarını ödeme gibi birçok iĢlemi içermektedir. Ayrıca, adliye ile
kamu kurumları ve özel sektörlerde e-tebligat yapılanlar arasında yazıĢmaların yapılması ve arĢivlenmesi gibi
iĢlemler de hızlandırılmaktadır (Karslı vd., 2009:3123-3133). UYAP, SEGBĠS gibi dijital hukuk araçlarına
covid-19 salgını sürecinde görüntülü ve sesli uygulamaların eklenerek geliĢtirilmesi hem sürece uygunluğu
sağlayacak hem de yargılamaların sürüncemede bırakılmasını engelleyecektir (UĢaklıoğlu, 2020:115).
Yapılan düzenlemeler, duruĢma yapılmaması sebebiyle ertelenen dosyaların dıĢında aynı tarihlerde iĢlemi
yapılacak farklı dosyalar nedeniyle iĢlerin yığılmasına, dosyaların verimsiz Ģekilde incelenmesine, verilen
kararlardaki usul ve esas yönünden hukuka aykırılıkların artmasına, olağan dönemde uzun süren yargılamaların
olağanüstü dönemle birlikte daha fazla uzamasına ve makul sürenin aĢılmasına yol açacaktır. UYAP veya
SEGBĠS‟in geliĢtirilmesi yerine bu uygulamalar üzerinden yapılabilecek iĢlemlerin de ertelenmesi; salgın
krizinin etkin Ģekilde yürütülmediğini göstermektedir.
3.3. Covid-19 Salgın Tedbirlerinin Hukuki Ġlkelere Etkisi
CumhurbaĢkanlığı Genelgesi ve diğer düzenleyici iĢlemlerle alınan tedbirlerin yasal dayanağının oluĢturulması
amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edilmiĢtir. Anılı düzenleme ile
dosya üzerinden karar verilmesinin önü açılmıĢtır. Ancak, bu uygulama Türk Ceza Hukuku sistemine ters
düĢmektedir. KiĢi temel hak ve hürriyetine en fazla müdahalenin gerçekleĢtiği Ceza Hukuku alanında,
yargılamaya esas alınan ilkelerden biri doğrudanlık ilkesidir. Doktrinde vasıtasızlık, yüzyüzelik ve doğrudan
doğruyalık olarak adlandırılan doğrudanlık ilkesi, yargılamanın baĢlamasından sona ermesine kadarki süreçte
tüm evrelerin karar verecek mahkeme heyeti tarafından doğrudan yapılması, araya baĢka bir vasıta veya birim
girmeden incelenmesi, elde edilen delillerin araya fazla zaman girmeden sonuçlandırılması amacını gütmektedir
(Arslan, 2014:136-138).
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‟nda da aynı Ģekilde yargılamada doğrudanlık ilkesinin uygulanması
hüküm altına alınmıĢtır. Yasal düzenleme karĢısında, olağanüstü hale dönüĢen covid-19 salgını sürecinde,
iĢlemlerin durdurulmasının yanı sıra yalnızca karar aĢamasına gelmiĢ yargılamalarda, dosya üzerinden karar
verilmesi usulen hukuka aykırıdır. Bu nedenle, usuli yönden oluĢabilecek hukuka aykırılıkların önüne
geçilebilmesi için UYAP sistemine görüntülü görüĢme uygulaması eklenerek doğrudanlık ilkesinin sağlanması
mümkün iken durma politikasının izlenmesi kanaatimizce yerinde bir uygulama değildir. Nitekim görüntülü ve
sesli duruĢma yöntemi ile tarafların adliye ortamına girmesi engellenecektir. Böylece salgının yayılması
engellenebileceği gibi dava dosyalarının yığılma tehlikesi de ortadan kaldırılmıĢ olacaktır. Türkiye‟de e-devlet
uygulaması ile entegreli UYAP sisteminden dava dosyalarının takip edilebilmesi nedeniyle hem vatandaĢların
hem de avukatların UYAP üzerinden mahkeme dosyasına eriĢim imkânlarının olduğu göz önünde
bulundurulduğunda maliyeti yük olmayacak çalıĢmaların eklenmesi, sistemin geliĢtirilmesi etkinlik ve
verimliliği arttıracaktır. UYAP gibi mahkeme iĢleyiĢini dijitalleĢtiren, kökleĢmiĢ ve kullanımı yaygın bir sistem
dururken kullanılmaması, iĢlemlerin ertelenmesi yargının iĢ yükünün daha da artmasına yol açacaktır. Uzaktan
eğitimin ve uygulamaların çoğunlukla üniversiteler tarafından görüntülü yapıldığı, sistemin hızlıca uygulandığı
ve baĢarı sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, yargı iĢlerinin durdurulması yargı yükünün daha da
artmasına ve verimsizleĢmesine yol açacaktır.
