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E-Devlet Söyleminin Yeniden 

Tanımlanmasına Dönük Kavramsal Bir 

Deneme: Dijital Bürokrasi 

Esra ÖZMEN 

Öz: Devletin unsurlarından biri olan bürokrasi kavramı ve bürokrasi altında gerçekleşen 

iş süreçleri günümüzde internet ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte farklı bir 

boyut kazanmıştır. Bu bağlamda gerek alanyazında gerekse devletin geliştirdiği uygula-

malarda bazı kavram ikilemlerinde kalınmış ve kavramlar birbirleri yerine kullanılmaya 

başlanmıştır. E-devlet kavramının kullanımındaki yanılgıyı ortaya koymayı amaçlayan 

bu çalışma kapsamında öncelikle kavramların ‘e’ ön eki almayan tanımlarına ve unsur-
larına değinilmiş ve söz konusu kavramların ‘e’ ön eki aldıktan sonra da özgün anlam ve 

işlevlerini koruyup korumadığına dikkat çekilmiştir. Devlet kavramına izafe edilen gele-

neksel rol ve işlevlerin tamamının elektronik ortama aktarılamayacağı gerçeğinden ha-

reketle, elektronik düzeyde sunulan hizmetlerin ‘e-devlet’ şeklinde nitelendirilmesinin 

kavramsal bir yanılgıya yol açtığı belirtilmiş ve bunun yerine ‘dijital bürokrasi’ kavramı 

önerilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında bürokrasi ve dijitalleşme kelimelerinin bulun-

duğu araştırmalar Scopus veri tabanından alınmış ve bibliyometrik analize tabi tutulmuş-

tur. Elde edilen bulgulardan hareketle dijitalleşen bürokrasi faaliyetlerinin en çok e-dev-

let çalışmalarında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Bürokrasi, Bibliyometrik Analiz, Dijitalleşme, Dijital Bürokrasi, e-

Devlet 

A Conceptual Essay on Redefining E-Government Discourse: Digital 

Bureaucracy 

Abstract: The concept of bureaucracy, which is one of the factors of the state, and the 

business processes that take place under bureaucracy have gained a different dimension 

with the development of internet and information technologies today. In this context, both 

in the literature and in the applications developed by the state, some conceptual dilemmas 

have been encountered and the concepts have been used interchangeably. Within the 
scope of this study, which aims to reveal the misconception in the use of the concept of e-

government, first of all, the definitions and elements of the concepts that do not take the 

'e' prefix are mentioned, and it is pointed out whether the aforementioned concepts retain 

their original meanings and functions after taking the 'e' prefix. In particular, the concept 
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of e-government has been discussed and it has been tried to express the suitability of this 

concept to express the state of realizing all business and processes of the state in 

electronic environment as bureaucratic processes. Within the scope of the study, 

researches containing the words bureaucracy and digitalization were taken from the 

Scopus database and subjected to bibliometric analysis. Based on the findings, it was 

concluded that digitalized bureaucracy activities are mostly involved in e-government 

studies. Considering the processes currently involved in the e-government application, 

the necessity of expressing this concept more accurately has been mentioned and various 

suggestions have been made. 

Keywords: Bureaucracy, Bibliometric Analysis, Digitization, Digital Bureaucracy, e-

Government 

Giriş 
Devlet kavramının ontolojik ve epistemolojik temellerine dönük tartışmalar ço-

ğunlukla söz konusu kavramın kökeni, mahiyeti, kapsamı ve benzeri hususlar 

üzerine yoğunlaşmıştır. Kadim insanlık tarihinin ürettiği zengin felsefi müktese-

bat eşliğinde süregiden ve farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan 
bu yoğunlaşma, egemenlik sorunsalının nasıl ve ne şekilde formüle edileceği ya 

da edilmesi gerektiği yönündeki normatif hukuksal tartışmalara da konu oluştur-

muştur. Bu süreçte, devlet kavramını adeta ahlaki bir zorunluluk olarak gören 
mutlak olumlayıcı yaklaşımlardan onu salt bir kötülük öznesi ya da sömürü aracı 

olarak kabul eden kategorik reddiyecilere dek uzanan geniş bir tanımlama yelpa-

zesi oluşmuştur. Nitekim Hegel devleti “en yüce değer” şeklinde tarif ederken, 
Marx onu “bir sınıfın diğer sınıfı ezmek için uydurduğu bir mekanizma” olarak 

tanımlamıştır. 

Devlet kavramının tekabül ettiği ‘özsel gerçekliğin’ analizine dönük fel-

sefi nitelikli bu karşıt yaklaşımlar, her ne kadar onun evrensel düzeyde kabul gö-
ren standart bir tarifini yapmayı güçleştirmiş olsa da bu kavramı sistematik olarak 

ele almaya imkân veren hukuksal içerikli tanımlar da yapılmıştır. Söz konusu ta-

nımlara göre devlet kavramının hukuksal kimliğini oluşturan beş temel unsurdan 
bahsetmek mümkündür. Bürokrasi, yargı, baskı, hükûmet ve yerel yönetimlerden 

oluşan bu unsurlar, devlet kavramının somutlaşarak olgusal bir içerik kazanma-

sına olanak sunmaktadır.  

Bu çalışmanın ana kavramlarından birini oluşturan ve oldukça zengin bir 

anlam örgüsünü ifade eden bürokrasi terimi, devlet ile sivil toplum arasındaki 

işleyişin sağlanmasını mümkün kılan mekanizma olarak diğer unsurların da 

özünü oluşturmaktadır. Yasaların ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi aşama-
sında devreye giren bürokrasi, bir anlamda devletin kendisini dışsallaştırma bi-
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çimi ya da formu olarak da tanımlanabilir. Bu çalışma kapsamında bürokrasi kav-

ramı, devleti oluşturan beş temel unsurdan biri olarak ele alınmakta ve söz konusu 

kavramın alanyazındaki yeri teknoloji ile birlikte irdelenmektedir.  

Tüm yaşam alanlarında olduğu gibi, devlet ve unsurlarına ilişkin kavram-

ların teknoloji ile kesişmesi de elektronik düzeyde başlayan ve zamanla dijital 

dönüşüme doğru evrilen bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Devlet kavramına yük-
lenen geleneksel anlam ve misyonların farklılaşarak yeni içerikler kazandı-

ğı/kazanmaya başladığı bu süreci isimlendirmek üzere öne çıkan ve alanyazında 

genel kabul gören kavram ise ‘e-devlet’ nitelendirmesi olmuştur. E-devlet kav-
ramı ilk olarak 1993 yılında ABD’de Ulusal Performans Araştırması’nda kulla-

nılmıştır (Misra, 2007). E-devlet, hükûmetlerin, internet aracılığıyla işlevsellik 

kazanan bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek yönetim odaklı hizmet 

anlayışından vatandaş odaklı hizmet anlayışına geçiş süreci şeklinde tanımlan-
maktadır (Devados vd., 2002: 253). Yapılan başka bir e-devlet tanımında ise aynı 

kavram, kamu hizmetlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılması amacıyla bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanılması olarak ifade edilmektedir (Heeks, 2003). 
Sağsan (2001) ise e-devleti; e-yurttaş ve e-hükümet arasındaki karşılıklı hizmet 

anlayışına dayandırılmış bir teknoloji çalışması olarak tanımlamaktadır. Demirel 

(2006), e-devlet kavramının tanımlanmasındaki bu çeşitliliğe dikkat çekerek 
“akıllı devlet” ve “dijital devlet” nitelendirmelerinin yaygınlığına vurgu yapmak-

tadır.  

Devlet kavramı ile e-devlet kavramı arasındaki ilişkiselliği açıklamaya 

dönük bütün bu tanımların, devlet kavramının içerdiği geleneksel rol ve işlevlerin 
tamamını kuşatacak bir elektronik dönüşümün mümkün olup olmadığı yönündeki 

soruyu yanıtsız bıraktığı belirtilmelidir. Zira “e” ön ekini alan kavramlardan ba-

zıları anlamsal olarak karşılığını bulsa da bir kısmının kullanım amacıyla doğru 
orantılı bir şekilde tanımlanmadığı görülmektedir. Örneğin “e-ticaret” kavramı 

ticari faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesi bağlamında tutarlılık göster-

mektedir. Ancak bu tanımlama örüntüsünün “e-devlet” kavramı açısından prob-

lemli olduğu ve söz konusu kavramın kapsamı içine giren tüm hizmet alanlarını 
eşit ölçüde yansıtıp yansıtmadığı hususunda bir netlik sunmadığı da açıktır. 

Çünkü devlet kavramının elektronikleşmesi birçok açıdan henüz mümkün değil-

dir. Bu gerçeklikten hareketle, elektronik düzeyde sunulan hizmetlerin “e-devlet” 
şeklinde nitelendirilmesinin kavramsal bir yanılgıya yol açtığını söylemek müm-

kündür. Bu çalışmada, “e-devlet” kavramı yerine kullanılabilecek ikame bir kav-

ram arayışının olasılığı üzerinde durulmuş ve ‘dijital bürokrasi’ nitelendirmesi-
nin, söz konusu kavram yanılgısını ortadan kaldırma olanağı tartışılmıştır. Ayrıca 

alanyazın çalışmalarını bibliyometrik analiz yöntemi ile tetkik ederek tartışma 

derinleştirilmiştir.   
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Kavramsal Çerçeve ve Alanyazın Çalışmaları 
Alanyazında bürokrasi, devlet ve dijitalleşme ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış-

tır. Çalışma kapsamında bu kavramlara kısaca değinilecektir. Özkaya (2020) dev-

let olgusu üzerine değerlendirme yaptığı çalışmasında Sokrates, Platon, İbn 
Haldun, Aristoteles ve Rousseau gibi birçok düşünürün tarih boyunca devlet ol-

gusu üzerine fikirler yürüttüklerini vurgulamıştır. Platon’un devlet tanımına ba-

kıldığında insanın ruhu ve bedeniyle uyum sağlayan bir oluşum olduğuna dikkat 

çekilmiştir. Aslında temel gereksinimlerin gerçekleştirildiği toplum düzeni bakış 
açısını sağlayan Platon, ahlaki ve felsefi yönden yeniliklerin ve değişimlerin ger-

çekleşmesini desteklerken diğer taraftan da toplumsal bozulmanın giderilmesini 

de kurgulamıştır (Eflatun, 1980: 59; Cassirer, 1984: 74). Platon’un bu devlet gö-
rüşüne paralel olarak Aristoteles devletin doğal bir kurum olduğunu öne sürmekle 

birlikte birey, aile ve toplum kavramlarının da devlet odağında yaşam bulacağını 

ifade etmiştir. Fakat devlette birliğin olması gerekliliğini düşünen Platon’un ak-

sine Aristoteles devletin çokluğunu dile getirmiştir. Bu iki düşünürün devlet ol-
gusu üzerine farklılıkları ve benzerlikleri yıllarca dile getirilmiş fakat her ikisinin 

de devleti gereksinim olarak görmeleri ortak bir görüş olarak tartışılmış ve kabul 

görmüştür (Copleston, 1997: 86; Ross, 2011: 379). Hegel ise bu iki düşünürün de 
devlet görüşünü savunsa da devlette sadece yöneticilerin özgür olmasını redde-

derek devlet yapısında tüm bireylerin özgürlüğünü vurgulamıştır (Arnahrt, 2005). 

Yani sadece belirli kişilerin değil insanın insan olarak özgür olması gerektiğini 
savunmuştur. Devlet ile ilgili yapılan tanımlamalar ele alındığında Hegel’e göre 

devlet “kendi kendine açıkça görüneni kendisini bilen, düşünen ve bildiğini bil-

diği için yapan cevhersel irade olarak ahlaki ruhtur” (Hegel, 2004). Uyanık 

(2020), Hegel’in devlet kavramı üzerine olan değerlendirmesini ele aldığı çalış-

masında yukarıdaki tanımlamaları tartışmıştır.  

Hobbes’a göre devlet tanımına bakıldığında insan için kaçınılmaz bir zo-

runluluk olarak ifade edilmiştir. Bireyin güvenliği ve toplum barışının devletin 
ilk amacı olması gerektiğini savunan Hobbes, devleti bireyi koruyan siyasal erk 

veya aygıt olarak tanımlamaktadır (Aktaran: Gedikli ve Gedikli, 2021: Hobbes, 

2012).  Rousseau (2006) ise devleti birbirine sözleşmeyle bağlanan bir toplum 
olarak görmekte ve bireylerin ortaya koyduğu ortak iradeye uygun şekilde yönet-

mekle sorumlu olduğunu ve toplumun çıkarına aykırı davranamayacağını söyle-

mektedir. Adam Smith’in devlet anlayışını ele alan Zorlu ve Kırmızıoğlu (2018), 

Smith’in devleti toplum huzurunu ve mutluluğunu önceleyen bir mekanizma ola-
rak gördüğünü ifade etmiş ve kamusal yararı arka plana atmadan bireyin özgür-

lüğünü ve özel sektörün rekabet edebilirliğini yasalara dayandıran bir anlayışta 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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Devlet olgusu ile ilgili yapılan tüm bu tanımlamalar bu olgunun çok geniş 

bir içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. Alanyazına bakıldığında kuşatıcı bir 

tanımın yapılması pek mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte Heywood devlet 
olgusunun içeriğini oluşturan unsurları ayrı ayrı belirtirken devleti esas olarak bir 

hükümet aygıtı olarak nitelemektedir. Heywood’a göre devlet; bürokrasi, aske-

riye, polis, mahkemeler, sosyal güvenlik sistemi ve bunlara örnek birçok alt ku-
rumu kapsayan geniş bir siyasal yapıyı ifade etmektedir (Heywood, 2014: 126). 

Bu noktada bürokrasi kavramının devlet olgusuyla doğrudan ilişkili olduğu gö-

rülmektedir. Bu aşamada bürokrasi kavramına ilişkin tanım ve yaklaşımlara da 

ana hatlarıyla değinilecektir.  

Weber’in bürokrasi kuramını ele alan Akçakaya (2016) çalışmasında bü-

rokrasinin kamu yönetimi, ideal bir yönetim şekli, verimsizlik, işlerin yavaş ger-

çekleşmesi, kuralcılık veya sorumluluktan kaçmak gibi birçok tanımının bulun-
duğunu ifade etmiştir. Bürokrasi değerlendirmelerinde büyük katkısı olan Max 

Weber bürokrasiyi işlerin bölüştürüldüğü, bir otorite hiyerarşisinin olduğu, yazılı 

kuralların bulunduğu, gerçekleştirilen yazışma ve etkinliklerin dosyalandığı gayri 
şahsiliğin (bireye özgü olmayan) ön planda olduğu bir örgüt olarak tanımlamıştır. 

Nitekim söz konusu bu örgütün resmi pozisyonlardan oluşan disiplinli bir yapı 

olduğunu da vurgulamıştır. Bu bağlamda bürokrasinin hem rasyonel bir yönetim 
şekli olduğunu hem de istikrar ve düzen içinde olduğunu söylemek mümkündür 

(Özer vd., 2015; Akçakaya, 2016). Weber’e göre uzmanlaşmış bir dizi işin yerine 

getirilmesinde birçok birey arasındaki işbirliğinin örgütlenmesi bürokrasi olarak 

değerlendirilmiştir (Aydın, 1998).  

Ataman (2001), bürokrasinin sözlük anlamıyla devlet işlerinin yürütül-

mesi süreçlerinde yazışmalara çok yoğun bir şekilde önem gösterme ve hatta kır-

tasiyecilik olarak tanımlandığını ifade etmiştir. Çevikbaş (2014) ise bürokrasi ve 
yönetsel işlevini ele aldığı çalışmasında birçok tanımlamaya yer vermiş ve bü-

rokrasinin toplumun gözünde devletin somut olarak canlandığı nokta olduğunu 

dile getirmiştir. Ayrıca bürokrasi tanımlamalarından hareketle kırtasiyecilik, dev-

let bünyesinde çalışanlarla veya memurlarla devletin idare edilmesi, belli kural 
ve prensipler kapsamında gerçekleşen yönetim ya da örgütlenme biçimi olarak 

üç ana özellikte bürokrasiyi özetlemiştir. Bürokrasi ile ilgili olarak ortak ve kesin 

bir tanım üzerinde bir fikir birliğine gidilmemiş olsa da hiyerarşi, örgüt, uzman-
laşma, yapı ve verimsizlik gibi kavramlar tanımlarda ortak olarak vurgulanmıştır 

(Akçakaya, 2017). Genel olarak bakıldığında ise Kaya (1994) bürokrasinin gö-

revlerini; yasaları yorumlama ve uygulamaya koyma, güvenlik iş ve süreçlerini 
gerçekleştirme, görüş bildirme, çeşitli politikalar önerme ve toplumsal olarak bir 

değişmeyi sağlama olarak sıralamıştır. Sıralanan özellikler kapsamında özellikle 

ülkemizde gerçekleşen bürokratik sorunları ele alan çalışmalarda örgütsel bü-
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yüme, yönetimde gizlilik ve dışa kapalılık, yolsuzluk ve rüşvet, yönetimde tutu-

culuk, merkeziyetçilik ve yerinden yönetim, kayırmacılık gibi ana sorunlar üze-

rine yoğunlaşılmıştır (Çevikbaş, 2014). Bu ve benzeri sorunların da zorlaması ile 
20. yüzyılın sonlarından itibaren birçok ülkede bürokrasi konusunda köklü re-

formlar yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Böylelikle bürokrasinin daha ve-

rimli bir hale getirilmesi ve bu sayede kamusal hizmet ve işlemlerin daha etkili 
bir biçimde yürütülmesi hedeflenmiştir. Söz konusu hedefe ulaşmada, ihtiyaç du-

yulan yönetsel dönüşümlerin gerçekleştirilmesi kadar bürokratik faaliyetlerin yü-

rütülmesinde, en genel anlamda “dijitalleşme” olarak ifade edilmekte olan yeni 
teknik ve teknolojilerden yararlanma da kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiş 

durumdadır.   

Günümüzde yaşamın hemen hemen tüm alanları dijitalleşmenin etkisi al-

tına girmiş bir görünümdedir. Kaçınılmaz olarak siyaset, bürokrasi vb. kavram ve 
uygulamalar da dijitalleşmeden yoğun biçimde etkilenmiş durumdadır. Dijital-

leşme en genel anlamda bilginin sayısallaştırılması, mevcut verilerin sayısallaş-

tırma sürecinden geçirilerek söz konusu platformlarda yer edinme süreci olarak 
ifade edilmektedir (Ersöz ve Özmen, 2020). Dijitalleşme etkinlikleri, faaliyetleri 

birbirleriyle etkileşimli hale getirmek için dijital olan araçların, sistemlerin ve 

bilgi teknolojilerinin kullanımını açıklamaktadır. Dijitalleşmenin iş süreçlerini ve 
modellerini değiştirme yolunda bilgi sağlamakla ilişkili olduğu söylenebilir. Di-

jitalleşme kısaca iş modellerini değiştiren, yeni değer üreten fırsatları artırmak 

için bilgi teknolojilerinin kullanımı olarak ifade edilebilir (Özyürek, 2021). Diji-

talleşmenin her geçen gün her alanda daha sık görülmesi kurumsal sistemlerin 
dijital olması, veri büyüklüğü ve çeşitliliğinin artması, veri ilişkilerinin daha kar-

maşık bir hal alması klasik anlamda alışık olduğumuz veri işleme yöntemlerinin 

verimsiz olmasına yol açmaktadır (Karayaka vd., 2020). Akman ve Övgün (2022) 
dijitalleşmeyi sadece kurumsal olarak nitelendirmekten ziyade örgütsel ve top-

lumsal olarak da teknolojik dönüşümü kapsadığını ifade etmişlerdir. Dijitalleş-

meyle birlikte yapay zekâ, blok zincir ve nesnelerin interneti gibi kavramların bir 

bütün oluşturdukları söylenmiştir. Bu kavramlar aracılığıyla da dijitalleşmenin 
temelinde yatan internet, devleti ve toplumu oluşturan her noktaya tesir etmekte-

dir.  