3.4. Salgınla Mücadele Sürecinde Ġnfaz DeğiĢikliği Yasasının Toplumdaki Etkileri
14.04.2020 Tarihli ve 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‟da yapılan düzenlemede, infaz kurumlarından salıverilme Ģartları
değiĢtirilmiĢtir. KoĢullu salıverilme süreci, hükümlüye verilen cezanın ceza infaz kurumlarında kalınacak süreyi
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ifade etmektedir. Ancak bu sürenin, oransal olarak yansıtılması hesabına denetimli serbestlik uygulaması dâhil
edilmemiĢtir. Denetimli serbestlik uygulaması da cezanın infaz hesabına dâhil edildiğinde, hükümlünün ceza
infaz kurumunda geçirdiği süre daha da düĢmektedir. Yasal düzenleme içeriğine bakıldığında, denetimli
serbestlik uygulamasında değiĢikliğe gidildiği ve hükümlülerin bir kısmının hükme esas cezayı infaz
kurumunda geçirmeden salıverildiği değerlendirilmiĢtir. Yapılan düzenleme ile cezaevlerinin yoğunluğunun
azaltılarak olası bir bulaĢ durumunda bireyleri koruma adına önemli bir değiĢiklik olduğu kabul edilebilir.
Ancak, düzenleme içeriğinin bir kısım hükümlüleri kapsamaması düzenlemenin eĢitlik ilkesine açıkça aykırı
olmasına yol açmaktadır. Ġnfaz rejimi, yararlanması gereken kiĢiler bakımından ayrım gözetilmeksizin
uygulanmalıdır. Suç politikasında alınan kararların, yalnızca iĢlenen suç niteliği yönünden uygulanması hukuk
ilkeleri ile bağdaĢmamaktadır. Nitekim salgınla mücadelede infaz yasasında yapılan değiĢiklikten yalnızca belli
suçtan hüküm giymiĢ kiĢilerin yararlanması Anayasanın 10. Maddesinde düzenlenen eĢitlik ilkesine aykırılık
teĢkil etmektedir. Bu nedenle, infaz yasasındaki değiĢikliğin salgınla mücadele kapsamında değerlendirilmesi
olanaksızdır. Adalet Bakanlığının ceza ve infaz kurumlarındaki izin, nakil, görüĢ gibi konuları geçici süre
ertelediğine iliĢkin düzenlemesi doğrultusunda hükümlü ve tutukluların yakınları ve avukatlarıyla görüntülü
görüĢme imkânı sağlanabilir. Ġnfaz Kanununda yapılacak değiĢiklik yerine ceza yargılamalarında olağan
dönemde kullanılan SEGBĠS‟in salgın sırasında kullanılmaması, geliĢtirilmemesi kriz yönetiminin etkili Ģekilde
yürütülmediğini, alınan kararların panik ortamında ve kısa vadeli etkileri düĢünülen kararlar olduğunu
göstermektedir.
3.5. Ġcra ve Ġflas ĠĢlemlerinin Durdurulması Sebebiyle Ortaya Çıkan Sorunlar
Covid-19 salgını sürecinde CumhurbaĢkanlığı tarafından Ġcra Ġflas Kanununun 330. Maddesindeki; „‟salgın
hastalık, umumi bir musibet veya harp halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı
iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir”, düzenlemesi ile salgın hastalık
nedeniyle takiplerin durdurulmasına iliĢkin hükmün uygulanması kararı alınmıĢtır. Ancak sonrasında,
22.03.2020 gün ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı CumhurbaĢkanlığı genelgesi ile icra
iflas konularında nerdeyse tüm iĢlemleri durdurmaya yönelik bir uygulama kabul edilmiĢtir. Bu düzenleme ile
icra iflas iĢlerinde baĢlayan takiplerin durdurulmasının yanı sıra daha spesifik konularda da durma yönünde
düzenleme yapıldığı görülmektedir. Nitekim Ġcra ve Ġflas Kanununda düzenlenen iĢlemlerden, „‟Ġcra ve Ġflas
takipleri, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu ile takip hukukuna iliĢkin diğer kanunlarda
belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka
alacaklarına iliĢkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip iĢlemleri, yeni icra
ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına iliĢkin iĢlemler 22.03.2020 (bu
tarih dâhil) tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuĢtur (Resmi Gazete, 2020).