Dijitalleşme süreçlerinin gelişmesi ve toplumun bu sürece ayak uydur-
ması kaçınılmaz bir biçimde siyaset alanının da bu dönüşümden payını alması 

sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede siyasal davranış ve siyaset yapma pratikle-

rinde ciddi dönüşümler yaşandığı gibi modern devletler de faaliyet alanlarının 
belirli bir kısmını dijital ortamlara aktarmış durumdadır (Değirmenci, 2020). Bu-

nunla birlikte kamu yönetimlerinde de klasik devlet anlayışından güncel kamu 

yönetimine yönelik bakış açılarının yansıması olarak elektronik devlet (e-devlet) 

modeline yönelim olmuştur (Gürses, 2022). E-devlet en temel anlamda kamusal 
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açıdan bilgi verme, işlem yapma ve iletişim gibi hizmetler için internet ve bilgi 

teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Sobacı, 2012). İlk kez 

1993 yılında kullanılan e-devlet kavramı Amerika Birleşik Devletleri’nde ’Ulusal 
Performans Değerlendirmesi’ raporunda yer alması sonucunda duyulmuştur 

(Heeks ve Bailur, 2007). E-devlet kavramı paralelinde dijital devlet (digital 

government), sanal devlet (virtual government), online devlet (online 
government) ve akıllı devlet (smart government) gibi kavramlar da kullanılmak-

tadır. Hatta bu kavramlar alanyazında e-devlet kavramının yerine kullanılabil-

mekte (Orihuela ve Obi, 2007) ve aynı anlamda olduğu yanılgısına düşülmekte-
dir. Gürses (2022) bu durumun e-devlet ile ilgili olan alanyazın çalışmalarını bas-

tırdığını ifade etmiştir. Bu yüzden çalışmalarda yer alan e-devlet tanımlarından 

bazılarına yer vermek yararlı olacaktır. 

Bannister (2007) e-devlet uygulamalarının karşılaştırmasını ele aldığı ça-
lışmasında e-devlet anlayışını hükümet hizmetlerinin genel olarak İnternet ve 

özel olarak Web üzerinden sağlanması olarak tanımlamıştır. Bunun yanında ça-

lışmada farklı uçlardaki tanımlara da değinilmiştir. Başka bir e-devlet tanımında 
ise kamu yönetimi ve hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) her-

hangi bir şekilde kullanılması yer almaktadır. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş 

birliği Örgütü) (2003) tanımında klasik devlet modeli anlayışından daha iyi bir 
devlet modelinin oluşması için internet ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanıl-

ması olarak ifade edilmiştir.  LaVigne (2002) ise devlet yönetiminin internet tek-

nolojilerini kullanarak bilgi ve hizmet sunumu olarak tanımlamaktadır. Başka bir 

e-devlet tanımında ise devlet yönetiminin desteklenmesi amacıyla devletin vatan-
daşla olan ilişkisini güçlendirmek için ve kamu hizmetlerini sunmak için bilgi 

teknolojilerinin kullanılması olduğu aktarılmıştır (Dawes, 2002; Cook vd., 2002). 

Avaner ve Fedai (2019) e-devlet uygulamalarını konu edindikleri çalışmalarında 
kamu yöneticilerinin bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeye e-devlet uygula-

malarıyla ayak uydurmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.  Diğer taraftan Dijital 

Dönüşüm Ofisi bağlamında elektronik devlet anlayışını artık akıllı devlet anlayı-

şına tamamlayıcı olarak görüldüğünü aktarmışlardır. Ho (2002) e-devlet anlayı-
şının yayılmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin sunumunda geleneksel bürokrasi 

bakış açısından e-devlet bakış açısına yönelik bazı kopma ve kaymaların oldu-

ğunu ileri sürmüştür. Bu değişen paradigmalar; yönelim, süreç organizasyonu, 
yönetim ilkesi, liderlik tarzı, iç ve dış iletişim, hizmet sunum şekli ve ilkeleri ola-

rak özetlenmiştir. Alanyazında e-devlet, mobil devlet gibi adlandırmaların devle-

tin teknolojik gelişmeler karşısında değişen şartlara adapte olması gibi zorunlu-

luklardan kaynaklandığına da değinilmektedir (Avaner ve Fedai, 2019). 

Dijital bürokrasi çalışmalarına bakıldığında özellikle yabancı alanya-

zında doğrudan dijital bürokrasi kavramının ifade edildiği birçok araştırma yer 

almaktadır. Abdou (2021) tüm dünyanın içinde bulunduğu COVID-19 pandemisi 
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döneminde topluma uygulanacak kararların dijital bürokrasi ile gerçekleştiğini 

vurgulamıştır. Pandemi döneminin iyi bir yönetişim gerektirdiğini ve bunun da 

dijital bürokrasinin geliştirdiği şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve etkililik 
gibi unsurlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Dijital bürokrasinin uy-

gulanmasının, ülkedeki yolsuzluğun yayılmasını sınırlamaya yardımcı olan dev-

let kurumlarının performansının etkinliğini izlemek ve kontrol etmek için bir sis-
temin varlığı yoluyla hesap verebilirliği etkinleştirmede de önemli bir rol oyna-

dığını söylemiştir. Çalışmada dijital bürokrasinin uygulanması, karar vericilerin 

krizleri kontrol altına almada başarılı olmasına yardımcı olan elektronik planlama 
ve elektronik düzenleme işlevleri aracılığıyla verimliliği ve etkililiği de destekle-

diği aktarılmıştır. Dijital bürokrasinin amaçları anlatılırken toplum üyelerine hiz-

met edecek ve gelecek nesillerin haklarını garanti edecek şekilde kaynakların op-

timal kullanımını sağlamaya çalışması ve yüzleşmeye yardımcı olan iyi yöneti-
şim içinde ele almaya çalışması vurgulanmıştır. Soasiu (2021) hükümetin sun-

duğu hizmetler, toplantılar, bürokratik faaliyetlerin çevrimiçi olarak gerçekleşti-

rilmesini dijital bürokrasi olarak ifade etmektedir. Başka bir çalışmada ise dijital 
dönüşümü esas alan yeni bir sanayi çağına girilmesiyle birlikte bakanlıklar ve 

kurumlarda veri ve bilgi erişimini kolaylaştırmak için hemen hemen tüm sektör-

lerde büyük ölçekli ve kapsamlı bir internet ağ sisteminin uygulanmasını dijital 
bürokrasi kapsamında değerlendirilmiştir. Dijital bürokrasinin amacının iş süreç-

lerini basitleştirerek daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz hale getirmek olduğu 

vurgulanmıştır (Octavia, Martono, Sitabuana ve Djajaputra, 2020). Deni, Husain 

ve Deni (2020), dijital bürokrasinin gerekliliklerini, dağıtılmış bilgi ve gücü içe-
ren bir ortamda yönetişim ve etkin koordinasyon olarak değerlendirmişlerdir. E-

devleti, mekânsal, dijital ve bilişsel konuları ele almak için tasarlanmış kamu sek-

törü yönetişimi ile kamu sektörü arasındaki bir yapılandırma olarak açıklamışlar-
dır. Dijital bürokrasiyi ele alınan başka bir çalışmada ise dijital bürokrasilerin 

anlaşılması ve yönetilmesi, amaçlanan ve teşvik edilen şeffaflıktan (Dandurand 

2019) ziyade, daha fazla opaklık yani gizlilik yaratan, nüfusun küçük bir kısmı 

tarafından alıkonulan belirli bir bilgi teknolojileri uzmanlığını gerektirdiğine de-

ğinilmiştir (Sananes, 2021).  

Genel olarak devlet ve bürokrasi tanımları dikkate alındığında günü-

müzde ‘e-devlet’ nitelendirilmesi ile sunulan hizmetlerin daha çok geleneksel 
yaklaşımla bakıldığında bürokrasi kavramı ile tanımlanan hizmetleri kapsadığı 

görülmektedir. Dolayısı ile “e-devlet” kavramının kullanımının ilişkisellik bağ-

lamında değerlendirildiğinde bir yanılgıya yol açtığı söylenebilir. Uluslararası li-
teratürde yer alan “e-governance” kavramının bile çokça tanımı bulunmakta ve 

bu tanımların bir kafa karışıklığına neden olduğu görülmektedir (Bannister ve 

Connolly, 2011). Oakley (2002), “e-governance” tanımını, hükümet ve vatandaş 

arasındaki ilişkide dönüşümü kolaylaştıran teknoloji aracılı bir hizmet olarak gör-
mektedir. Pina ve arkadaşları (2007), e-yönetişimin (e-governance) e-devlet’i (e-
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government) içerdiğini ileri sürmektedir. Sheridan ve Riley (2006), e-yönetişimin 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve uygulanması ile ilgili olarak devlet 

içindeki tüm ilişki ve ağ yelpazesiyle ilgilendiğini ileri sürmektedir. Kolsaker ve 
Lee-Kelley (2008), e-yönetişimi sanki e-demokrasi ile eşanlamlı olmasa da onun 

bir yönüymüş gibi ifade etmiştir. Diğer taraftan Bannester ve Conolly (2012) ça-

lışmalarında devlet ve yönetişim kavramlarının geleneksel tanımlarına yer vere-
rek e-yönetişim ve e-devlet kavramlarının bir kavram yanılgısı oluşturduklarını 

ve bunların birbirinden farklı olduklarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Calista 

ve Melitski (2007) e-devlet ve e-yönetişimi birbirinin yerine kullanıldığını ve ara-
larında ayrım yapılması gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu çalışmaların yanında 

Norris (2010) e-yönetişim, e-devlet ve e-demokrasi kavramlarını ele alarak e-

devlet kavramının e-yönetişim ve e-demokrasi kavramlarından farklı olduğunu 

açıklamaya çalışmıştır. Palvia ve Sharma (2007), e-devlet ve e-yönetişim için bir 
çerçeve önerilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu kapsamda dünya çapındaki araş-

tırmacıların ve uygulayıcıların bu çerçeveyi benimsemelerini, araştırma makale-

leri, ders kitapları, konferanslar, konuşmalar, sunumlarda kavramları net bir şe-
kilde ortaya koymalarını ve daha fazla kafa karışıklığından kaçınmaları gerekli-

liğini vurgulamışlardır. Özellikle Palvia ve Sharma (2007), Calista ve Melitski 

(2007) ve Bannister ve Connolly (2011) araştırmalarında bu çalışmaya konu olan 
kavram yanılgılarına yönelik yeni ve süreklilik arz edecek çerçeve geliştirilmesi 

önerileri de bu çalışmanın gerekçesini oluşturan önemli hususlardan biri olmuş-

tur. Saylam (2022) çalışmasında dijital devlet ve elektronik/dijital yönetişim kav-

ramları mihverinde e-devlet kavramını ele almıştır. Çalışma kapsamında söz ko-
nusu kavramların birbirlerine eş veya yakın anlamda kullanıldığı ve literatürde 

bir karmaşıklığa yol açtığı ifade edilmiştir. Kavramların farklı vurgularından yola 

çıkarak, paradigma değerlendirmesi yaparak ve teorilerle kavramların farklılık-
ları ortaya çıkarılmaya çalışılmış sonuç olarak da ayrım net bir şekilde açıklan-

maya çalışılmıştır. Ayrıca e-devleti konu edinen gelecek çalışmalarda kavramsal 

olarak hangi kavramların kullanıldığı, kavramların nasıl tanımlandığı ve hangi 

bağlamlarda kullanıldığı gibi hususların önemli olacağı da ifade edilmiştir.      

Yine de bürokrasi, e-devlet ve dijitalleşme ile ilgili alanyazında yapılmış 

çalışmaların bütünsel olarak değerlendirilmesi, yukarıda değinilen çıkarımların 

desteklenmesi ve bu araştırmaya konu olumanın sorgulamanın derinlemesine ele 
alınması açısından önem teşkil etmektedir. Bibliyometrik analiz yöntemi, bu tür 

bütünsel değerlendirmelere imkân tanıyan nicel bir yöntem olarak kullanılmak-

tadır. Çünkü bibliyometrik analiz yönteminin kullanıldığı çalışmalarda bu kav-
ramların kullanım sıklığı, zamansal değişimi ve ilişkiselliği gibi unsurlar ortaya 

koyulmaktadır. Bu bağlamda tartışmanın nicel boyutuna katkı sunması açısından 

bu tür çalışmaları ele almak yerinde olacaktır. 2000-2014 yılları arasında yapılan 

e-devlet çalışmalarının bibliyometrik analizinin ele alındığı bir araştırmada en 
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çok ele alınan konular, en üretken yazarlar ve uluslararası iş birlikleri ortaya ko-

yulmuştur. Çalışmada e-devlet bağlamında en çok araştırılan konuların teknolojik 

gelişmeler ve e-devlet uygulamaları olduğu ifade edilmiştir. En verimli ülkeler 
arasında ise ABD, Singapur ve İngiltere yer almaktadır (Ismayilova, 2014). Dias 

(2014), Portekiz’deki e-devlet araştırmalarını ele aldığı çalışmasında 2003-2013 

yılları arasında Scopus veritabanında yer alan araştırmaların bibliyometrik anali-
zini gerçekleştirmiştir. Yayın yılı, atıflar, ele alınan konular, kapsam, kullanılan 

yöntemler, yazarlar ve bağlı bulundukları kurumlar kapsamında analiz yapmıştır. 

E-devlet çalışmalarında Portekiz bibliyometrisinin Avrupa Birliği’ndeki diğer ül-
keler ile karşılaştırılmasını amaçlamıştır. Budak ve Özçelik (2022) ise devletin 

dijitalleşmesini ele aldıkları çalışmalarında dijital hükümet alanyazınına yönelik 

bir bibliyometrik analiz çalışması yürütmüşlerdir. 1998 ve 2022 yılları arasında 

Web of Science (WoS) veri tabanında kayıtlı olan 764 dokümanı Bibliyometrix 
R Studio yazılımı ile analize tabi tutmuşlardır. Araştırma sorgusunda sadece 

“Digital Government ve “Digital Governance” anahtar kelimelerini kullanmışlar-

dır. En çok yayın yapan ve atıf alan ülkenin ABD olduğu çalışma sonuçları ara-
sındadır. E-devlet araştırmalarının bibliyometrik analizinin yapıldığı bir diğer ça-

lışmada ise Scopus veri tabanı üzerinde yer alan araştırmalar için “e-

government”, “electronics government” ve “digital government” anahtar kelime-
leri kullanılmıştır. 4322 veri seti ile yapılan çalışmada en çok çalışma yapılan ilk 

üç ülke arasında ABD, Birleşik Krallık ve Çin yer almaktadır. Anahtar kelime 

analizinde ise 11 küme bulunmuş ve en sık tekrarlanan kelimeler arasında sosyal 

medya, bilgi teknolojileri, dijital bölünme, güvenlik, şeffaflık ve açık hükümet 
gibi kelimelerin olduğu ifade edilmiştir (Napitupulu ve Yakub, 2021). Dijital çağ 

yönetişimini konu alan bir bibliyometrik analiz çalışmasında Scopus veri taba-

nında son yirmi yılda yayınlanmış 9175 araştırma ele alınmıştır. Analiz sonuçla-
rında dijital çağ yönetişimi çalışmalarının özellikle son yıllarda, saygın dergilerde 

yayınlandığı bulunmuştur. Araştırmaların çoğunun gelişmiş ülkelerde yürütül-

düğü de sonuçlar arasındadır. Bibliyometrik analiz sonucunda dijital çağ yöneti-

şiminin vatandaşların katılımını dahil ederek geleneksel kamu hizmetlerinden va-
tandaş odaklı e-hizmetlere ve hatta son zamanlarda ortaya çıkan ve yıkıcı tekno-

lojileri kolaylaştırarak akıllı hizmetlere ilerlediğini ortaya koymuştur (Ravšelj, 

Umek, Todorovski ve Aristovnik, 2022).  

Ancak yukarıdaki çalışmalarda da görüldüğü üzere ‘bürokrasi’ kavramı 

ile beraber “dijitalleşme” veya “elektronikleşme” gibi kavramlara yönelik bibli-

yometrik bir analize yer verilmemiştir. Bu durum “e-devlet” kavramı yerine “di-
jital bürokrasi” kavramının kullanılmasına yönelik nicel verilere dayalı bir çıka-

rım yapılmasını mümkün kılamamaktadır. Bu çalışma kapsamında yukarıda ya-

pılan tartışmalara ek olarak bürokrasi, dijital ve elektronik kavramlarını içeren 

çalışmaların dâhil edildiği bibliyometrik analiz yapılmıştır. Bu sayede aşağıdaki 

araştırma sorularına cevap bulunabilecektir. 
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 E-devlet, bürokrasi ve dijitalleşme araştırmalarının eğilimi 
nasıldır? 

 Yapılan çalışmalarda en sık kullanılan anahtar kelimeler 
hangileridir? 

 Çalışmalar kapsamında hangi anahtar kelimeler birbirleriyle 
kullanılmıştır? 

 Bürokrasi, e-devlet, dijitalleşme ve dijital devlet kelimelerinin 
diğer anahtar kelimelerle bağlantısı nedir? 

 Anahtar kelimelerin yıllar içerisinde kullanım değişimi nasıldır? 

 Yapılan çalışmalarda en çok katkı sağlayan ülkeler hangileridir? 

 Alanyazına en çok katkı sağlayan ülkelerin iş birliği yaptığı 
ülkeler hangileridir? 

Teknolojinin hayatın her alanına temas etmesi, sosyal bilimler çalışma-
larında da yeni kavramların kullanılmasına sebep olmaktadır. Ancak bu kavram-

ların Türkçe karşılıklarının kullanımı ile ilişkili olarak kavramsal değerlendirme 

çalışmaları, kavram yanılgılarının önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada da konu edilen “e-devlet” kavramının kullanıldığı bağlamsal anlam 

ile bilimsel olarak kullanılan “devlet” kavramı açıklaması ile örtüşme düzeyi tar-

tışmaya açılmak istenmiştir. Özellikle “e-devlet” tanımlaması ile sunulan hizmet-

lerin “devlet” kavramı ve bileşenleri ile ilişkisi, kavramın yeniden ele alınmasına 

ilişkin yeni araştırma soruları doğurabilecektir.   

Yöntem  
Bu çalışmanın amacı “e-devlet” kavramının kullanımındaki kavram yanılgısını 

ortaya koymak ve ‘dijital bürokrasi’ kavramının ikame olma rolünü alanyazın 

çalışmaları temelinde tartışmaktır. Bu tartışmanın niteliğinin derinleştirilmesi 
için de alanyazında yer alan çalışmaları bütünsel olarak analiz etmeye imkân ta-

nıyan bibliyometrik analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bibliyometrik analiz 

yöntemi ile farklı çalışma alanlarının etkileşimleri ve performansları görselleşti-

rilerek ortaya koyulabilmektedir (Guo vd., 2021).  

Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin, çalışmaların ait olduğu der-

gilerin, kurumların ya da yazarların aralarındaki ilişkiler haritalar kullanarak gös-
terilir (Moral vd., 2020). Alanyazındaki çalışmaları elde etmek ve bibliyometrik 

analize tabi tutabilmek için günümüzde kullanılan birçok veri tabanı vardır. WoS, 

PubMed, Scopus ve Google Scholar bu veri tabanlarının en bilinenleri arasındadır 

(Chen, 2017). Bu çalışmada 2004 yılından beri varlığını sürdüren Scopus veri 
tabanı, farklı disiplinlerde birçok araştırmacıya hizmet veren 69 milyona yakın 

kayıt tutması açısından tercih edilmiştir (Moral vd., 2020).  Çalışma kapsamında 

1976 ve 2022 yılları arasında İngilizce dilinde yayınlanan “başlık”, “özet” ve 
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“anahtar kelimeler” temelinde “bureaucracy (bürokrasi)”, “digital (dijital)” ve 

“electronics (elektronik)” kavramlarını içeren çalışmalar sorgulanmıştır. Listele-

nen 271 dokümanın dil filtrelemesi yapıldıktan sonra 255 tanesi çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Scopus veri tabanında yer alan çalışmaların veri seti “.csv” formatında 

elde edilmiş ve veri toplama süreci sonlandırılmıştır. Elde edilen bulgular aşağıda 

sunulmaktadır. Bulgulara ilişkin tartışmalar sonuç bölümünde yapılmıştır.  

Bulgular 

Bu bölüm, bibliyometrik analiz ile ilgili veri setinin tanımlanması, anahtar keli-
meler ve çalışmaların yapıldığı ülkeler olmak üzere üç ayrı alt başlıkta yapılan-

dırılmıştır.  

Veri Setinin Tanımlanması 

Veri setine erişmek için ‘TITLE-ABS-KEY ( ( "bureaucracy" )  AND  ( "digital"  

OR  "electronics" ) )’ sorgusu gerçekleştirilmiştir. Veri setine ait tanımlayıcı bil-

giler Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Veri Setine Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Çalışma sürecinde benimsenen araştırma adımları sırasıyla; anahtar keli-

melerin tanımlanması, arama yapılacak veri tabanına karar verilmesi, sorgunun 
başlatılması, sorgu sonuçlarının iyileştirilmesi (sınırlandırma veya filtreleme iş-

lemlerinin yapılması), ön veri istatistiklerinin yapılması, verilerin analiz edilmesi 

ve raporlamadır (Garza-Reyes, 2015; Cobo vd., 2012). Verilerin analizi aşama-
sında açık kaynaklı VOSviewer yazılımı kullanılarak bibliyometrik analiz yapıl-

mıştır (Van-Erk & Waltman, 2010). Bu yazılım sayesinde verinin boyutuna, tek-

rarına ve veriler arası ilişkilere göre veri görselleştirmesi yapılabilmektedir 

(Donthu vd., 2021). 
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Anahtar Kelime Analizinde Elde Edilen Bulgular 

Bürokrasi alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde VOSviewer analiz aracında 
anahtar kelimeleri belirlemek için “Co-Occurance-Author Keywords” seçilmiş-

tir. Bütün anahtar kelimeler için minimum tekrarlanma sayısı üç olarak belirlen-

miştir. Toplamda 876 anahtar kelimenin 52 tanesinin birbiriyle ilişkili olduğu gö-

rülmüştür. Aynı anlamı ifade eden kelimelerden en çok tekrarlanan ve en çok 
bağlantı gücü olan kelimeler analiz edilmiş, diğer kelimeler analizden çıkarılmış-

tır. 47 kelime toplamda 6 kümeye ayrılmış ve kümeler görselleştirilerek analiz 

süreci tamamlanmıştır. Tekrarlanan anahtar kelimelerin tekrarlanma sayısı ve 
toplam bağlantı güçlerinin yer aldığı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. Tabloda 

tekrar sayısı veya toplam bağlantı gücü değeri 10 ve üzeri olan anahtar kelimelere 

yer verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışmalarda Kullanılan Anahtar Kelimeler 

Anahtar Kelimeler 
Tekrar 

Sayısı 

Toplam  

Bağlantı 

Gücü 

Bureaucracy (Bürokrasi) 36 64 

E-government (E-devlet) 27 49 

Digitalization (Dijitalleşme) 12 19 

Digital government (Dijital hükümet) 10 15 

Street-level bureaucracy (Sokak düzeyinde bürokrasi) 10 18 

Digital (Dijital) 9 14 

Digital divide (Dijital bölünme) 8 18 

Governance (Yönetişim) 8 14 

Ict 8 16 

Digital transformation (Dijital dönüşüm) 7 10 

India (Hindistan) 7 20 
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Aadhaar 6 18 

Management (Yönetim) 5 15 

Public administration (Kamu yönetimi) 5 13 

Accountability (Hesap verebilirlik) 4 11 

Transparency (Şeffaflık) 4 11 

Public service delivery (Kamu hizmeti sunumu) 3 11 

Tablo 1 incelendiğinde en çok tekrarlanan ilk beş kelime sırasıyla “bü-
rokrasi (bureaucracy)”, “e-devlet (e-government)”, “dijitalleşme (digitalization)”, 

“dijital devlet (digital government)” ve “sokak seviyesinde bürokrasi (street-level 

bureaucracy)” kelimeleridir. Bağlantı güçleri sıralamasına bakıldığında ilk iki sıra 
tekrarlanma sayısı ile aynıyken üçüncü sırada “Hindistan (India)” dördüncü sırada 

“dijitalleşme (digitalization)” ve beşinci sırada “sokak seviyesinde bürokrasi 

(street-level bureaucracy)” yer almaktadır. Çalışmalarda kullanılan kelimelerin bir-
birleriyle bağlantı güçleri ve tekrarlanma görselleri Şekil 2’de, anahtar kelimele-

rin bulunduğu çalışma sayıları Şekil 3’te bulunmaktadır. 

 

Şekil 2. Bürokrasi Çalışmalarındaki Anahtar Kelime Oluşumu Ağ Görselleş-

tirme 
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Şekil 2 incelendiğinde anahtar kelimeler arasında güçlü bağlantıların ol-

duğu görülmektedir. Büyük daireler hem tekrarlanma sayısının çokluğunu hem 

de diğer kelimelerle olan bağlantı gücünün derecesini göstermektedir.  

 

Şekil 3. Anahtar Kelimelerin Bulunduğu Çalışma Sayıları 

Bu anahtar kelimelerin birlikte kullanıldığı kelimelerle ilişkisinin daha iyi anla-

şılması için bulgular Şekil 4’te görselleştirilmiştir. 
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En az üç defa tekrarlanan 52 anahtar kelimenin 47 adeti 6 kümeye ayrıl-

mıştır. Söz konusu kümeler ve anahtar kelimeler Tablo 2’de sunulmuştur. Anah-

tar kelimelerin yoğunluk haritası da Şekil 5’te yer almaktadır. 

Tablo 2. Anahtar Kelimelerden Oluşan Kümeler 

Kümeler (6) Anahtar Kelimeler (47) 

Küme1 (12) artificial intelligence (yapay zeka), Bangladesh, big data, 

bureaucracy (bürokrasi), communication (iletişim), developing 

country (gelişmekte olan ülke), development (gelişme), digital (di-

jital), digital economy (dijital ekonomi), education (eğitim), social 

media (sosyal medya), technology (teknoloji) 

Küme2 (10) digital divide (dijital bölünme), digital era governance (dijital çağ 

yönetimi), discretion (tedbir), e-government (e-devlet), e-services 

(e-hizmetler), public administration (kamu yönetimi), public sector 

(kamu sektörü), public service delivery (kamu hizmeti sunumu), 

street-level bureaucracy (alt düzey bürokrasi), ict 

Küme3 (7) Aadhaar, accountability (hesap verebilirlik), biometrics (biyometri), 

corruption (yolsuzluk), surveillance (gözetim), transparency (şef-

faflık), India (Hindistan) 

Küme4 (7) Administration (yönetim), digital technology (dijital teknoloji), 

governance (yönetim), leadership (liderlik), management (yönet-

mek), networks (ağlar), schools (okullar) 

Küme5 (7) Blockchain (blok zincir), digital government (dijital devlet), digital 

transformation (dijital dönüşüm), e-governance (e-yönetişim), open 

Şekil 4. Bürokrasi, e-devlet, Dijitalleşme ve Dijital Devlet Kelimelerinin Bağlantıları 
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government (açık devlet), public services (toplum hizmetleri), smart 

contracts (akıllı sözleşmeler) 

Küme6 (4) digital bureaucracy (dijital bürokrasi), digitalization (dijitalleşme), 

government (devlet), innovation (yenilik) 

 

Şekil 5. Anahtar Kelimelerin Yoğunluk-Isı Haritası 

 Anahtar kelimelerin tekrarlanma ve kullanılma sayılarının yıllara göre değişimi 

Şekil 6’da sunulmuştur. 
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Şekil 6. Anahtar Kelimelerin Yıllar İçerisinde Kullanılma Değişimi 

Şekil 6 incelendiğinde alanyazında yapılan çalışmalarda 2014-2016 yıl-

ları arasında “e-devlet” kelimesi yoğun bir şekilde kullanılırken 2016-2018 yılları 
arasında bürokrasi ve dijital teknoloji kelimelerinin olduğu kümeler daha çok kul-

lanılmaya başlanmıştır. 2020’ye kadar olan çalışmalarda ise büyük veri ve dijital 

devlet kelimeleri daha yoğun bir şekilde kullanılmıştır. 2020 sonrasında ise dijital 

bürokrasi, dijital dönüşüm ve dijital ekonomi kelimeleri sıklıkla kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Ülke Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Bürokrasi çalışmaları için VOSviewer analiz aracında en çok çalışma sayısı, atıf 

sayısı ve toplam bağlantı güçlerini belirlemek için “Co-Authorship-Countries” 
seçimi yapılmıştır. Ülke analizi yapılırken yayınların tekrar sayısı en az üç olarak 

belirlenmiştir. Toplamda 65 ülkeden 22’sinin birbirleri ile bağlantılı olduğu bu-

lunmuştur. 22 ülkeden 14 tanesi toplamda altı ayrı kümede gruplanmıştır. Ça-

lışma sayısı 5 ve üzeri olan, atıf sayısı 50’den fazla ve bağlantı gücü 0 olmayan 

ülkelerin listesi Tablo 3’te yer almaktadır.  
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Tablo 3. Ülkelerin Çalışma, Atıf ve bağlantı Gücü Sayıları 

Ülkeler Çalışma Sayısı Atıf Sayısı Toplam 

Bağlantı Gücü 

Birleşik Krallık 42 958 9 

ABD 39 393 4 

Avustralya 18 73 8 

Kanada 15 113 2 

Norveç 11 103 1 

Hollanda 10 73 3 

Danimarka 8 136 4 

Meksika 5 58 3 

Çalışma sayısı bakımından ilk beşte sırasıyla Birleşik Krallık (42), ABD 

(39), Avustralya (18), Kanada (15) ve Endonezya (12) ülkeleri yer almaktadır. 

Diğer taraftan atıf sayısı bakımından Birleşik Krallık (958), ABD (393), 
Danimarka (136), Kanada (113) ve Norveç (103) ilk beş ülke arasında olduğu 

görülmektedir. Toplam bağlantı gücü olarak bakıldığında Birleşik Krallık (9), 

Avustralya (8), ABD (4), Danimarka (4) ve Hollanda (3) ilk beş ülke arasındadır. 

Aralarında etkileşim olan ülkeler Şekil 7’de sunulmuştur. 

 

Şekil 7. Ülkeler Arasındaki Bağlantıların Görselleştirilmesi 
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Büyük ve küçük daireler, diğer dergiler arasında güçlü ve zayıf ilişkileri 

göstermektedir. 14 ülke altı kümede gruplandırılmıştır. Kümeler arasında çok yo-

ğun olamamakla birlikte bir etkileşim olduğu anlaşılmaktadır. Birleşik Krallık ve 
ABD ülkeleri en büyük dairelerle temsil edilmektedir. Analiz sonucunda elde edi-

len kümeler ve ülkeler Tablo 4’te listelenmiştir. 

Tablo 4. Çalışmalarda Kümelenen Ülkeler 

Kümeler (6) Ülkeler (14) 

Küme1 (2) Birleşik Krallık, Avusturya 

Küme2 (1) ABD 

Küme3 (2) Norveç, Danimarka 

Küme4 (2) İtalya, Hindistan 

Küme5 (3)  Avustralya, İrlanda, Hong Kong 

Küme6 (3) Kanada, Hollanda, Meksika 

Sonuç 
Bu çalışmada, “e-devlet” kavramı yerine “dijital bürokrasi” nitelendirmesinin 

kullanımı tartışılmıştır. Bu bağlamda devlet kavramına yönelik birçok karşıt yak-
laşım ele alınmış, hukuksal tanımlamalar da irdelenmiştir. Devlet ile sivil toplum 

arasındaki işleyişin sağlanmasını mümkün kılan mekanizma olarak bürokrasi 

kavramı da tartışılmıştır. Her iki kavramın teknoloji ile günümüzdeki diğer bir 
ifadeyle dijital dönüşüm ile buluşması açıklanmış ve “e-devlet” kavramı yerine 

“dijital bürokrasi” tanımlamasının muhtemel kullanımı ortaya koyulmuştur.  

Alanyazın taraması ile İngilizceden çevrilen ve bilimsel çalışmalarda da 

kullanılan ve temelinde sosyal bilimler alanında genel kabul görmüş tanımların 
özellikle teknoloji ile ilişkili ekler almasının derinlemesine tartışıldığı kavramsal 

deneme çalışmalarının sınırlı olduğu bir gerçektir. Ancak yapılan kavramsal de-

neme çalışmaları doğalında da geleneksel çalışmalara nazaran özel zorluklar ba-
rındırmaktadır. Fikir aşamasından son yazma aşamasına kadar, bu kavramların 

daha geniş bir teorik argümanda nasıl birbirine bağlandığını dikkatlice belirtmek 
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gerekir (Reese, 2021). Ancak bu çıkarımın nicel bulgular ile desteklenmesi yapı-

lan tartışmanın güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla bibliyo-

metrik analiz çalışması da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada bibliyometrik analiz 
yönteminin kullanılma amacı konuyu ampirik bulgular etrafında yapılandırmak-

tan öte öne sürülen dijital bürokrasi kavramıyla hem literatürdeki olası kavram 

yanılgısını ortaya çıkarmak hem de söz konusu araştırmaların da mevcut duru-

munu ortaya koymaya çalışmaktır. 

Nicel değerlendirme yapma bağlamında; “bureaucracy”, “digital” ve 

“electronics” anahtar kelimeleri kullanılarak alanyazın çalışmalarının bibliyo-
metrik analizi yapılmıştır. Bibliyometrik analiz için Scopus veri tabanı tercih 

edilmiştir. Çalışmaların veri tabanı, yıl ve ülke bilgilerine göre sınıflandırılma-

sından sonra anahtar kelimeler ortak kelime analizine ve bibliyografik veri anali-

zine tabi tutulmuştur. Erişilen alanyazın çalışmalarının aralarındaki ilişkileri daha 
net ve doğru bir şekilde gösterebilmek için VOSviewer aracılığıyla anahtar keli-

melerin ve yayınların yapıldığı ülkelerin görsel haritaları oluşturulmuştur. Ko-

nuyla ilgili daha önce yapılan bibliyometrik analiz çalışmaları incelenmiş fakat 
çalışmaların genellikle e-devlet kavramı üzerinden yapıldığı bürokrasi ve dijital-

leşme açısından ele alınan çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu araştırma, elde 

edilen bulguların görsel olarak sunulması ve yapılan tartışmaya konu olan kavram 
yanılgısına ışık tutması açısından önem arz etmektedir. Bibliyometrik analizde 

elde edilen bulgulardan hareketle 2022 yılına kadar Scopus veri tabanındaki tüm 

yayınlar “bureaucracy”, “digital” ve “electronics” anahtar kelimeleri kullanılarak 

sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda 271 çalışmanın olduğu ve bu çalışmaların ilki-
nin 1976 yılında yapıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmaların 2009 yılında art-

maya başladığı ve en yüksek sayıya ise 2021 yılında ulaştığı saptanmıştır. 

“Bürokrasi” anahtar kelimesi ile beraber ‘elektronik’ ya da ‘dijital’ kav-
ramının kullanıldığı çalışmaların yıllar içerisindeki niceliksel değişimi irdelendi-

ğinde 2010 yılında bir kırılma gerçekleştiği 2015 yılından sonra ise bir artışın 

olduğu görülmektedir. 2020 yılındaki dramatik artış, normal bir artış olarak de-

ğerlendirilmesinin yanında pandemi sürecinde hemen tüm alanlarda dijital dönü-
şüm veya elektronik dönüşüm kavramlarının kamu yönetimi ve siyaset bilimi ça-

lışmalarında da kendini göstermesi ile açıklanmaktadır. Tabi ki bu kavramların 

birlikte kullanımının görece yeni olması, üretilen akademik çalışmaların çoğun-

lukla makale olarak yayımlandığını göstermektedir.   

Çalışmalarda en çok tekrarlanan kelimelerin bürokrasi (36), e-devlet 

(27), dijitalleşme (12), dijital devlet (10) ve sokak seviyesinde bürokrasi (10) ke-
limelerinin olduğu görülmüştür. 2014-2016 yılları arasında “e-devlet” kelimesi 

yoğun bir şekilde kullanılırken 2016-2018 yılları arasında bürokrasi ve dijital tek-

noloji kelimeleri daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bu bulgu yapılan sorgula-
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mada “e-devlet” sözcüğü olmamasına rağmen bürokrasi, dijitalleşme ve elektro-

nikleşme kelimelerinin bir arada olduğu araştırma sorgusunda çıktığı için önem 

taşımaktadır. Yani aslında e-devlet yerine kullanılan diğer kelimelerin (dijital 
devlet, dijital hükümet vs.) arasında daha sık kullanıldığı ifade edilmeye çalışıl-

mıştır.  2020’ye kadar olan çalışmalarda ise büyük veri ve dijital devlet kelimeleri 

daha yoğun bir şekilde kullanılmıştır. 2020 sonrasında ise dijital bürokrasi, dijital 
dönüşüm ve dijital ekonomi kelimeleri sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu du-

rum çalışmanın tartışmaya açtığı “e-devlet” kavramının yerine “dijital bürokrasi” 

kavramının kullanılması hususunu da desteklemektedir. Öyle ki “e-devlet” çalış-
malarında yıllar içerisinde ‘dijital bürokrasi’ veya bürokrasinin altında değerlen-

dirilen hizmetlerin dijital boyutta tartışıldığı açıktır.  

Araştırmaların çoğunlukla Birleşik Krallık (42), ABD (39), Avustralya 

(18), Kanada (15) ve Endonezya (12) ülkelerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Atıf 
sayısı bakımından çalışmalara bakıldığında Danimarka ve Norveç ülkelerinde ya-

pılan çalışmaların sayısının az olmasına rağmen atıf sayılarının diğer çalışmalara 

nispeten daha çok olduğu anlaşılmıştır. Ülkelerin birbirleriyle ilişkilerine bakıl-
dığında ise Birleşik Krallık ve ABD’nin diğer ülkelerle olan bağlantılarının güçlü 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara paralel olarak Ismayilova (2014) e-

devlet bağlamında en çok araştırılan konuların teknolojik gelişmeler ve e-devlet 
uygulamaları olduğunu vurgulamış ve en verimli ülkeler arasında ise ABD oldu-

ğunu ifade etmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarından farklı olarak Singapur ve 

İngiltere’nin de çok sayıda araştırmaya sahip olduğunu aktarmıştır. Diğer taraftan 

Budak ve Özçelik (2022) de yaptıkları çalışmada dijital devlet odağında yapılan 
araştırmalarda en çok yayın yapan ülkenin ABD olduğunu ifade etmiştir. 