Adliyelerde yer alan icra daireleri, iĢ yükünün en fazla olduğu, dosya ve iĢlem sirkülasyonun en fazla görüldüğü
alandır. Yeni tip korona virüsünün yayılmasının azaltılması ise bütün ülkelerde yapılan sosyal mesafenin
sağlanması ile mümkün olmuĢtur. Bu nedenle, yalnızca birkaç iĢlem dıĢında iĢ yapılmaması etkili ve yerinde bir
yöntemdir. Ġcra takip iĢlemlerine bakıldığında, taraflar arasında anayasal hak olan mülkiyet hakkı, eĢitlik ilkesi
gibi temel haklar haciz ve satıĢ iĢlemleri ile etkilenmektedir (Akkaya, 2009:260). Ancak, icra iĢlemlerinin
durdurulması salgını önlerken alacaklı tarafın etkili ve etkin yargılanma hakkının ihlaline yol açmakta ve
borçluların bu süreçten yararlanmasına sebep olmaktadır.
Alınan önlemlerin hem alacaklı tarafı hem borçlu tarafı koruyan; taraflar arasında dengeli en azından alacaklı
tarafın zarara uğramasını engelleyecek Ģekilde olması yerinde olacaktır. Söz gelimi icra takibi baĢlatılan
borçlular, genellikle malvarlıklarını alacaklıdan kaçırma adına üçüncü kiĢilere devrederler. Borçlunun iyi niyetli
üçüncü kiĢilere malvarlığı devri halinde, alacaklı taraf dosya takibinde baĢarı sağlasa bile borçlu adına kayıtlı
malvarlığı bulunmadığında tahsil yapması adeta imkânsız hale gelmektedir. Dosya ve avukat masrafı, yargılama
giderleri de ayrıca kendisine yükletilmekte hukuk önünde hak arama yoluna gitmesi ile zarara uğramaktadır. Bu
durum, hukuki güvenirliği olumsuz etkilediği gibi Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen hak arama
hürriyetini de bertaraf etmektedir. Bu nedenle alınan tedbirler karĢısında taĢınmaz, araç, banka hesapları devri
gibi iĢlemler durdurulmadığından hakkında icra takibi baĢlatılan borçlu tarafın bu malvarlıklarını covid-19
salgını sürecinde rahatlıkla devretmesi mümkündür. Yapılan yasal düzenleme adeta borçlulara zaman tanımakta,
malvarlıklarını alacaklılardan kaçırma imkânı vermektedir. Borçlu tarafın malvarlığını devri halinde ise
alacaklarının zararı da katlanmaktadır. Buna karĢın hakkında icra takibi baĢlatılan borçluların mal devrinin de
durdurulması taraflar arasındaki eĢit iĢlem koĢulunun sağlanmasına katkı sunacaktır. Bankaların dahi kolaylıkla
hakkında icra takibi bulunan vatandaĢların icra bilgilerine eriĢebildiği göz önünde bulundurulduğunda noterlerin
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veya tapu müdürlüklerinin, devir talebinde bulunan kiĢilerin icra bilgilerine bakarak iĢlemleri yapması taĢınmaz,
araç gibi malvarlıklarının kaçırılması sorununu ortadan bir nebze de olsa kaldırılmasını sağlayabilecektir.