Napitupulu ve Yakub (2021) çalışmalarında en çok yayın yapan ülkeler arasında 

ABD ve Birleşik Krallık olduğunu söylemiş fakat anahtar kelimeler analizinde 
bu çalışmanın sonuçlarından farklı olarak sosyal medya, bilgi teknolojileri, dijital 

bölünme, güvenlik, şeffaflık ve açık hükümet gibi kelimelerin daha yoğun kulla-

nıldığını ifade etmiştir. Bu bulgular, teknoloji, dijital dönüşüm ve kamu yönetimi 

alanında öncü olan ülkeler ile benzerlik göstermesi çalışmanın tutarlılığına katkı 
sunmaktadır. Ancak dijital dönüşüm sürecini markalaştırarak Endüstri 4.0 kavra-

mını tüm dünyaya tanıtan Almanya’nın bu sıralamalarda yer almaması dikkat 

çekmiştir. Gerek kullanılan veri tabanı gerekse Almanya’nın dijital dönüşümü 

üretim odaklı ele alması bunun sebebi olarak görülebilir. 

Sonuç olarak dijital bürokrasi kavramının e-devlet kavramı yerine kulla-

nım olanağının tartışmaya açıldığı bu çalışmada, devlet ve bürokrasi kavramının 
siyaset bilimi açısından anlamları derinlemesine irdelenmiş, bilişim sistemleri 

alanının ana konularından biri olan e-devlet çalışmalarında ele alınan başlıklar 

açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Dijital bürokrasi, e-devlet, dijital devlet 

gibi kavramların birbirleri yerine kullanılma yanılgısını ortaya koymaya yönelik 
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güçlü ipuçları elde edilmiştir. Hâlbuki bu kavramlar birbirlerine yakın kavramlar 

gibi görünmekle birlikte birbirlerinden son derece farklı unsur ve içeriklere sa-

hiptir. Bürokrasi kavramı her ne kadar devlet olgusuna ilişkin bir unsur olsa da 
devlet ile bir ve aynı anlama gelmemektedir. Nitekim yargı, güvenlik, yerel yö-

netimler ve benzeri unsurlar da tıpkı bürokrasi gibi devlet olgusunun içerdiği kap-

sam dâhilindedir. Günümüzde devletin bürokratik anlamda bir takım iş ve işlem-
lerinin dijital olarak yürütülebilmesi mümkün olsa da güvenlik ve adalet gibi un-

surların tamamıyla dijitalleşmesi henüz mümkün görünmemektedir. Günümüzde 

yaygın bir şekilde kullanılan “e-devlet” kavramının devlete ait olan söz konusu 
unsurların tamamını içeremeyeceği ifade edilebilir. Bu çalışma, genel kabul gör-

müş olan “e-devlet” kavramının ve bu kavramla nitelendirilmek istenen bağlamın 

tartışılabilir bir mahiyette olabileceği sonucunu doğurmaktadır. İlgili alanyazında 

“e-governance” kavramının çokça tanımının olması, e-yönetişim (e-governance) 
ve e-devlet (e-government) kavramlarının birbiri yerine kullanılarak bir kavram 

yanılgısı oluşması ve e-devlet ve e-yönetişim için bir çerçeve önerilmesi gerektiği 

gibi hususlar derinlemesine tartışılmıştır (Palvia ve Sharma, 2007; Calista ve 
Melitski, 2007; Bannister ve Connolly, 2011; Saylam, 2022). Sunulan öneriler ve 

eleştiriler bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeler ve çıkarımlar ile pa-

ralellik göstermektedir.  

Yine çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler e-devlet kavramı ye-

rine dijital bürokrasi veya e-bürokrasi gibi kavramların kastedilen anlamı karşı-

lamaya daha uygun olabileceği ve alanyazındaki yönelimin buna elverişli olabi-

leceğini göstermektedir. Bu açıdan çalışmanın yeni fikirler ve araştırmaların ya-
pılmasına ışık tutacağı umulmaktadır. Araştırma sorularının sonuç ve çıkarımlara 

yansıması bibliyometrik analiz, alanyazın taraması ve sonuçların analitik bir akıl 

süzgecinden geçerek yorumlanmasına dayalıdır. Yapılan çıkarımlar sadece bibli-
yometrik analiz sonucundan ibaret değildir. Türkçe alanyazında “e-devlet” olarak 

nitelendirilmiş olan kavramın yabancı alanyazında var olduğu anlamda kullanılan 

“e-government”, “e-governance” gibi kelimelerin Türkçeye çevrilmesinde bir 

kavram yanılgısı oluşturduğu düşüncesinden hareketle “dijital bürokrasi” kav-
ramı önerilmiştir. Bu tartışmanın nicel olarak derinleştirilmesi bağlamında; meta 

analiz yapılmasının yanında daha az tekrar eden anahtar kelimelerin analizi, diğer 

veri tabanlarının da dâhil edilerek araştırmaların genişletilmesi ve alanyazındaki 
çalışmaların etkileşimleri ve performanslarını ortaya koyan farklı yöntemlerin 

kullanılması önerilebilir.  
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Büyükşehir Belediyelerinde Kırsal Mahalle-

Kırsal Yerleşik Alan Uygulaması ve Bir Model 

Önerisi 

Orhan Veli ALICI  

Ahmet YAMAN
  

Öz: Türkiye’de 2014 yılı itibariyle büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde köyler 

mahalle statüsüne dönüştürülerek anılan kırsal mekânlara belediyelerin hizmet sunması 

uygulamasına geçilmiştir. Kırsalda yaşayan vatandaşların yerel yükümlülükler karşı-

sında korunması maksadıyla beş yıl süresince önemli istisna ve muafiyetler tanınması 

gerekmiştir. Ancak bahsedilen süre sonrasında kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların 

bu yönetsel modele ekonomik anlamda uyum sağlayamayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle 

kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara tanınan indirim ve muafiyetlerin süresiz hale ge-

tirilmesi uygulamasına geçilmiştir. Ancak bir yerleşim yerinin kırsal mahalle veya kırsal 

yerleşik alan olarak belirlenmesine dair yapılan düzenlemede yer alan kriterlerin yeterli 

olmadığı, subjektif bir mahiyet içerdiği de görülmüş, özellikle kırsal ile kentsel alanın 

bütünleştiği yerlerde bahsedilen haklardan kentsel yaşam süren vatandaşların da istifade 
edebileceği anlaşılmıştır. Bu maksatla da kırsal alanların korunması, tanınan haklardan 

sadece kırsal yaşam süren vatandaşların yararlanması ve bu yerlere hizmet sunan idare-

lerin mali yapıları ile hizmet kalitelerinin korunması adına ilgili mevzuatta yer alan ve 

idarelere takdir yetkisi sunan “ve benzeri hususlar” ifadesinin içeriğinin objektif bir şe-

kilde belirlenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu amaçla da kentsel ve kırsal alanın bütünleş-

tiği Mersin ili Mezitli ilçesi örneği çerçevesinde bir alan araştırması yapılarak kırsal ya-

şamın ve hizmet sunucularının menfaatlerini koruyacak ölçüde yeni kriterlerin tespit edil-

mesi ve bu çalışma kapsamında bir model önerisi sunulması amaçlanmıştır.      
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Abstract: As of 2014, villages in the provinces where metropolitan municipalities ruled 

in Turkey have been transformed into the status of neighborhood administration and the 

practice of providing services to rural settlements has been started by municipalities. 

Significant exceptions and exemptions had to be granted for five years in order to protect 

rural dwellers against local obligations. However, after the mentioned period, it was 

understood that the citizens living in rural settlements could not adapt to this 

administrative model economically. For this reason, the practice of making the discounts 

and exemptions granted to citizens living in rural settlements has been made indefinite. 

However, it has been seen that the criteria in the regulation regarding the determination 
of an administrative area as a rural neighborhood or a rural settlement are not sufficient 

and contain a subjective nature, and it has been understood that urban dwellers can also 

benefit from these rights, especially in places where rural and urban settled areas are 

integrated. Thus, in order to protect rural settlements, to benefit from the rights granted 

only to rural dwellers, and to sustain the financial structures and service quality of the 

administrations providing services to these places, it has become necessary to determine 

the content of the expression “and similar matters” in the relevant legislation, which 

gives discretion to the administrations, in an objective way. For this purpose, it is aimed 

to determine new criteria to protect the interests of rural life and service providers by 

conducting a field research within the framework of the sample of Mezitli district of 

Mersin, where urban and rural settled areas are integrated, and to present a model 

proposal within the scope of this study. 

Keywords: Rural neighborhood, rural settlement, metropolitan municipality, subordinate 

institutions, village. 

 

Giriş  

Son yıllarda ortaya çıkan küresel risk ve belirsizliklerin getirdiği sosyal, siyasal, 

ekonomik ve demografik değişim ve dönüşümler, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye için de sosyal, ekonomik ve politik birçok alanda yapısal sorunları bera-

berinde getirmiştir. Dünya ve Türkiye’de yaşanan sanayileşme ve plansız kent-

leşmenin yarattığı hızlı değişim ve dönüşümün somutlaştığı, görünür olduğu ve 
yeniden üretildiği toplumsal sorunlar, kentsel mekânlarda yoğun bir şekilde kar-

şımıza çıkmaktadır. Kent yüzyılı ve kent toplumu olarak adlandırılan çağımızda, 

2018-2050 yılları arasında dünya nüfusunun yüzde 80’inin kentlerde yaşayacağı 
tahmin edilmektedir (Gottdiener ve Hutchison, 2011: 1-3; Keleş, 2016: 133; 

Saunders, 1989: 11; Şengül, 2009: 15-18; Tekeli, 2011: 10-50; United Nations, 

2019: 1-5). Kentleşmenin yarattığı hızlı değişim ve dönüşüm, kentlerin yönetim 

süreçlerinin de incelenmesini beraberinde getirmiştir. Kentlerin kimler tarafından 
ve nasıl yönetildiği, kentsel politika yazınınca incelenmektedir (Stoker, 1998: 20; 

Yaman, 2021a: 1021). Bir başka ifadeyle kentsel politika çalışmaları genel olarak 

yerel yönetimlerin, özel olarak da belediyelerin yönetimi gibi konular üzerine 
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odaklanmakta; ayrıca, kentsel yaşamın sosyal, ekonomik ve kültürel alanların ko-

nut, eğitim, sağlık, ekonomi, çevre vb. başlıklarındaki araştırmaları da içerisinde 
barındırmaktadır (Erder ve İncioğlu, 2013: 26-30; Keleş, 2016: 106-107; 

Kurtoğlu, 2004: 20). Kentleşme sürecinin hızı ve yarattığı sosyo-ekonomik dö-

nüşüm metropol kentlerin oluşumuna ve yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. 
Metropol kentler, hizmet sunmakla görevli ve yetkili oldukları kırsal alanı kap-

sayacak mahiyette geniş ölçek ve giderek artan nüfus nedeniyle yönetim modeli 

anlamında değişikliklere uğramakta, bu çerçevede geliştirilen model de hizmet 
sunum yöntemi, teşkilat yapısı, siyasal katılım mekanizması ve hizmet standart-

ları gibi hususlarda farklılaşmaktadır (Oktay, 2016a: 67).  

Türkiye’de 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 2004 yılında 

kabulü ile birlikte sadece İstanbul ve Kocaeli illeri özelinde il mülki sınırı mode-
line geçilmiştir. Anılan uygulama ile bu iki büyükşehir belediyesi diğer belediye-

lerden farklı olarak ifa etmekle görevli ve yetkili oldukları mahalli müşterek ni-

telikli hizmetleri sadece kentsel alanda değil kırsal alanlarda da sunmakla yetki-
lendirilmişlerdir (Yılmaz, 2021: 121). Söz konusu il mülki sınırı kapsamında yer 

alan kırsal alanlara büyükşehir ve ilçe belediyelerince hizmet sunulması uygula-

ması, 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun ile bütün büyükşehir bele-
diyelerini kapsar hale getirilmiştir. Mezkûr değişiklik ile büyükşehir yönetim mo-

deli, bütünşehir modeli haline getirilmiş, ilçe belediyelerinin hizmet alanı ilçe 

mülki idare sınırı, büyükşehir belediyeleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin hiz-

met alanı da il mülki sınırı haline gelmiştir. Böylece Türkiye’de kent-bölge bir-
leşimi (city-region consolidation) modeli uygulama imkânı bulmuştur (Çiner ve 

Zengin, 2019: 453). Dolayısıyla belediyelerin hizmet sunduğu nüfus önemli dü-

zeyde artmıştır (Nacak, 2022: 64). Söz konusu genişlemenin maliyetleri azalta-
cağı ve vatandaş memnuniyetini artıracağı da öngörülmüştür (Kızılboğa, 2015: 

160). Bu alanlarda tüzel kişiliklerini kaybeden “köyler” ve “belde belediyeleri” 

ise anılan değişim akabinde “mahalle” haline dönüştürülmüştür. 6360 sayılı 

Kanun’un geçici 1 inci maddesi uyarınca köy ve belde belediyesi iken mahalleye 
dönüştürülen yerleşim yerlerinde yaşayanlara mahalli müşterek hizmetler öze-

linde geçici süreyle birtakım muafiyet ve indirimler tanınmıştır. Söz konusu mu-

afiyet beş yıl süreyle yerel vergilerin alınmaması iken, indirim ise su ve atık su 
ücretinin en düşük tarifenin %25’ini geçemeyeceği şeklindedir (Alıcı, 2017: 

906). Bahsi geçen beş yıllık sürenin dolmasına kısa bir süre kala anılan muafiyet 

ve indirim süresi, kanun koyucu tarafından 6360 sayılı Kanun’da yapılan de-

ğişikliklerle peyderpey 31 Aralık 2025 tarihine dek uzatılmıştır.  

Kırsal alan belediyeciliği ile köy veya belde iken mahalleye dönüştürülen 

yerlerde kentsel alan yönetim modelinin ve mevzuatının uygulanması neticesinde 

gerek hizmetlerin sunulması gerekse de tanınan indirim ve muafiyetler ile gelir 
kaynaklarının yeterince artırılmamasına bağlı olarak 2014 ile 2021 yılları ara-

sında uygulamada önemli sakıncalar ve sorunlar ortaya çıkmıştır (Oktay, 2016b: 
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103; Kızılboğa ve Alıcı, 2013: 370-377). Yapılan kimi araştırmalarda da kırsal 

nüfusun kentsel hizmetlerden yeteri kadar yararlanamadıkları tespit edilmiştir 

(Bayar ve Karabacak, 2020: 104). Aradan geçen zaman neticesinde kırsal alanda 
yaşayan insanların yerel vergileri ve içme suyu ücretini ödemekte güçlük çeke-

ceğinden hareketle, anılan muafiyet ve indirimin kırsal alanlarda süresiz hale ge-

tirilmesi düşüncesi hâkim gelmiştir. Akabinde de 16/10/2020 tarihli bir düzen-
leme ile 5216 sayılı Kanun’a Ek Madde 3 eklenerek büyükşehir belediyesi sınır-

ları içerisinde yer almakla birlikte daha önce köy veya belde belediyesi olup ma-

halleye dönüştürülen yerlerin belirli şartları taşıması halinde “kırsal mahalle” ve 
“kırsal yerleşik alan” olarak belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Bahsi ge-

çen düzenleme ile bu yerlerde 6360 sayılı Kanun’un tanıdığı istisna ve muafiyet-

lerin süresiz hale getirildiği, söz konusu kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların 

meclis kararı ile zaman içerisinde statüsünün değiştirilebileceği de hükme bağ-
lanmıştır (Ekinci, 2020: 780-781; Karalezli, 2021: 59). Ancak söz konusu kriter-

lerin göreceli olması, idarelere göre farklı değerlendirilecek bir mahiyet içermesi 

ve yeterince objektif nitelikte kriterler olmaması sebebiyle uygulamada benzer 
konumda olan mahallelerde kamu yararına hizmet etmeyecek ölçüde farklı karar-

ların alınmasına yol açılabileceği de öngörülmüştür. Bu nedenle çalışma kırsal 

mahalle ve kırsal yerleşik alan kararlarının alınması noktasında mevcut mevzua-
tın yeterli olup olmadığını, söz konusu uygulamanın kamu yararını tesis etmek 

adına mekân yaklaşımıyla mı yoksa mesken veya kırsal yaşam süren mukimler 

özelinde mi bir belirlemeye gitmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu tartışma-

dan hareketle bilhassa kente yakın kırsal alanlar ile kent nüfusunun geçici süre 
ile yaşadıkları kırsal alanlarda kamu yararını sağlamak maksadıyla kent ve kır 

nüfusunu ayrıştırma noktasında mevzuat değişikliğini de gerektirecek bir şekilde 

var olan sakıncaların giderilmesi için alınması gereken aksiyonlar da inceleme 

konusu yapılmaktadır.  

Çalışma kapsamında, kentsel ve kırsal nüfusun bütünleştiği, başka bir de-

yişle ilçe mülki sınırı kapsamında diğer büyükşehir belediyelerinde rastlanması 

muhtemel birçok etmeni barındıran Mersin İli Mezitli İlçesi örneği alınmış, ilçe 
belediyesince kırsal mahalle şeklinde kabul edilen kırsal alan mahalle muhtarları 

ile ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, su ve kanalizasyon idaresi bürokratları 

ve meclis üyeleri ile görüşülerek bir yerin kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan 
olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan şartların tespit edilmesi yoluna gidile-

rek bir model önerisinde bulunulmuştur. 

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Uygulaması  

Kentsel alanların yönetimi noktasında uygulanagelen büyükşehir yönetim mode-

linin il mülki sınırı kapsamında uygulanması maksadıyla 2004 yılında sadece 
İstanbul ve Kocaeli illeri seçilmiştir. 2014 yılı itibarıyla da anılan uygulamanın 
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diğer büyükşehir belediyelerinde de tatbik edilmesi yoluna gidilmiş, bütün bü-

yükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde il mülki sınırı uygulamasına geçilmiş, 
bu yerlerde daha önce kırsal alana hizmet sunan il özel idarelerinin tüzel kişilik-

leri de kaldırılmıştır. Köyler ise mahalle haline dönüştürülerek kentsel hizmet su-

nucuları olan belediyelerin sorumlulukları altına alınmıştır. 1924 yılında yürür-
lüğe konulan ve hala uygulanmakta olan 442 sayılı Köy Kanunu ile idare edilen 

bu yönetsel yerel birimler köy tüzel kişiliği hüviyetinden arındırılarak mahalle 

statüsüne dönüştürülmüş ve bu yerlerde yaşayan vatandaşlar yerel vergi ve yü-

kümlülüklerle baş başa bırakılmıştır.  

Dünyadaki durum incelendiğinde; belediye yönetimleri genel olarak 

kentsel alanlarda faaliyette bulunmakta olup, kırsal alanlar için farklı teşkilatlar 

mahalli müşterek nitelikli hizmetleri sunmaktadır. Kırsal alan belediyeciliğinin 
ise nadir de olsa örneklerine rastlanılmaktadır. Hollanda, İtalya ve Japonya gibi 

ülkelerde kırsala hizmet sunan belediyelerde, kırsalın kentsel alanlara göre yerel 

hizmetlerden yeterince yararlanamadıkları ve söz konusu hizmetlerin de maliye-
tinin artması nedeniyle yerel idarelerin zor durumda kaldıkları tespit edilmiştir 

(Yılmaz, 2021: 127). Türkiye özelinde ise İngiltere’de olduğu gibi kentsel ve kır-

sal alan ayrımına benzer bir model esas alınmış (Yılmaz, 2021: 134), böylece 
metropoliten alanlar dışında kırsal alanlarda da büyükşehir belediyeleri ile ilçe 

belediyeleri ve bağlı idarelerin hizmet sunması modeline geçilse de uygulamada 

kentsel alan ile kırsal alana aynı mevzuatın tatbik edilemeyeceği bir kez daha 

anlaşılmıştır (Arıkboğa, 2013: 92-93). Yukarıda zikredilen ülkelerde dengeli bir 
kentleşme olması, büyükşehir belediyelerinin makro hizmetlerle ilgilenmesi, kır-

sala yakın olan alt kademe belediyelerinin Türkiye özelinde ilçe belediyelerine 

nazaran daha yetkili olması ve optimum ölçeklere sahip bir örgütlenmenin sağ-
lanmış olması da dikkate alındığında anılan ülke örneklerinde kırsalın gereksi-

nimlerinin karşılanması daha olası iken Türkiye özelinde olabildiğince merkezi-

leşen ve hatta “Lider Mahalli İdare” haline gelen büyükşehir belediyeleri kırsal 

alan ve kentsel alan ikileminde önemli bir sistemsel sorun olarak ele alınmaktadır 

(Alıcı, 2020: 254; Gözler, 2018: 253-254).  