Ayrıca, yapılan düzenlemede her ne kadar vatandaĢ alacakları için icra ve iflas takip iĢ ve iĢlemlerinin
durdurulmasına karar verilmiĢse de kamu alacakları bu düzenlemenin dıĢında tutulmuĢtur. Covid-19 salgın
sürecinin kriz etkisi doğurması üzerine tüm dünya ülkelerinde alınan kararların ve tedbirlerin odak noktası,
insan faktörünün yarattığı kalabalık ve temasın önlenmesidir. Bu durumda, kamunun vatandaĢ alacağı yönünden
cebri icra yolunu kapatması karĢısında kamu alacakları yönünden sınırlama getirmemesi toplum nezdinde
salgınla mücadeledeki inancı olumsuz etkileyen bir olgudur. Devletin kamu gücüne ek olarak zamansal ve
öncelikli kazanımı, diğer alacaklılara göre alacağı tahsil etme imkânı vermektedir. Bu durum, hukuk düzeninde
kamu alacakları ve vatandaĢ alacakları arasında eĢitsizlik yaratan, sosyal hukuk devleti ilkesine aykırılık
oluĢturan bir durumdur (Özekes, 2020:7).
3.6. Tutuklu Ġncelemelerin Dosya Üzerinden Yapılması Sorunu
Tutukluluğun incelenmesine iliĢkin yasal düzenleme, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‟nun 108.
Maddesinde yer almıĢtır. Yasal düzenleme doğrultusunda, tutukluluğun incelenmesi, 30 günlük sürelerle re‟sen
veya talep halinde mahkemelerce değerlendirilmektedir. Anılı hükme göre, Ģüpheli veya sanığın tutuklu
bulunduğu süre zarfında en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluk halinin gözden geçirilmesi ve tutuklama
Ģartlarının devam edip etmediğinin incelenmesi gerekmektedir.
Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerde her ne kadar tutuklu iĢler harici tutulmuĢsa da mahkemelerin
tutukluluk incelemelerini dosya üzerinden sanık veya Ģüpheli ile farklı ortamlarda bulunarak SEGBĠS
aracılığıyla usulen incelediği ve çoğunlukla tutukluluğun devamına karar verildiği görülmektedir. Tutuklama
tedbiri kiĢi temel hak ve özgürlüklerine en fazla müdahaleye sebep olan tedbirlerdendir. Tutuklama tedbiri
istisna olup esas olan serbest yargılamadır. Bu nedenle, bir kimsenin tutuklu yargılanmasına karar verilmesi için
Türk Ceza Kanunu Madde 100‟de belirtilen Ģartların varlığı ile mahkemenin takdir yetkisi dâhilinde
değerlendirme yapılması gerekir. Tutukluluk halinin covid-19 sebebiyle Ģüpheli veya sanık olmadan dosya
üzerinden incelenmesi de serbest yargılanması gereken kiĢiler bakımından hak ihlalidir. Nitekim yasal
düzenlemede gerek soruĢturma gerek kovuĢturma aĢamalarında tutukluluk hâlinin devamının gerekip
gerekmeyeceği hususunun, merciince belirli aralıklarla mutlaka incelenmesi zorunlu tutulmuĢtur. Ġncelemeyi
yapacak hâkimin tutuklu kiĢiyi görmeden, bu kiĢi ile doğrudan yargılama yapmadan takdir yetkisini tarafsız ve
objektif Ģekilde kullanması da olanaksızdır.

SONUÇ
Beklenmedik Ģekilde geliĢen ve hızlı yayılan salgın, tüm dünya ülkelerinde ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal
iliĢkiler kısaca insan faktörünün olduğu her alanda etkisini göstermiĢtir. Beklenmedik yayılma hızı, süreci krize
çevirmiĢ ve dünya ülkelerini tedbir ve önlem almaya yönlendirmiĢtir. Ancak, kriz yönetiminde organizasyon
varlığı sürecin baĢarı ile sonuçlanmasında zorunlu hale gelmiĢtir. Özellikle kısa vadede alınacak tedbirlerin
sonuçlarının öngörülmesi kaynakların verimli ve etki Ģekilde kullanılması, en az hasarla covid-19 salgın
sürecinin atlatılması esas amaç olmalıdır.
Ülkemizde yargı sistemi ile ilgili alınan tedbirlerde ise insan etkenini azaltma, buna bağlı iĢlemleri durdurma
politikası izlendiği görülmektedir. KiĢi temel hak ve hürriyetlerinin tanındığı ve korunduğu yargı sisteminde
panik düzenlemelerin kısa vadede covid-19‟un yayılımını engellese de uzun vadede sorunlar ortaya çıkaracağı
açıktır. Özellikle ertelenen iĢlemlerin süre bakımından sonradan yapılacak iĢlemlerle birlikte yığılması makul
sürede yargılanma hakkını; infaz rejimi ve Ġcra Ġflas Kanununda yapılan değiĢiklikler eĢitlik ilkesini, dosya
üzerinden karar verilmesi ise adil yargılanma hakkı gibi temel hakları ihlal niteliğindedir. Bu durum,
Türkiye‟nin AĠHM ve Anayasa Mahkemesi nezdinde sorumluluğunu doğurabilir. Buna karĢın, UYAP ve
SEGBĠS uygulamalarına görüntülü ve sesli görüĢmenin eklenerek devreye girmesi yargı iĢleyiĢinin sürekliliğini
sağlayacaktır.