Öte yandan var olan dönüşümün daha iyi algılanabilmesi maksadıyla 

2014 yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporunun incelenmesi gerekmektedir. 
Anılan rapora göre 2013 yılında 34.283 adet köy tüzel kişiliği var iken 2014 yı-

lında bu sayı 18.143 adete inmiştir (cbs.gov.tr, 2014: 13). Dolayısıyla il mülki 

sınırı uygulaması ve köylerin mahalleye dönüştürülmesi neticesinde 16.140 köy 
tüzel kişiliğine son verilmiştir. Mezkûr uygulama akabinde, özellikle hizmet ka-

litesinin düşmesi, bu kırsal alandaki mahallelerde yaşayan insanların yerel vergi-

lerle karşı karşıya gelmesi, büyükşehirlerin ilçe belediyelerine göre daha yetkili 

hale getirilmesi neticesinde kentsel yönetim modelinin kırsal alana uygulanması 
özelinde önemli bir sorunun oluştuğu görülmüş, kırsalda yaşayan vatandaşların 

yaşamlarını sürdürmekte zorluk çekecekleri vurgulanmıştır  (Genç ve Tekçe, 
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2019: 13-14; Arıkboğa, 2018: 18; Kızılboğa ve Alıcı, 2013: 368; Kızılboğa, 

Akıllı ve Özaslan, 2014: 232-233; Gürbüz, 2012: 34-35; Zengin, 2014: 109; Genç 

ve Korkın, 2017: 90-91). Zikredilen sorunlardan sadece kırsal alanda yaşayanla-
rın ekonomik açıdan desteklenmesi maksadıyla vergi ve ücretlerde indirim ve 

muafiyet yoluna gidilmesi hususu dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle sistemsel 

açıdan modelin kırsal alanda uygulanması neticesinde ortaya çıkan yönetsel so-

runların giderilmesini sağlayıcı mahiyette bir aksiyon alınmamıştır. 

Köy olmanın verdiği hak ve ayrıcalıklardan yararlanan bu yerler için bir 

geçiş dönemi de öngörülmüş, beş yıl süresince yerel vergi ve ücretler konusunda 
anılan yerlere önemli indirim ve muafiyetler tanınmıştır. Ancak beş yıl bitmeden 

evvel kırsalda yaşayan vatandaşların bu mali külfetler altında kalmasının yarata-

cağı olumsuzluklar ve neticede meydana gelecek politik sonuçlar da nazara alı-

narak söz konusu süre peyderpey üç yıl daha uzatılmıştır. Bu sürenin de sonuna 
gelinmeden yeni bir statü belirlenerek bu yerlere tanınan muafiyet ve indirimlerin 

süresiz hale getirilmesi uygulamasına geçilmiştir. 16/10/2020 tarihli bir düzen-

leme ile 5216 sayılı Kanun’a Ek Madde 3 eklenerek büyükşehir belediyesi sınır-
ları içerisinde yer almakla birlikte daha önce köy veya belde belediyesi hüviye-

tinde iken mahalleye dönüştürülen yerlerin “sosyo-ekonomik durumu, şehir mer-

kezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu 
ve benzeri hususlar dikkate alınarak” belediye meclislerinin alacağı karar ile kır-

sal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin “kırsal mahalle”, tamamı 

kırsal mahalle olarak tespit edilemeyen diğer mahallelerde de on bin metrekare-

den az olmamak kaydıyla diğer alanların da “kırsal yerleşik alan” olarak kabul 
edileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu değişikliğe dair TBMM’de yapılan 

görüşmeler incelendiğinde İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi genel olarak köy 

tüzel kişiliğinin anılan yerlere geri verilmesi gerektiği, kırsal mahalle gibi bir uy-
gulamanın idari teşkilat ile uyumlu olmayacağı, kırsal alanların ve yaşamın ko-

runmasının gerektiği hususlarını yinelemişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu 

yerlerin “merkez köy” hâline getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. AK Parti ise kır-

sal alanlarda devam eden hak ve muafiyetlerin sürekli hale getirileceğini, bu hu-
susta gerekli tespit ve takdir yetkisinin ise yerel meclislere bırakılarak sahayı en 

iyi bilen idarelerin tam yetkili kılınmasının amaçlandığını vurgulamıştır (TBMM, 

2020). Ancak kırsalda yaşayan geçici kent nüfusuna dair bir değerlendirmeye gi-
dilmemiştir. Anılan değişikliğin genel itibariyle bir bütün olarak değerlendiril-

mesi neticesinde, kırsalda sürekli olarak yaşayan ve kırsal üretim süreçlerinde yer 

alan vatandaşların desteklenmesi gayesiyle yürürlüğe konulduğu anlaşılmıştır.  

Bu düzenleme akabinde Kanun metninde yer alan hususların daha sarih 

bir şekilde düzenlenmesi gerekmiş, buna bağlı olarak da uygulamayı göstermek 

üzere 15 Nisan 2021 tarih ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de “Kırsal Mahalle ve 

Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.  
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Söz konusu Yönetmeliğin 4. maddesine göre; kırsal mahallelerin 1984 

yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi hüviyetinde iken mahalleye dönüş-
türülen yerler arasından belirlenebileceği, bu yönde bir karar alınma sürecinde ise 

“adalet, eşitlik ve genellik prensipleri” nazara alınarak benzer özellik taşıyan yer-

ler için özdeş bir statünün belirlenmesi gerektiği hususuna yer verilmiştir. Bu ge-

nel açıklamalardan sonra ise bir yerin kırsal mahalle olarak belirlenebilmesi için; 

“a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, 

b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, 

c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden 

en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması, 

ç) Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi, 

d) İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olma-

ması, 

e) Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçü-

münün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluş-
turması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim 

kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması,” 

hususlarından bir veya daha fazlası ile benzeri hususların dikkate alına-

cağı hükme bağlanmıştır.  

Öte yandan kırsal yerleşik alan tespitinde de söz konusu uygulamanın 

mahalle düzeyinde yapılmasının esas olduğu belirtilmekle birlikte, yukarıda yer 

verilen şartların sağlanamamasından dolayı kırsal mahalle tespiti yapılması müm-
kün olmayan yerlerde on bin metrekareden az olmayan alanların Yönetmelik kap-

samında yer alan ilke ve şartlar dikkate alınarak “kırsal yerleşik alan” olarak be-

lirlenebileceği de hüküm altına alınmıştır.  

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlere tanınan 

muafiyet ve indirimler ise şu şekildedir:  

“a) Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mü-

kellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mes-
ken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 

emlak vergisinden muaf olacaktır. 

b) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 

alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan muaf olacaktır. 

c) Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler 

için emlak vergisi %50 indirimli uygulanacaktır. 
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d) 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat 

harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları %50 indi-

rimli uygulanacaktır. 

e) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde 

içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en 

düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin 

%25’ini geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.” 

Görüleceği üzere yukarıda yer verilen indirim ve muafiyetler, kırsal 

alanda yaşayan vatandaşlar kadar bu hizmetleri sunan idare ve kurumlar açısın-
dan da önem taşımaktadır. Bu yüzden anılan hak ve ayrıcalıkların yararlandırıl-

ması hususunda lüzum bulunan özenin gösterilmesi gerek vatandaşlar gerekse de 

hizmet kalitesini koruyacak olan idare ve kurumlar nezdinde büyük ehemmiyet 

taşımaktadır. 

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitinde Karar Alma Süreci 

Kentin mekânsal planlanması, kentin sosyal ve ekonomik gelişiminin sağlanması 

kentsel politikanın temel inceleme alanlarını oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, 
kentin fiziksel planlamasının içeriği ve niteliği sosyal, ekonomik ve politik dış-

sallıkları da beraberinde getirmektedir. Bu durum ise kentin işlevini, kentteki fa-

aliyetlerin nerede ve nasıl konumlanacağını, kentsel ekonomik yapının dönüşü-
münü etkileyen kentsel politikanın karar alma süreçleriyle yakından ilişkilidir 

(Eraydın, 2006: 36-38; Keleş, 2016: 147; Şengül, 2007: 64-70, Yaman, 2021b: 

377). Kentte yaşayan vatandaşların istifade ettikleri mahalli müşterek ihtiyaçların 

karşılanmasında ve kentin mekânsal planlamasında yerel yönetimler yetkili ida-
relerdir. Bu yetki dâhilinde belediyeler mahalli müşterek ihtiyaç olduğu varsayı-

mından hareketle mekâna dayalı kentsel politikalar geliştirebilmektedir (Erençin, 

2006: 22, Yaman, 2022: 43). Çalışmanın konusunu oluşturan kırsal mahalle ve 
kırsal yerleşik alan tespitindeki karar alma süreçlerinin katılım düzeyinin niteliği 

ve niceliğinin incelenmesi de bu açıdan önem taşımaktadır.  

Mevzuata göre kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitine dair süreç, 

sadece belediyeler özelinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede ilgili ilçe belediyesinin 
meclisinde alınacak karar ile süreç başlamakta, akabinde de bu karar büyükşehir 

belediye meclisine intikal ettirilmektedir. Büyükşehir belediye meclisinde ise ilk 

toplantıda ilçe belediyesinin kararının görüşüleceği ve en geç doksan gün içeri-
sinde nihai kararın verileceği hususu düzenlenmiştir. Söz konusu süre içerisinde 

büyükşehir belediye meclisince bir karar alınması zorunluluk arz etmekle birlikte 

genel olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda ilçe belediyesi ka-
rarlarının aynen veya değiştirilerek kabul edileceği yönünde düzenlemeler yer 

alsa da sadece kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitinde büyükşehir bele-
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diye meclisine “aynen kabul etme”, “değiştirerek kabul etme” yetkilerine ek ola-

rak “reddetme” yetkisi de verilmiştir. Bu durumda büyükşehir belediye meclisi-
nin doksan gün içerisinde karar alamaması halinde meydana gelecek olan zımni 

ret durumunun yanı sıra ilçe belediyesinin kararını reddetmesi halinde idarelere 

zaman kazandırıcı bir olanak da tanıdığı değerlendirilmektedir.  

Yönetmeliğin 6. maddesinde; büyükşehir belediye meclisi tarafından ilçe 

belediyesinden gelen teklifin değerlendirilmesi sırasında; bir mahalle özelinde 

kırsal mahalle kararının alınması sırasında ekonomik ve sosyal bütünlüğün ge-
rektirmesi halinde mahalle civarında yer alan yerleşimleri de kapsayacak şekilde 

genişletme veya daraltma ile mahalle sınırı içindeki kırsal yerleşik alan kararını 

mahalle sınırlarına dek genişletme yetkisinin büyükşehir belediye meclisine ve-

rildiği görülmektedir. 

Bu açıklamalardan hareketle büyükşehir belediye meclisinin ilçe bele-

diye meclisleri tarafından alınan kararlar üzerinde kayda değer mahiyette belirle-

yici bir yetki ile donatıldıkları, söz konusu karar sürecinin genel olarak meclis 
kararları şeklinde işleme dönüştüğü görülmektedir. Ancak bu karar süreçlerinde 

önemli bir eksiklik göze çarpmaktadır. Belediye meclisi kararı öncesinde ilgili 

belediye birimlerinin yapacakları tespitlerde bu kırsal yerlerin muhtarları ve bu 
yerlerde mukim vatandaşlarla bir temasa geçilmesi yönünde bir müeyyide bulun-

mamaktadır. Yerel halkın bu süreç içerisindeki görüşlerinin dikkate alınmaması-

nın da önemli bir eleştiri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.    

Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespiti için nihai zaman, 6360 sayılı 
Kanun’un öngördüğü indirim ve muafiyetlerin nihai tatbik zamanı olan 31 Aralık 

2025 tarihidir. Söz konusu tarihten sonra da karar alınabileceği gibi bu tarihten 

sonra alınacak bir karar ile bir yerin kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan hü-
viyetine de son verilmesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda ise yetkide ve 

usulde paralellik ilkesi gereği aynı karar alma sürecinin işletilmesi gerekecektir.     

Kırsal Mahalle/Kırsal Yerleşik Alan Tespitinde Yaşanacak Sorunlar ve 

Olası Sonuçları 

Yukarıda yer verilen ölçütler dikkate alındığında genel olarak mezkûr kriterlerin 

göreceli bir mahiyet içerdikleri, bu ölçütlerin mekân yaklaşımı ile belirlendiği, 

başka bir deyişle kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan uygulamasının kişi veya 
mesken özelinde değil mekân kapsamında alınan bir karar şeklinde kurgulandığı, 

ancak gerek Kanun gerekse de Yönetmelik hükümleri nazara alındığında “ve ben-

zeri hususlar” ibaresi ile idarelere bir takdir yetkisinin verildiği, dolayısıyla ida-
relerin başkaca ölçütler de geliştirerek bu kriterleri tatbik edebileceği hususu an-

laşılmaktadır. Bu çerçevede, Yönetmelikte yer verilen kriterler ile belirlenecek 

olan benzeri kıstasların göreceli olması, tamamen ilgili belediyelerin inisiyatifi 

ile kriterlerin anlamlandırılması neticesinde aynı büyükşehir belediyesi içerisinde 
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farklı ilçe belediyelerince özdeş nitelikteki alanlar kapsamında kamu yararından 

uzaklaşılarak farklı şekilde karara varılarak kentsel veya kırsal mahalle nitelen-

dirilmesinin yapılması da olası görülmektedir (Memiş, 2021). Bu riskin dışında 
diğer bir husus da kırsal mahalle olarak nitelendirilecek olan yerde kentsel bir 

yaşam süren ve kırsal üretime katılmayan geçici yerleşik kentli nüfusun da bu 

muafiyet ve istisnalardan yararlanacak olmasıdır. Nitekim bu yerlerde köy hayatı 
devam ederken ve dar gelirli vatandaşlar tarımla ve hayvancılıkla yaşamlarını 

sürdürmeye çalışırken aynı yerlerde üst gelir gruplarının ayrıcalıklı addedilecek 

yaşam mekânları da kurdukları görülmektedir. Ek Madde 3 ile tanınan yerel vergi 
ve ücretler kapsamındaki muafiyet, indirim ve istisnalardan her iki gelir grubunun 

da eşit bir şekilde yararlanması söz konusu uygulamanın tatbikinde tereddüde se-

bebiyet vermektedir. Dolayısıyla mekânsal anlamda kentsel ve kırsal hayatın iç 

içe geçmesine bağlı olarak mevzuatın uygulanması güç bir hal almaktadır. Bu 
nedenle kırsal alanda yaşayıp bu hayatı idame ettirenlerle kentsel hayatın dina-

miklerini kırsala taşıyan üst gelir gruplarının çeşitli kriterlerle ayrıştırılması ge-

rekmektedir. Bu yöndeki bir uygulamanın tatbikinin gerek kırsal nüfusun gerekse 

de bu yerlere hizmet sunan yerel otoritelerin yararına olacağı şüphesizdir.   

Yukarıda zikredilen mevzuat incelendiğinde kırsal alanların belirlenmesi 

noktasında belediyelere kayda değer mahiyette bir takdir yetkisinin de tanındığı 
görülecektir. Mer’i mevzuatta zikredilen "benzeri hususlar" ibaresi ile belediye-

lere mevzuat ile hüküm altına alınan kriterler dışında kırsal alanı tespit etmek 

maksadıyla başkaca kriterler belirleme hakkı ve serbestisi de tanınmaktadır. Hatta 

5216 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir belediyelerine “Büyükşehir belediyesi ile 
ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütül-

mesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda” büyükşehir belediye meclisine yönlen-

dirici ve düzenleyici kararlar alma yetkisi de verilmiştir. Bu nedenle kırsal ve 
kentsel alanın aynı mekân özelinde ayrıştırılmasında kentsel alanda bir üst otori-

tenin, başka bir deyişle yerel idari vesayet makamının bulunduğu da açıktır. Buna 

bağlı olarak kırsal mahallelerle kırsal yerleşik alanların tespitinde rasyonel, ob-

jektif ve ölçülebilir kriterlerin tespit edilmesi ve akabinde de bu yerlere tanınan 
muafiyet ve indirimlerden hakkaniyete uygun olarak sadece kırsalda sürekli ola-

rak yaşam süren ve üretim sürecine katılan vatandaşların yararlanabilmesi için 

ölçütler geliştirilmesi, sonrasında da bu kriterlerin belediyelerce kullanılabilme-

lerinin sağlanması önem taşımaktadır.  

Söz konusu istisna ve muafiyetler mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin 

etkinliği ve sunumu üzerinde de belirleyici olacaktır. İhtiyaç sahipleri dışında di-
ğer mukimlerin de bu hak ve ayrıcalıklardan istifade etmesi hizmet sunan idare 

ve kurumların gelirlerini olabildiğince azaltacaktır (Alıcı, 2017: 907). Bir başka 

deyişle mali anlamda kayba uğrayacak olan idareler kaynakları ölçüsünde hizmet 

sunabilecek, böylece kentsel ve kırsal alanlardaki hizmetler arasında niceliksel 
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ve niteliksel fark da ortaya çıkacaktır (Alıcı, 2015: 23-24). Bu yüzden indirim ve 

muafiyetlerin sadece kırsal yaşam süren mukimlere tatbik edilmesi olabildiğince 
önem taşımakta olup, kırsalda kentsel yaşam süren nüfusun bu nedenle ayrıştırıl-

ması bilhassa hizmet sunan idarelerin mali yüklerini kayda değer derecede azal-

tacaktır.  

Anılan Kanun ve Yönetmelik, kırsal alanın yaşam şeklinin devamını 

idame ettirmeyi amaçlamakta, kırsal yaşam sürüp, kırsal üretim sürecinde yer 

alan vatandaşları yerel hizmetler karşısında mali anlamda koruma gayesi gütmek-
tedir. Dolayısıyla bu alanların zamanla kentsel alana dönüştürülmesi ve cazibe 

merkezi haline getirilmesi ilgili mevzuatın sözüne ve ruhuna aykırılık teşkil et-

mektedir. Bu yüzden tanınan hak ve muafiyetlerin sadece kırsal yaşam sürenleri 

kapsaması gerektiği aşikârdır. Anılan sakıncaları giderecek mahiyette bir aksiyon 
alması halinde, söz konusu hak ve muafiyetlerden sadece kırsal nüfus istifade 

edecek, kentsel yaşam saiki ile bu yerlere yerleşen ve üretim sürecinde yer alma-

yan geçici/dönemsel nüfus bu ayrıcalıklardan faydalanmayacaktır. Bu da mali 
anlamda ilgili idarelerin gelirini artırmakla birlikte kirleten öder/kullanan öder 

ilkeleri uyarınca kaynakların rasyonel kullanımını sağlayacak, böylece hizmet 

kalitesinde ve yeterliliğinde de artış gözlenecektir. Ayrıca mali durumları iyileşen 
idarelerin kaynak yaratması ile yeni mahalli hizmetleri de sunması olası hale ge-

lecektir. Nitekim kırsal mahalle ve kırsal alan uygulamasının hakkaniyet ölçü-

sünde belirlenmesi ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu uygu-

lamanın siyasi saiklerle belirlenmesi, yerel seçimler öncesinde bu uygulamanın 
yaygınlaştırılması yerel idarelerin gelirlerini azaltacağı gibi vatandaş lehine olan 

bu durum idarelerin bütçe dengesini ve doğal kaynakları da olumsuz yönde etki-

leyecektir. Başka bir deyişle yerel yöneticilerin seçim öncesinde harcamalarını 
artırması, öz gelirlerin tahsili noktasında kayıtsız kalınması gibi saiklerle hareket 

ederek seçmen davranışını etkileme eğilimi (Salman ve Kahveci, 2021: 107) 

bütçe dengesini bozmakla birlikte yerel kaynakların adil dağılımına da mâni ola-

caktır. Bu sebeple kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan uygulamasının kamu ya-
rarını tesis edecek şekilde rasyonel kriterlere dayanarak tespit edilmesi hayli 

önem arz etmektedir.   