Dijital hukuk anlayıĢı yerine yargı sistemini durdurmak kriz yönetiminin uygulanmasında yargı sistemi
açısından idarece beklenen sonuçları doğurmayacaktır. Dijital hukukun UYAP ve SEGBĠS gibi kullanımı
yaygın, kökleĢmiĢ uygulamalar üzerinden yapılması salgının yayılım hızını azaltacağı gibi yargılama
sürecindeki maliyeti de düĢürecektir. Bu yöndeki uygulamaların ve hukuk vasıtalarının devreye girmesi ile
yığılmaların ve hak kayıplarının önüne geçilebilecektir.
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Kanun, CumhurbaĢkanlığı genelgesi ve diğer düzenleyici iĢlemlerinin, hukuk ilkeleri gözetilerek ve mevcut yapı
gözlemlenerek uzaktan yargılama iĢleyiĢini geliĢtirecek, dijitalleĢme sürecine uygun teknik çalıĢmalarla
desteklenmesi adliye ortamındaki insan faktörünü bitirmese de önemli ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle yargı
iĢleyiĢindeki sistemde, salgın öncesinde „dijital adliye‟ vasfını gören UYAP ve SEGBĠS sisteminin aktif
kullanılması ve geliĢtirilmesi ülkemiz açısından diğer ülke uygulamalarına nazaran büyük bir fark
oluĢturacaktır.
KAYNAKÇA
AKKAYA, Tolga (2009), “İcra Memurunun Haczedilmezlik Kurallarını Kendiliğinden Dikkate Alıp
Alamayacağı Sorunu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.11(3), ss.845-866.
ARSLAN, Aziz Serkan (2014), “Doğrudanlık İlkesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, S.4(2), ss.133-144.
AYKAÇ, Burhan (2001), “Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi”, Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi, S.3(2), ss.123-132.
ERġEN, Serkan (2007), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı”,
YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
ERYILMAZ, Bilal (2018), Kamu Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
KARSLI, Abdurrahman, GÜRSUL, Fatih ve KARTAL, Elif (2009), “Nitel Araştırma: Avukatların Ulusal
Yargı Ağı Projesi (UYAP) Uygulama Yazılımına İlişkin Görüşleri”, Legal Hukuk Dergisi, S.7(82),
ss.3123-3133.
ÖZEKES, Muhammed (2020), Covid-19 Salgının Hukuki Boyutu, On Ġki Levha Yayıncılık, Ġstanbul.
PEKCANITEZ, Hakan, ATALAY, Oğuz ve ÖZEKES, Muhammed (2016), Medeni Usul Hukuku, Seçkin
Yayıncılık, Ankara.
ġAHBAZ, Ġbrahim (2010), “Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.86,
ss.405-423.
UġAKLIOĞLU, Ahmet Yavuz (2020), Dijital Hukuk, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
http://www.worlddometers.info (EriĢim Tarihi: 20.06.2020).
https://basin.adalet.gov.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-koronavirus-tedbirleri-15-mayisa-kadar-uzatildi
Tarihi: 20.06.2020).

(EriĢim

https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf (EriĢim Tarihi: 05.07.2020).
https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/f275097a-aef5-4b51-b98d-c7b69ceb3b9f.pdf
23.05.2020).

(EriĢim

Tarihi:

https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/files/uu.pdf (EriĢim Tarihi: 30.06.2020).
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf (EriĢim Tarihi: 01.07.2020).
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1.pdf (EriĢim Tarihi: 01.07.2020).
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200415-16.htm (EriĢim Tarihi: 01.07.2020).
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430.pdf (EriĢim Tarihi: 01.07.2020).
https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyede-ilk-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-466216.html
Tarihi: 23.05.2020).

54

(EriĢim