Ancak yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri nazara alındığında ya-
sama organının kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan kapsamında “mekân” odaklı 

bir saptamaya gittiği, dolayısıyla bir kırsal mekân içerisinde geçici yerleşik kent 

nüfusunu ayırma noktasında idarelere bir takdir yetkisi tanımadığı, mevzuatta yer 
alan ve benzeri hususlar ifadesi ile sadece mekâna özgü kriterler geliştirilebile-

ceği de değerlendirilmektedir. Dolayısıyla kente yakın kırsal alanlar ile geçici 

süre ile kent nüfusunu ağırlayan diğer kırsal alanlarda kentli nüfusu kırsal yaşam 

süren vatandaşlardan ayırmak için mekândan ziyade kişi/mesken odaklı bir kriter 
saptama yetkisine imkân verecek mahiyette bir düzenlemenin ilgili Kanunda ve 

Yönetmelikte gerçekleştirilmesi de bu açıdan önem taşımaktadır.  
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Kırsal Mahalle-Kırsal Yerleşik Alan Uygulamasında Mersin İli Mezitli 

Örneği  

Mersin ili Yenişehir Belediyesi tarafından alınan ve akabinde Mersin Büyükşehir 
Belediye Meclisince 16/08/2021 tarih ve 401 sayılı kararla ihtisas komisyonlarına 

gönderilen ve Mersin ili özelinde tatbik edilmek istenen bir karar, çalışmanın 

amacını ve ölçülebilir verilerini anlamlandırmak açısından kayda değer bulun-
muştur. Bu kararda; merkez ilçe konumundaki Yenişehir’e bağlı olan sekiz ma-

hallenin kırsal mahalle, bir mahallenin de bir kısmının kırsal yerleşik alan olarak 

kabul edildiği görülmüştür. Ancak söz konusu sekiz mahallenin mevcut koşulları 
ve yerleşim şekli incelenmeden “kırsal mahalle” olarak kabul edildiği görülmüş-

tür. Nitekim bu yerlerde köy hayatı devam ederken ve dar gelirli vatandaşlar ta-

rımla ve hayvancılıkla yaşamlarını sürdürmeye çalışırken aynı yerlerde üst gelir 

gruplarının ayrıcalıklı addedilecek yaşam mekânları kurdukları, kente oldukça 
yakın olan ve hatta kent ile bütünleşen bu kırsal mekânlarda kentsel bir yaşam 

sürerek bu yerlerde sürekli ikamet etmedikleri de görülmüştür. Ek Madde 3 ile 

tanınan yerel vergiler kapsamındaki muafiyet, indirim ve istisnalardan her iki ge-
lir grubunun da eşit bir şekilde yararlanması söz konusu uygulamanın tatbikinde 

tereddüde ve hakkaniyete aykırı bir uygulamaya sebebiyet vereceği yetkili mer-

cilerce de ileri sürülmüştür (Memiş, 2021). Örneğin, Mersin Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’nin yapmış olduğu bir çalışmada, söz konusu Yenişehir Belediyesi Meclis 

Kararının aynen Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da kabul edilmesi ha-

linde su ve kanalizasyon hizmetleri özelinde 1.864.738,98 TL’lik bir gelir kaybı-

nın yaşanacağı tespit edilmiştir (MESKİ, 2021). Öte yandan 2560 sayılı Kanun 
uyarınca toplam sistem maliyetine göre ücret tarifesi belirleyen bu idarenin, mah-

rum kalacağı bedeli dolaylı olarak su ücretine yansıtmak durumunda kalacağı da 

açıktır. Bir başka deyişle kırsala tanınan haklardan bu yerlerde kısmen yaşayan 
üst gelir grubunun yararlanması neticesinde doğan zararın yerel ücret ve vergi-

lerdeki artışla kentsel alanda yaşayan diğer insanlara yansıtılacağı veya bu idare-

nin bütçe denkliğini sağlamak adına borçlanmak durumunda kalacağı da göz ardı 

edilmemelidir.  

Aynı şekilde Yenişehir ilçesinin batısında bulunan ve kentsel-kırsal an-

lamda özellikleri örtüşen Mezitli Belediyesi de 01/09/2021 tarih ve 136 sayılı 

Meclis Kararı ile kırsal mahallelerini ve kırsal yerleşik alanlarını belirlemiştir. Bu 
karara göre Tepeköy, Cemilli, Kuzucubelen, Akarca, Demirışık, Doğançay, 

Kocayer, Kuzucu, Pelitkoyağı, Sarılar, Takanlı, Tol, Zeybekler, Doğlu 

Mahallelerinin tamamının Kırsal Mahalle; Fındıkpınarı, Bozön ve Çevlik 
Mahallelerinin ise 1/1000 uygulama imar planı dışında kalan kısımlarının Kırsal 

Mahalle olarak belirlendiği görülmüştür. Ancak mezkûr karara bir meclis üyesi-

nin ret oyu verdiği görülmüştür. Öte yandan aynı meclisin 04/10/2021 tarih ve 

167 sayılı Kararında ise bir ay önce alınan karara ret oyu veren meclis üyesinin 
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itirazı ile önceki ay alınan karar iptal edilerek “kırsal mahalle özelliği taşıyan ma-

halleler arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm mahallelerin kırsal mahalleye 
dönüştürülmesi” yönünde bir karar alındığı görülmüştür. Böylece Mezitli 

Belediyesi özelinde kırsal alanlara dair herhangi bir değerlendirme ve tespit ya-

pılmaksızın kırsal mahallelerin belirlendiği anlaşılmıştır. Söz konusu iki ilçe be-
lediyesinin meclis kararları Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek 

ilgili ihtisas komisyonlarına gönderilse de doksan günlük süre içerisinde nihai bir 

karar alınmadığı da tespit edilmiştir. Bu çerçevede; kentsel ve kırsal mahal-
le/yerleşik alan ayrımının sadece mekân özelinde ve somut tespitlere gidilmeksi-

zin bütün kırsalı kapsayacak şekilde alındığı görülmektedir. Başka bir deyişle 

kırsal yaşam süren vatandaşlar ile bu yerlerde yaşayan geçici kentsel nüfusun yo-

ğunluğu ile kamu hizmetlerinin sunulması noktasında hizmet sunucularının olası 

mali kayıpları değerlendirilmeden bir karara gidildiği anlaşılmaktadır.  

Diğer büyükşehir belediyelerinden farklı olarak Mersin ili çeşitli bölge-

lerden göç alan, farklı sektörlerin ağırlıkta olduğu, denizyolu, demiryolu gibi bir-
çok coğrafi farklılığı mekânsal olarak uhdesinde barındıran bir tarım ve turizm 

kentidir. Özellikle Mezitli ilçesi Mersin ilinin merkezinde yer almakla birlikte 

kırsal nüfusa da sahip olan ve büyükşehir belediye meclisi kararlarının incelen-
mesi neticesinde kırsal mahalle konusunda ilk aksiyon alan ilçelerdendir. Ayrıca 

bu ilçede yaşayan insanların yoğun bir şekilde yayla ve yazlık yerleşim yerlerinin 

olması nedeniyle de tek bir nüfusa merkezde ve kırsalda (yazlık ve yayla) aynı 

yerel hizmetlerin sunulması söz konusu olmaktadır. Başka bir deyişle aynı vatan-
daş için aynı yatırımın üç farklı yerde yapılması veya yatırımın kapasitesinin ar-

tırılması gerekmektedir. Diğer taraftan Mersin ilinin nüfusu iki milyonun altında 

iken 860 bin dolayında su abonesi bulunmaktadır. Bu da merkezde veya başka 
kentlerde yaşayan yazlık ve yayla nüfusunun mükerrerliğini kanıtlamaktadır. Bu 

yüzden diğer büyükşehirlerde ayrı ayrı olan kentsel yerleşim ile ayrışık değişken-

lerin bir arada bu bölgede ve yerleşim yeri özelinde yer alması nedeniyle Mersin 

ili Mezitli ilçesinin incelenmesi gerekliliği hâsıl olmuştur. Bir başka deyişle kent-
sel ve kırsal sorunlar bağlamında mekânsal olarak nüfusun hareketliliği de nazara 

alındığında Türkiye özelinde rastlanılabilecek sorunların neredeyse tamamına ya-

kınını kapsadığı değerlendirilen bu ölçeğin anlamlı bir mahiyet içerdiği değerlen-
dirilmektedir. Nitekim Mezitli ilçesi hem denize açılan hem de karla mücadele 

edilen çetin Toros Dağlarına dek uzanan, aynı anda farklı hava koşullarının ve 

yerleşim düzeninin görüldüğü bir ilçe özelliğinde olması nedeniyle anılan örnek 

üzerinden bir değerlendirmeye gidilmesi yararlı olacaktır.  

TÜİK verilerine göre 2020 yılında Mezitli ilçesinde 17 mahallede 9.157 

kırsal nüfus yaşamaktadır. Söz konusu yerleşim yerinin kırsal ve kentsel nüfusu 

bir arada içermesi ve kente olabildiğince yakın olması kırsal mahalle tespiti açı-
sından önem taşımaktadır. Öte yandan bu yerlerde yaz nüfusunun neredeyse beş 

katına çıktığı, başka bir deyişle kırsal alanlarda ikamet etmeyen insanların yaz 
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aylarında bu yerlere akın ettikleri, anılan mekânları yayla şeklinde kullandıkları, 

gündüz kentsel alanlarda faaliyetlerde bulunup yaz boyunca geceleri bu yerlerde 

yaşadıkları görülmektedir. Bu genel durumu özelleştirirsek Fındıkpınarı 
Mahallesinde 2022 yılı verilerine göre nüfus 1007 iken söz konusu yerde bilhassa 

yaz aylarında hafta sonları nüfusun 50.000’e dek ulaştığı ileri sürülmektedir. Ni-

tekim COVID-19 salgını ve diğer saiklerle kentsel nüfusun kent çevresinde yer 
alan yakın kırsal alanlara yerleştikleri, bu sebeple de kırsal alanda kırsal yaşam 

ve yerleşim özelliğinin yanı sıra kentsel yaşam ve yerleşim tarzının da ortaya çık-

tığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu yerlerde sadece yaz aylarında nüfus yo-
ğunluğu ile birlikte mahalli müşterek hizmetlere duyulan gereksinimin arttığı, bu-

nun da hizmet sunum kalitesini ve maliyetini olabildiğince etkilediği anlaşılmak-

tadır. Anılan ölçek özelinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitinde esas 

alınması gereken kriterlerin tespiti açısından bu aşamada bir alan araştırması ya-
pılarak kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitine dair bir model önerisinin 

geliştirilmesi gerekliliği hâsıl olmuştur.           

Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmanın problemi; büyükşehir belediyeleri özelinde kırsal mahalle ve kırsal 

yerleşik alan uygulamasına ilişkin alınan kararların analiz edilmesidir. Bu anali-

zin kapsamı, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan kararlarının arkasındaki kentsel 
karar alma süreçlerini değerlendirmek, kentsel ve kırsal hizmetlerin niceliği ve 

niteliği üzerindeki etkilerini analiz etmek, alınan kararların yerel yönetimler büt-

çesine olan etkisini incelemektir. Bu bağlamda araştırmada nitel araştırma yön-

temi stratejisi benimsemiş, güncel bir konuyu derinlemesine incelemeyi, bir ol-
gunun bağlamını ortaya çıkarmayı hedefleyen araçsal ve çoklu durum çalışması 

deseni kullanılmıştır (Creswell, 2021: 101; Yıldırım ve Şimşek, 2006: 290).  Ça-

lışmada veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme stratejisi kullanılmış-
tır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde tercih edilen amaçlı örnekleme 

yöntemi tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 290). Bu bağlamda durum 

çalışmasının bir olguyu ve bir konuyu derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde ince-

leme imkânı sağlaması nedeniyle çalışmanın örneklemi daha önce de izah edil-
diği üzere Mersin ili Mezitli ilçesi özelinde sınırlandırılmıştır. Kentsel ve kırsal 

mahalle / yerleşik alanların belirlenmesine ilişkin kararı etkileyen ve bu karardan 

etkilenen aktörlerden oluşan örneklem grubu ile gerekli etik kurul izni alınması 
akabinde derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Çalışmada Mersin Büyükşehir 

Belediyesi meclis üyeleri ve bürokratları ile su ve kanalizasyon idaresi bürokrat-

ları, Mezitli Belediyesi meclis üyeleri ve bürokratları ile kırsal mahalle muhtar-

larından oluşan üç farklı aktör grubu içerisinden 33 katılımcı belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Mersin İli Mezitli İlçesi Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alana Konu 

Olan Mahalleler 

 

Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan uygulamasına konu olan Mersin İli 

Mezitli İlçesi Tepeköy, Cemilli, Kuzucubelen, Akarca, Demirışık, Doğançay, 

Kocayer, Kuzucu, Pelitkoyağı, Sarılar, Takanlı, Tol, Zeybekler, Doğlu, 

Fındıkpınarı, Bozön ve Çevlik Mahalleleri örneklemin mekânsal sınırlılığını ve 

alanını oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Derinlemesine Mülakat Katılımcılarına İlişkin Bilgi Tablosu 

Katı-

lımcı 

Kodu 

Cinsi-

yet 
Kurum 

Katı-

lımcı 

Kodu 

Cinsi-

yet 
Kurum 

Katı-

lımcı 

Kodu 

Cinsi-

yet 

Ku-

rum 

K1 E MBB K12 E 
Mezitli 

Belediyesi 

K23 
E Muhtar 

K2 E MBB K13 E 
Mezitli 

Belediyesi 
K24 

E Muhtar 

K3 K MBB K14 E 
Mezitli 

Belediyesi 

K25 
E Muhtar 

K4 K MBB K15 E 
Mezitli 

Belediyesi 
K26 

E Muhtar 
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K5 E MBB K16 E 
Mezitli 

Belediyesi 

K27 
E Muhtar 

K6 E MBB K17 E Muhtar K28 E Muhtar 

K7 E MBB K18 E Muhtar K29 E Muhtar 

K8 E MESKİ K19 E Muhtar K30 E Muhtar 

K9 E 
Mezitli 

Belediyesi 
K20 E Muhtar 

K31 
E Muhtar 

K10 K 
Mezitli 

Belediyesi 
K21 E Muhtar 

K32 
E Muhtar 

K11 K 
Mezitli 

Belediyesi 
K22 E Muhtar 

K33 
E Muhtar 

Tablo 1’de belirtilen kişi ve kurumlar kentsel ve kırsal mahalle/yerleşik 

alanların belirlenmesine ilişkin kararı etkileyen ve bu karardan etkilenen katılım-

cılardan oluşturulmuştur. Çalışmanın konusunu oluşturan kentsel ve kırsal ma-

halle/yerleşik alanların belirlenmesindeki durumu anlayabilmek ve açıklayabil-
mek için; kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan uygulaması için aranan kriterlerin 

sadece kırsal alanda yaşayıp bu yaşam tarzı kapsamında üretim süreçlerinde yer 

alan insanları kapsayıp kapsamadığı, bu kriterlerin hakkaniyetli bir uygulamayı 
tesis edip etmediği, kırsal ve kentsel nüfusu ayıracak bir mahiyet içerip içerme-

diği, alınan kararlarda idarelerin mali durumlarının dikkate alınıp alınmadığı, 

mevzuatta yer alan “ve benzeri hususlar” kapsamında yeni kriterler belirlenip be-
lirlenmediği, mevcut uygulamanın tanınan muafiyet ve indirimler ile birlikte 

kente yakın kırsal alanları bir cazibe merkezi haline getirerek kentsel yaşamı 

özendirip özendirmediği araştırma soruları özelinde yarı yapılandırılmış derinle-

mesine görüşmeler için sorular hazırlanmıştır.    

Çalışma kapsamında elde edilen veriler MAXQDA 2022 Pro programı 

vasıtasıyla analiz edilmiştir. MAXQDA programı, çalışmada yer alan katılımcı-

ların mülakatlarının analiz edilmesine ve bu analizlerin görselleştirilmesine 
imkân sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. MAXQDA ile homojen olmayan ka-

tılımcıların benzerlikleri ve farklılıklarını tespit etmeye yarayan katılımcı odaklı 

analiz yapılmıştır. Çalışmanın analizinde aşağıdaki adımlar takip edilmiştir. 

Öncelikle farklı aktör grubundan oluşan mülakatlar metne dökülerek 
MAXQDA projesi olarak tanımlanmıştır. Görüşmelerin içeriği 6 kategori ve 22 
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kod bağlamında çözümlenmiştir. Böylelikle araçsal ve çoklu durum çalışması de-

seninde incelenen konunun kavramsal çerçevesi yeniden oluşturulmuştur. Görüş-
melerden elde edilen veriler açık kodlarla ayrılmış, ardından kategorilere ayrıştı-

rılarak eksen ve seçici kodları tanımlanmıştır (Strauss, 2003; Cansız vd., 2018: 

18). Verilerin değerlendirilmesi aşamasında ise betimsel ve ilişkisel analizler ya-
pılmış olup, verilerin görselleştirilmesinde kategori ve kod rehberi ve ilişkisi göz 

önüne alınmıştır. 

Bulgular 

Creswell’den aktaran Kuckartz, araştırma verilerinin hazır bulunmadığını, veri 

analizinin özel olarak oluşturulan, revize edilen ve tasarlanan bir süreç olduğunu 

vurgulamaktadır (Kuckartz, 2014: 17). Araştırmada yer alan katılımcılara ait gö-

rüşmeler 6 kategori ve 22 koddan oluşan sistematik bir çerçeve içerisinde 

MAXQDA 2022 programı vasıtasıyla analiz edilmiştir.  

Şekil 2. Katılımcı Görüşme Analizi Kategori ve Kod Sistemi 

 

28/07/2022-11/08/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarı yapılandı-

rılmış derinlemesine görüşmeler neticesinde Tablo 1’de belirtilen ilgililere yönel-
tilen sorular ve yanıtları yukarıda yer verilen yöntem çerçevesinde incelenmiş 

olup tespit edilen bulgulara aşağıda yer verilmiştir.   

Çalışma kapsamında öncelikle kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alana 

ilişkin karar vericilerin mevzuat ile olan ilişkisi incelenmiştir. 

Mezitli ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Mersin Su ve 

Kanalizasyon İdaresi bürokratlarının tamamı kırsal mahalle ve kırsal yerleşik 

alan konusunda yürürlüğe konulan mevzuatın yeterli olmadığını, hâlihazırda söz 
konusu mevzuatın sadece mekânı esas alan bir yaklaşıma dayanması sebebiyle 
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sahada karşılaşılan sorunları çözecek, başka bir deyişle oluşan tereddütleri gide-

recek bir mahiyet içermediğini ileri sürmüşlerdir. Mezitli ve Mersin Büyükşehir 

Belediyesi meclis üyelerinin ise bir kısmının konu hakkında yeterli derecede bilgi 
sahibi oldukları görülmüş, anılan mevzuatın kırsal alanlarda kırsal nüfus ile kent-

sel nüfusu ayırmaktan uzak olduğunu ifade etmişlerdir. Muhtarlar ise genel ola-

rak mevzuat özelinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanın belirlenmesinde kul-

lanılacak ölçütler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını zikretmişlerdir. 

Yapılan bu görüşmeler neticesinde genel olarak karar vericiler, uygula-

yıcılar ve muhtarlara göre hâlihazırdaki kırsal alanın belirlenmesinde ve kent-
sel/kırsal nüfusun ayrıştırılmasında mevzuatın yeterli olmadığı görüşünün kabul 

gördüğü tespit edilmiştir. Bu sorunun çözülmesi maksadıyla da mevzuatın daha 

ayrıntılı hükümler içerecek şekilde mekân dışında mesken/kişi bazlı bir yakla-

şıma cevaz verecek mahiyette yasama organınca tekrar düzenlenmesinin gerek-
tiği anlaşılmıştır. Bu yönde bir düzenleme akabinde de kamu yararını tesis etmek 

maksadıyla meydana gelebilecek farklılıkları gidermek ve tereddütleri ortadan 

kaldırmak üzere mevzuata dayanılarak bir uygulama rehberinin ilgili makamlarca 

hazırlanmasının yerinde olacağı belirtilmiştir. 

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan kararlarının alınması süreci, ka-

tılım düzeyi açısından da analiz edilmiştir. Buna göre yapılan görüşmelerde 
“muhtarların ve kırsal alanda mukim olan vatandaşların kırsal mahalle ve kırsal 

yerleşik alanların tespiti süreci öncesinde bilgilendirilmedikleri ve bu süreçte gö-

rüşlerine yer verilmediği” tespit edilmiştir. Bir başka deyişle kırsal mahalle ve 

kırsal yerleşik alan uygulamasının tatbik edileceği mekânlarda yaşayan insanların 
ve o yerin temsilcisinin görüş, kanaat ve temennilerinin nazara alınmadığı anla-

şılmıştır. Bu tespite bağlı olarak kimi meclis üyeleri; muhtar ve halk görüşü alın-

maması neticesinde kırsalda yaşayan insanların hiçe sayıldığını, anılan vatandaş-
ların gereksinimleri ve istemleri dikkate alınmaksızın karar verici erkler tarafın-

dan dayatılan bu yeni model ile vatandaşlarla belediyeler arasındaki ilişkilerde 

kopmaya veya gerilime sebebiyet verilebileceğini de ileri sürmüşlerdir.   

Şekil 1’de gösterildiği gibi meclise gönderilen kararların mevzuat, kent-
sel hizmetler ve yerel idarelerin bütçeleri yönünden gerekçelerinin yeterlilik dü-

zeyi de ele alınmıştır. Bürokratlara göre, meclise gönderilen teklifin yeterli dü-

zeyde ve gerekçeli olmadığı ileri sürülmüştür. Meclis üyelerine göre ise söz ko-
nusu teklifin yeterli düzeyde ve gerekçeli olduğu kanaati ön plana çıkmıştır. Ay-

rıca araştırma kapsamında bulunan idare ve kurumların bütçelerinin hazırlanması 

sırasında, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenen muhitlerde tatbik 
edilecek uygulamanın doğuracağı mali kayıpların nazara alınmadığı da tespit 

edilmiştir.  
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Bununla birlikte pandemi sürecinin kırsal yaşamı cazibeli haline getir-

mesi, kırsal alanın da dönüşümünü beraberinde getirmektedir. Çalışma kapsa-
mında kırsal alanda yaşamayı cazip hale getirecek olan bu düzenlemenin kırsal 

yaşama olan olası etkileri de incelenmiştir. Buna göre gerek bürokratlar gerekse 

de meclis üyeleri tarafından söz konusu mevzuatın anılan olası sakıncayı önleye-
cek mahiyette olmadığı görüşü kabul görmüştür. Bir başka deyişle mekâna bağlı 

bir değerlendirmenin kırsal alandaki yaşama ilişkin sosyal, ekonomik ve kültürel 

ilişkileri eksik bırakacağı hususuna dikkat çekilmiştir. Bu yüzden mevzuatın bil-
hassa kentli nüfusun geçici süreyle yaşadığı yerlerde mekândan ziyade kişi/mes-

ken yaklaşımı ile söz konusu muafiyet ve indirimlerin tanımlanmasına olanak ve-

recek şekilde gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Mezitli ilçesi özelinde kentsel alana hayli yakın olan Bozön gibi yerlerde 
kentsel yerleşiklerin dışında yabancı ülke vatandaşlarının da bu yerlere yerleştik-

leri, ayrıca özellikle yaz aylarında yazlık ve yayla nüfusunun hareket halinde ol-

duğu, kırsal mahallelere yaz aylarında yayla yaşam alanı olarak gelenlerle ya-
bancı ülke vatandaşlarının da bu ayrıcalıklardan istifade edeceği vurgulanmıştır. 

Dolayısıyla sadece kırsalda yaşayıp kırsal yaşam süren insanlar için tanınan ay-

rıcalıklardan kentsel yaşam süren vatandaşlarla diğer ülke vatandaşlarının da ya-
rarlanabileceği hususuna yer verilmiştir. Yapılan görüşmelerde muhtarlar ve bü-

rokratların tamamı kırsal alanda sürekli yaşayan ve kırsal üretim sürecinde bulu-

nan vatandaşlar dışında belirli zamanlarda bu yerlerde yaşayan ve kentsel yaşam 

süren üst gelir gruplarının bu haklardan istifade etmemesi gerektiğini vurgula-
mıştır. Meclis üyelerinin de önemli bir kısmı bu kanaati desteklerken az sayıda 

ihtisas komisyonu üyesi kırsalın kentsel alana dönüşebilmesi için kentsel alana 

yakın bu yerlerin cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 

Bu açıklama ve görüşlerden hareketle, büyük ölçüde muhtarlar ile bürok-

ratların ve karar alıcı durumda bulunan meclis üyeleri, anılan haklardan sadece 

kırsalda sürekli yaşayan ve bu yaşam tarzını idame ettirenlerin istifade etmesi 

gerektiğini savunmuşlardır. Buna bağlı olarak da kırsal alanların ve yaşam for-
matlarının sürdürülebilir hale getirilmesi açısından bu yerlerin kimliğinin korun-

ması gerektiği hususu vurgulanmıştır. Katılımcılar tarafından düzenlemenin, kır-

sal yaşamın ekonomik faaliyet ve mekân ilişkisi, kültürel ve uzun süre ikametgâh 

bağı (yerlilik) gibi hususları göz ardı etmemesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Öte yandan yapılan görüşmelerde konu hakkında makul ve objektif de-

ğerlendirmelerin alınabildiği bürokratlar bir diğer önemli hususa da dikkat çek-
mişlerdir. Köy tüzel kişiliğine sahipken mahalleye dönüşen ve kentsel alanlara 

yakın olan bu yerlerde kırsal mahalle statüsü ile bu alanların cazibe merkezi ha-

line geldiği, pandemi sürecinin bu durumu tetiklediği, üst gelir grubunun kırsal 

yaşamı tehdit edecek derecede bir yapılaşma ile kentsel yaşam formatının bu yer-
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lerde yayılmasını sağladığı, buna bağlı olarak da özellikle hayvancılık yapan va-

tandaşların koku nedeniyle belediyeye şikâyet edildiği belirtilmiştir. Söz konusu 

durum esasında kırsal mahalle kararının doğru alınamaması halinde kırsal yaşa-
mın ortadan kalkabileceğini de göstermektedir. Bu hususta Mezitli Belediyesi 

Başkan Yardımcısı kırsal alanda yaşayan vatandaşların “deresine, ormanına, me-

rasına ve göletine sahip çıkması gerektiğini, aksi halde kırsalda yaşayan insanla-
rın bir süre sonra yaşadıkları yerin yabancısı haline geleceğini ve bu alanların 

rantsal birer meta haline dönüşeceğini” zikrederek kırsal mahalle kararı alınması 

noktasında belediyelere verilen yetkinin doğru kullanılması halinde kırsal yaşa-
mın idame ettirilebileceğini, aksi halde bu alanların kentsel mekânlar haline dö-

nüşerek kırsal yaşamın yok edileceğini belirtmiştir.     

Muhtarlar ise söz konusu haklardan sadece kırsalda sürekli yaşayanların 

istifade etmesi gerektiğini vurgulayarak bilhassa kırsalda yaşanan su sıkıntısı gibi 
sebeplerle bu yerlerin kentsel alanlar haline gelmemesi gerektiğini belirtmişler-

dir. Anılan yerlerde suyun kent ücretine göre %75 daha ucuz olması sebebiyle 

içme suyunun kentli nüfus tarafından bahçe sulama ve yüzme havuzu gibi çeşitli 
saiklerle kullanıldığını, dolayısıyla da suyun amacı dışında yersiz ve dönemsel 

kullanımına bağlı olarak kimi mahallelerde su sıkıntısının yaşandığına dikkat 

çekmişlerdir. Muhtarlarca, özellikle kentli yayla nüfusunun yaz aylarında kırsal 
alanlara geçici süreyle yerleştiği dönemlerde diğer aylara nazaran belediyeler ile 

su ve kanalizasyon idaresinin sunduğu kimi hizmetlerin kalitesinin düştüğü ve bu 

hizmetlerde yaşamı etkileyecek derecede gecikmenin yaşandığı ileri sürülmüştür. 

Muhtarlar, hizmet sunumunda yaşanan sorunların ilgili idarelerden kaynaklan-
madığını, kırsal ve kentsel nüfusun ayrıştırılarak mevzuatın uygulanması halinde 

doğal kaynakların korunacağını ve İdarelerin mali kaynak yetersizliği nedeniyle 

sunmakta güçlük çektiği hizmetlerin kalitesinde ve sunum süresinde iyileştirici 
tedbirlerin alınabileceğini ifade ederek kırsalın kaynaklarının ancak kırsal yaşam 

sürenler için kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır.  

Katılımcılar kırsal alana ilişkin mekânsal kriterin kırsal yaşam süren nü-

fusa özgü ekonomik faaliyetleri ve yaşam kültürünü göz ardı ettiğini belirtmiştir. 
Mevzuatın bu konudaki yetersizliğinin mahallelerin bütüncül bir bakış açısıyla 

ele alınmasına neden olduğunun altı çizilmiştir. Bunun yerine mahalle özelinde, 

kırsal yaşam sürenlerin bu haklardan yararlanması noktasında kararların alınma-
sının daha hakkaniyetli olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede hâlihazırdaki 

mevzuatın var olan tereddütleri giderecek şekilde kentsel ve kırsal nüfusu ayrış-

tıracak şekilde yeniden kurgulanması gerektiği görüşü genel kabul görmüştür.  

Mezitli ilçesi örneğinde kırsal mahalle konusunda alınan karar incelendi-

ğinde, ilgililerin önemli bir kısmı gerek kanun maddesinin gerekse de yönetme-

liğin yeterli olmadığını, içeriği itibariyle tereddütleri gideremediğini, mevzuatta 

belirtilen kriterlerden hemen sonra yer alan “ve benzeri” kriterler şeklinde idareye 
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tanınan takdir yetkisinin kullanılmadığını, anılan ibare kapsamında belirlenecek 

olan yeni kriterlerin mekân özelinde tespit edilebileceği görüşünün yaygınlık ta-
şıdığını, söz konusu ibarenin kentsel ve kırsal yaşamı ayıracak şekilde meskenler 

ve vatandaşlar özelinde kullanılabileceği hususunda bir tereddüt oluştuğu için söz 

konusu takdir yetkisinin yeterince kullanılamadığını, dolayısıyla da bu hususa 
dayalı olarak karar alınmadığını belirtmişlerdir. Bahsi geçen ibareye ve takdir 

yetkisine binaen kentsel/kırsal yaşam süren vatandaşların ayrıştırılmasını temi-

nen gerekli düzenlemenin yapılması halinde daha hakkaniyetli bir durumun or-
taya çıkabileceği hususu ileri sürülmüştür. Öte yandan kimi meclis üyeleri de anı-

lan süreçte kırsalın korunması maksadıyla idarenin takdir yetkisinin insan ve ser-

maye değil doğa önceliğine dayanarak belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Çalışma kapsamında kentsel ve kırsal mahalle/yerleşik alan ayrımını sağ-
layacak ölçüde kamu yararını tesis edecek mahiyette bir model önerisi de gelişti-

rilmiştir. Katılımcıların uygulamanın eksikliğini gidermeye yönelik görüş ve öne-

rileri şu şekilde analiz edilmiştir. 

Katılımcılar, mevzuatta yer alan kriterlerin rasyonel bir şekilde uygulan-

masının güç olacağına değinerek bilhassa mekâna bağlı değerlendirmenin uygu-

lamada önemli sorunları beraberinde getireceğine dikkat çekmişlerdir. İlgililer, 
kırsal nüfus ve kentli nüfusun ekonomik faaliyet ve mekân ilişkisi ile yaşam kül-

türü de göz önüne alınarak bir karara varılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu 

bağlamda, hâlihazırdaki kriterlerin kente yakın ve kent nüfusunun geçici süreyle 

yaşadığı kırsal muhitlerde yeterli olamayacağını belirtmişlerdir. 

 Katılımcıların önemli bir kısmı kentsel ve kırsal mahalle/yerleşik alan-

ların belirlenme kriterlerine yönelik olarak yukarıda zikredilen “ve benzeri” hu-

suslar hükmü çerçevesinde mekândan ziyade kırsalda yaşayan insanlar nazara 
alınarak ölçüt belirlenmesi gerektiğini savunmuşlardır. “Belediyelerce belirlene-

cek olan rayiç bedelin altında meskene sahip olanlar”, “Kırsal alanlarda sürekli 

olarak ikamet edenler”, “Tarım/hayvancılık gibi kırsal üretim sürecinde yer alıp 

Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olanlar” ve “Çalışma durumunu tevsik edici 
belge” başta olmak üzere benzeri kriterlerin bu aşamada yeterli olabileceği de-

ğerlendirilmiştir. Ayrıca anılan hususların doğruluğunun tespit edilmesi için 

“Muhtar Onayı” şeklinde bir inceleme prosedürünün de geliştirilmesi gerektiği, 
uygulama birliğinin tesisi adına ilgililerce yapılan itirazların belediye bünyesinde 

karara bağlanacağı bir itiraz komisyonunun teşekkül ettirilmesinin de yararlı ola-

cağı belirtilmiştir. Söz konusu kriterlerin mekândan ziyade meskenlere ve orada 
mukim olanlara yönelik olduğu değerlendirilmiş, anılan kriterlerin birinin veya 

hepsinin aranması halinde kırsalda geçici sürelerde yaşayan ve kırsal üretim sü-

recine dahil olmayan kentli nüfusun bu haklardan istifade edemeyeceği kanaati 

oluşmuştur. Bahsi geçen kriterler muhtarlar ve meclis üyelerine de sorulduğunda 
yukarıda yer verilen kriterlerin bu aşamada var olan sorunları çözebileceği ve 
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hakkaniyet dâhilinde bir uygulamanın bu çerçevede tesis edilebileceği görüşünün 

kabul edildiği görülmüştür. Ancak daha önce de değinildiği üzere mevzuatta yer 

alan “ve benzeri hususlar” ibaresinin mekâna özgü kriterleri kapsadığı yönündeki 
yaygın kanaatten de hareketle bu kapsamda ilgili mevzuatta yapılacak bir düzen-

leme ile “gerekmesi halinde kişi/mesken yaklaşımının da esas alınabileceği” yö-

nündeki yetkinin belediyelere tanınmasının gerektiği açıktır. 

Öte yandan kırsal alanların birer cazibe merkezi haline getirilmemesi için 

kırsal alanda yaşayanlarla bu yerlere geçici sürelerle yerleşen ve kırsal yaşam sü-

remeyen, üretim sürecinde yer almayanların ayrıştırılmasının önemli olduğu zik-
redilmiştir. Söz konusu yerlerin yaşam formatının korunması ve köylünün des-

teklenmesi adına da kırsal yerlerin tekrar köy hüviyetine dönüştürülmesi husu-

sunda yoğun bir kanaatin oluştuğu tespit edilmiştir. Az sayıda da olsa kırsal ma-

hallelere tüzel kişilik verilmesi, mahalle ve kırsal mahalle statüsüne devam edil-
mesi, bir yerin kaderinin sadece o yerde sürekli olarak mukim olan vatandaşların 

halk oylaması suretiyle belirlenmesi yönünde çeşitli görüşler de ileri sürülmüştür. 

Kentsel ve kırsal mahalle/yerleşik alanlara yönelik kentsel hizmetlerin 
niteliği, niceliği, etkinliği ve verimliliği ile kırsal alanların belediye hizmetlerin-

den yeterince istifade edip etmediği hususları da ele alınmıştır.  

Görüşmeye katılanlar, kırsala yönelik belediyelerce sunulan hizmetlerin 
etkin ve verimli bir şekilde ifasına etki eden faktörleri çeşitli kategorilerde ele 

almışlardır. Öncelikle kırsala tanınan indirim ve muafiyetlerin yerel idarelerin 

gelirini azalttığı, buna bağlı olarak da idarelerin gelir kaybına uğradıkları, kırsal 

mahalle kararı ile bu durumun sürekli hale getirileceği belirtilmiştir. Bu duruma 
bağlı olarak da kimi hizmetlerin daha geç veya daha düşük kalite ile sunulduğu, 

idarelerin gelirlerinde bir artış olmadan kentsel ve kırsal alana eşit ve kaliteli hiz-

met sunmanın güç olacağı hususu vurgulanmıştır. Öte yandan sadece bürokrat-
larca yapılan bir değerlendirme de dikkat çekici bulunmuştur. Söz konusu indirim 

ve muafiyetlerin sadece yerel vergi ve ücretleri kapsadığı, bu durumun yerel yö-

netimlere bu anlamda mali bir külfet yüklenmesine rağmen gelirlerini artırıcı ak-

siyon alınmadığı gibi bu yerlerde yaşayanlara yönelik merkezi yönetimce tahsil 
edilen vergi ve ücretlere dair bir indirim veya muafiyetin de tanınmadığı hususu 

vurgulanmıştır. Bu aşamada kentsel ve kırsal yaşam sürenlerin ayrıştırılması ha-

linde belediyelerin mali durumlarında yaşanacak olası olumsuzlukların önemli 

bir kısmının giderilebileceği ileri sürülmüştür. 

Hizmetin sunumunu, kalitesini ve dağılımını etkileyen bu husus bir ke-

nara bırakıldığında belediyeleri kazanan siyasi parti ile kırsalda seçimlerde veri-
len oyların yoğunluğu çerçevesinde siyasi özdeşlik veya uyuşmazlık hallerinin de 

hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasını sağlayan veya engelleyen bir unsur ol-
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duğu özellikle muhtarlarca ileri sürülmüştür. Öte yandan il mülki sınırı uygula-

ması ile bir idarenin kentin tamamında aynı hizmeti aynı hızda, kalitede ve mem-
nuniyet düzeyinde sunabilmesinin de imkânsız olduğu, aynı hizmetin farklı yer-

lerde ve şartlarda maliyetinin de farklılaşabileceği tüm katılımcılar tarafından 

vurgulanmıştır. Bu çerçevede kırsalda sunulan kentsel hizmetlerin etkin ve ve-
rimli sunumuna etki eden faktörlerin mali, idari ve siyasi açıdan ele alınabileceği 

değerlendirilmiştir. Bu faktörlere bağlı olarak da kırsal alanların belediye hizmet-

lerinden istifade etme düzeyinin de farklılık gösterebileceği hususu zikredilerek 
gelir azalışına sebebiyet veren mevcut indirim ve muafiyetlerin belediye bütçe-

sinde oluşturacağı mali yükün diğerlerine nazaran daha belirleyici ve tesir edici 

bir mahiyet içerdiği hususu vurgulanmıştır.  

Bu kapsamda dikkate değer bir değerlendirme ise Fındıkpınarı Mahalle 
Muhtarı tarafından yapılmıştır. Muhtar, mahallesinin resmi yerleşik nüfusunun 

1007 kişi olduğunu, ancak jandarma ile ilgili kurum ve kuruluşların tespitlerine 

göre yazlık yayla nüfusunun bilhassa hafta sonlarında 50.000 kişiye dek yüksel-
diğini, geçici süre ile ikamet eden bu kişiler için oldukça maliyetli altyapı yatı-

rımlarının gerektiğini, ancak bu muafiyetler ve haklar nedeniyle söz konusu ida-

relerin bu gereksinimleri karşılamakta zorluk yaşadıklarını ileri sürmüştür. Bahsi 

geçen durum ilgili bürokratlarca da teyit edilmiştir.   

Söz konusu bulgulardan hareketle kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan 

uygulamasının hakkaniyete ve bu yerlerin var oluş saiklerine uygun olarak idame 

ettirilmesine olanak sağlayan bir modelin tesis edilebilmesi için hâlihazırda 5216 
sayılı Kanun’un Ek Madde 3 düzenlemesi ve buna bağlı olarak yürürlüğe konulan 

“Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” özelinde kırsal ve kentsel 

nüfusu ayırıcı olduğu değerlendirilen ve yukarıda zikredilen mekâna dayalı kri-
terlerin yanı sıra gerekmesi halinde mukime veya meskene dayalı kriterlerin de 

mevzuata eklenmesi, uygulamada tereddüde yol açabilecek hususları giderecek 

mahiyette mevzuata dayanılarak bir uygulama rehberinin hazırlanması halinde 

kırsal alanların ve kırsal yaşam süren vatandaşların hak ve menfaatlerinin koru-
nabileceği değerlendirilmektedir. Mekânın dışında kişiye veya meskene dayalı 

tespitlerin kabul edilmesi halinde ise muhtarların da sürece dâhil edilmesi ve olası 

hak kayıplarının giderilmesi ile uygulama birliğinin tesis edilmesi adına beledi-
yeler bünyesinde itiraz komisyonlarının oluşturulmasının elzem bir önem taşıya-

cağı da açıktır.   

Sonuç  

Büyükşehir belediyeleri özelinde il mülki sınırı uygulamasına geçişle birlikte il 

özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak köy ve belde belediyelerinin mahalle 
hüviyetine dönüştürülmesi uygulamasına geçilmiştir. Kırsalda yaşayan vatandaş-
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lara büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerince hizmet sunulmasına bağlı ola-

rak yerel vergi ve ücretlerin de kırsalda yaşayan vatandaşlarca ödenmesi zarureti 

doğmuştur. Ancak bu hususta belirli bir süre ile sınırlı kalmak kaydıyla önemli 
muafiyet ve indirimler tanınsa da söz konusu sürenin dolması halinde kırsal mu-

hitlerde yaşayan vatandaşların bu yerel vergi ve ücretleri ödeme imkânının olu-

şamayacağı görülerek bu yerlere kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan statüsü-
nün verilmesi ve var olan muafiyet ve indirimlerin süresiz hale getirilmesi uygu-

lamasına geçilmesi amaçlanmıştır. Ancak bu hususta yürürlüğe konulan mevzu-

atın mekâna özgü olduğu, kırsal ve kentsel nüfusu ayırmaya imkân tanımadığı, 
hakkaniyet dahilinde sadece anılan muafiyet ve indirimlerden kırsal nüfusun ya-

rarlanması adına bir model önerisinde bulunmak suretiyle kırsalın ve bu alana 

hizmet sunan idarelerin hak ve menfaatlerinin korunması gerekmiştir. Var olan 

olası sorunların tespiti adına kentsel nüfus ile yazlık ve yayla nüfusunun iç içe 
geçtiği, hatta yabancı ülke nüfusunun da bulunduğu Mersin İli Mezitli İlçesi öl-

çeği alınmıştır.  

Mezitli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi kapsamında kırsal 
mahalle ve kırsal yerleşik alan kararlarının alınmasında görevli olan ilgili ihtisas 

komisyonu üyeleri, bu idarelerin bürokratları, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 

bürokratları ve Mezitli İlçesi kırsalında bulunan mahalle muhtarları ile yapılan 

görüşmeler neticesinde;   

- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan konusunda mevzuatta yeterli 

bir düzenleme yapılmadığı, başka bir deyişle mekâna dayalı bir yaklaşımla yü-

rürlüğe konulan düzenlemenin kimi yerlerde gereksinimleri karşılamaktan uzak 
olduğu, söz konusu mevzuattaki kriterlerin kentsel yaşam ile kırsal yaşam for-

matlarını ayrıştırmaktan uzak olduğu, buna bağlı olarak kırsalda yaşayan ve kırsal 

yaşam formatı dışında geçici yerleşik kentsel nüfusun ayrıştırılması için 
mekândan ziyade meskeni veya vatandaşı esas alan kriterlerin mevzuat değişik-

liği ile hüküm altına alınmasının gerektiği, yine uygulamada bir tereddüte düşül-

mesi halinde yapılan mevzuat değişikliğine dayanılarak bir uygulama rehberinin 

ilgili makamlarca hazırlanmasının yerinde olacağı, 

-Muhtarların ve kırsal alanda sürekli olarak yaşayan vatandaşların kırsal 

mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespiti süreci öncesinde bilgilendirilmedikleri 

ve bu süreçte görüşlerine yer verilmediği, bu nedenle alınan kararın belediye ve 

kırsal yaşam süren vatandaşlar arasında çeşitli sorunlara sebebiyet verebileceği,  

-Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tekliflerin gerekçeli ve dolayısıyla 

da yeterli olmadığı, bu karara istinaden belediye bütçesinde gelir ve gider denk-
liği özelinde ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz durumların değerlendirilerek 

gelecek yıl bütçelerinin hazırlanmadığı, 
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-Pandemi ile kentsel alanda yaşayan vatandaşların yakın kırsal mahalle-

lere sürekli veya geçici olarak göç ettikleri, kırsal yaşamın hâkim olduğu bu yer-
lerde kentsel nüfusun yerleşmesi ile kırsal yaşam motiflerinin giderek tesirini yi-

tirdiği, hâlihazırdaki mevzuatın uygulanması halinde bu üst gelir grubunun da 

kırsal için öngörülen indirim ve muafiyetlerden yararlanabileceği, söz konusu ka-
rarın mevzuata göre sadece mekân özelinde alınabilmesi sebebiyle kırsal/kentsel 

nüfusu ayrıştırmaktan uzak olduğu, Mezitli özelinde kente yakın kırsal alanlara 

yabancı ülke vatandaşlarının da yerleştiği, dolayısıyla kırsal mekânın ve yaşamın 
tehdit altında olduğu, ayrıca özellikle yaz aylarında yazlık ve yayla nüfusunun 

hareket halinde olduğu, kırsal mahallelere yaz aylarında yayla yaşam alanı olarak 

gelenlerin de bu ayrıcalıklardan istifade ettiği ve etmeye devam edeceği, bu du-

rumdan kırsal nüfus ile bu yerlere hizmet sunan idarelerin olumsuz derecede et-
kilendiği, kırsal alanın ve yaşamın korunması için söz konusu kararın rantı ve 

sermayeyi değil tabiatı ve kırsal yaşamı düşünerek alınması gerektiği, 

-Mevzuatta yer alan “ve benzeri” hususlar ibaresi kapsamında belirlene-
cek olan yeni kriterlerin mekân özelinde tespit edilebileceği görüşünün ortaya 

çıktığı, söz konusu ibarenin kentsel ve kırsal yaşamı ayıracak şekilde kullanılabi-

leceği hususunda bir tereddüt oluştuğu için söz konusu takdir yetkisinin yeterince 

kullanılamadığı ve dolayısıyla da bu hususa dayalı olarak karar alınmadığı,  

- Kentsel ve kırsal mahalle/yerleşik alan ayrımını sağlayacak olan kriter-

lerin “Belediyelerce belirlenecek olan rayiç bedelin altında meskene sahip olan-

lar”, “Kırsal alanlarda sürekli olarak ikamet edenler”, “Tarım/hayvancılık gibi 
kırsal üretim sürecinde yer alıp Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olanlar” ve “Ça-

lışma durumunu tevsik edici belge” şeklinde belirlenmesinin bu aşamada yeterli 

olacağı, ancak mevzuatta bu kriterleri belirleme noktasında belediyelere “gerek-
mesi halinde kişi/mesken yaklaşımı ile karar alabilme” esnekliğinin tanınmasının 

da gerekli olduğu, bu düzenlemeye binaen de ilgili makamlarca rastlanan veya 

rastlanması olası sorun ve tereddütleri girecek mahiyette bir uygulama rehberinin 

hazırlanmasının gerektiği, kişi/mesken odaklı bir tespitin sahada uygulanmasını 
ve kontrolünü teminen muhtar onayının da gerekli olacağı, uygulama birliği ve 

olası hak kayıplarının önlenmesi maksadıyla belediyeler bünyesinde itiraz komis-

yonlarının teşekkül ettirilmesinin de gerektiği, 

-Kırsal alana tanınan indirim ve muafiyetlerin esasında idarelerin bütçe-

lerinde mali bir yük yarattığı, buna bağlı olarak da gelir artışı sağlanamaması se-

bebiyle kırsala sunulan hizmetlerle kentsel hizmetler arasında sunum hızı ve ka-
litesi açısından bir fark oluşabildiği, öte yandan bu mali durum dışında idari açı-

dan coğrafi yapının büyüklüğü ile politik davranışlara bağlı olarak da hizmet su-

numunun değişebildiği,  
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-Görüşmeler neticesinde belirlenen kriterlerin uygulanması halinde kent 

ve kırsal nüfusun ayrılabileceği, böylece kırsal alanların kayda değer şekilde ca-

zibe merkezi haline gelmesinin önleneceği, öte yandan kırsal yaşam formatının 
korunması ve köylünün desteklenmesi adına kırsal yerlerin tekrar köy hüviyetine 

kavuşturulması hususunda da yoğun bir kanaatin oluştuğu,  

tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede kırsal alanlarla birlikte bu yerlerde sürekli olarak yaşayan 

vatandaşların hak ve menfaatlerinin hakkaniyet dâhilinde korunabilmesi için 

mevcut mevzuatın özellikle pandemi sonrasında yaygınlaşan kırsal alandaki kent-
sel yaşamı kırsal yaşamdan ayıracak şekilde yasama organınca gözden geçirilerek 

gerekli değişikliklerin yapılması ve olası tereddüt ve olumsuzlukları giderici bir 

uygulama rehberinin ilgili makamlarca hazırlaması yararlı olacaktır. Bir başka 

deyişle mevzuatta yer alan temel yaklaşımın “mekân” şeklinde kurgulandığı, an-
cak bu yaklaşımın kırsalda yaşayan kentsel nüfusu ayırmaya olanak sağlamadığı, 

kamu yararının tesis edilmesi adına yasa koyucu tarafından söz konusu yaklaşı-

mın yanı sıra “kişi” veya “mesken” odaklı bir yaklaşımın da esas alınmasının 
gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan kırsal mahalle ve kırsal yerle-

şik alan tespitinde muhtarların ve orada sürekli yaşam süren vatandaşların da öne-

rilerinin dikkate alınmasının demokratik teamüllere daha uygun olacağı değer-
lendirilmektedir. Bu noktada mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması halinde 

kırsala daha hâkim olan muhtarların da sürece dâhil edilmesi ve olası hak kayıp-

larının ortadan kaldırılması adına belediyeler bünyesinde itiraz komisyonlarının 

teşekkül ettirilmesinin bu aşamada yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Söz ko-
nusu uygulama sözü ve ruhu itibariyle kırsalı koruma ve kırsal yaşam sürenleri 

destekleme amacı gütmekte olup, bu hususun belediyelerce ve karar verici mer-

cilerce göz önünde tutulması büyük önem arz etmektedir.  
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Öz: E-katılım meselesinin ortaya çıktığı günden bu yana gelişmişlik düzeyini ölçmek amacıyla çeşitli araçlar ve 

yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar arasında öne çıkmış olan Birleşmiş Milletler (BM) e-Katılım Endeksi (EPI), bir 

ülkenin vatandaşını katılıma, kamu politikalarındaki karar alma sürecine ve ülkenin kendi sosyal yönetişim prog-

ramına dahil etme konusundaki kapasitesini ve istekliliğini göstermeyi hedeflemektedir. Ancak geliştirilen diğer 

araçlar gibi e-katılım endeksi de oluştururken yalnızca arz yönlü verileri analiz etmektedir. Bu bağlamda endeksin 

gelişmişlik seviyesini değil aslında yalnızca e-katılım arz seviyesini ortaya koyduğu literatürde sıkça tartışılmak-

tadır. Bu çalışma bu soruna yönelik olarak e-katılımı etkileyen tüm faktörlere ait göstergelerin ele alınması ge-

rektiği öne sürmektedir. Dolayısıyla çalışmanın amacı, BM’nin EPI’da değerlendirmeye almadığı e-katılımı etki-

leyen faktörler ile EPI arasındaki ilişkileri analiz ederek, EPI’nın e-katılıma ilişkin geçerlilik seviyesini test etmek 
ve daha geçerli bir endeksleme için önerilerde bulunmaktır. Çalışma, Türkiye’de eşit ve adil katılım konusunda 

sıklıkla uygulanan ancak sınırlı sayıda çalışılan çeşitli endeksleri bir araya getirerek kapsamlı bir analiz üretmeye 

çalışmaktadır. İkincil verilerin nicel analize tabi tutulduğu çalışmada bulgular, EPI’nın e-katılım gelişmişlik se-

viyesine yönelik açıklayıcılık düzeyinin başta demokratik, yasal ve insani gelişmişlik olmak üzere her alanda ye-

tersiz olduğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: e-katılım, e-devlet, e-katılım endeksi, kamu politikası, e-katılım gelişmişlik düzeyi 

 

Measuring the Level of e-Participation Development in Public Policies: An Evaluation on the UN e-

Participation Index 

Abstract 

Various methods have been employed to measure the level of development since the “eparticipation” concept 

emerged. The United Nations (UN) e-Participation Index (EPI) aims to figure out and to present citizens’ capacity 

and willingness to participate in public policy decision-making and the country’s social governance program. 

However, it analyzes only supply-side data while creating the e-participation index as others. Concordantly, there 

is a literature discussion that the index reveals only the level of e-participation supply, not the level of development. 

This study suggests that indicators of all factors affecting e-participation should be reconsidered. Hence, the study 

aims to test the validity level of EPI regarding eparticipation by analyzing the relationships between the factors 

affecting e-participation, which the UN did not consider in EPI, and to propose a well-grounded indexing. The 
study strives to produce a comprehensive analysis on equal and fair participation in Turkiye by combining various 
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indexes frequently applied yet limitedly studied. The findings in this study, which subjected the secondary data to 

quantitative analysis, reveals that EPI’s explanatory level for eparticipation development is insufficient in all 

areas, notably democratic, legal, and human development. 

 

Keywords: e-participation, e-government, e-participation index, public policy, e-participation development level 

 

Giriş 

Devletin kamu hizmetlerini vatandaşa internet üzerinden tek taraflı olarak sunmasıyla başlayan arz 

yönlü süreç; zamanla vatandaşların talep, istek ve beklentileriyle birlikte oluşturdukları içerikleri pay-

laşabilecekleri, karşılıklı iletişim içeren bir hale gelmiştir. Bu dijitalleşme süreci, genellikle asimetrik 
bilgi sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler üretmek üzere tasarlanmaya çalışılmıştır. Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri (BİT), kamu yönetiminin bilgi, iletişim, iş birliği, tartışma ve karar alma ka-

nallarını iyileştirmesine ve bunları açık, anlaşılır ve etkin hale getirmesine yardımcı olabilecek e-katılım 

gibi güçlü teknik iyileştirmeler getirerek, hem vatandaşların daha doğrudan haber almasının önünü aç-
mış hem de siyasal süreçlere toplu katılımı kolaylaştırmıştır. E-katılım, BİT’lerin özellikle de internetin 

aracılık ettiği sosyal, demokratik ve danışma süreçlerine katılımın genişlemesini ve dönüşümünü içeren 

bir kavram olarak ortaya çıkmıştır (Sæbø ve diğerleri, 2008: 401). Dijital yönetişim ve vatandaş katılımı 
arasındaki ilişkinin ana sonucu olan e-katılımın, yönetişim fikrinin elektronik ortama aktarılmasında en 

mühim aktörlerinden biri olarak amacı, kamu politikası ve siyasi karar alma süreçlerinde değişim yara-

tarak, vatandaşın yönetime aktif katılımını teşvik etmektir (Macintosh, 2004). Bu bağlamda e-katılım; 

demokratik teori, siyaset bilimi, iletişim, teknoloji ve bilgi sistemleri başta olmak üzere birçok bilim 
alanından doğrudan etkilenmektedir (Macintosh vd., 2009). Bir başka deyişle e-katılım, farklı düşünce-

lere ve metodolojik alanlara temas edebilen multi-disiplinler bir kavramdır (Karkin, 2012). Bu nedenle 

e-katılımı etkileyen faktörlerin detaylı incelemesi e-katılımın gelişimine de katkı sağlamaktadır. 

E-katılım faaliyetlerinin başarısını ölçmek için ilgili bilim insanları ve uluslararası kuruluşlar 

tarafından geliştirilen çok sayıda araç ve yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında en öne çıkmış olanı 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen ve 2002 yılından bu yana yayınlanan e-Katılım Endeksi 
(EPI)’dir. Bir ülkenin vatandaşını katılıma, kamu politikalarındaki karar alma sürecine ve ülkenin kendi 

sosyal yönetişim programına dahil etme konusundaki kapasitesini ve istekliliğini göstermeyi hedefleyen 

endeks, sıfır ve bir arasında değer almaktadır. Ancak BM, e-katılım endeksini oluştururken yalnızca arz 

yönlü verileri analiz etmektedir. Bu durumda endeksin gelişmişlik seviyesini değil sadece e-katılım arz 
seviyesini yansıttığı, literatürde çokça tartışılan bir konudur (ör. Potnis ve Pardo, 2011; Sonntagbauer 

ve Sonntagbauer, 2014). Talep (toplumsal) yönlü verilerin de değerlendirmeye alınması ile endeksin 

geliştirilmesi üzerine literatürde daha önceden üretilmiş öneriler bulunmaktadır (ör. Pirannejad vd., 
2019; Kabanov, 2022). Pirannejad vd. (2019: 2-5) “dengelenmiş e-katılım endeksi” olarak adlandırdık-

ları öneride, EPI’nın toplumsal yönlü olarak demokratik ve insani gelişmişlik göstergeleri ile desteklen-

mesi gerektiğini savunmaktadırlar. Kabanov ise (2022: 2-4) “işlenmiş e-katılım endeksi” olarak isim-
lendirdiği öneride, EPI’nın demokratik gelişmişlik verileri ile birlikte yeniden işlenmesi ile daha kap-

samlı bir endeks oluşturulması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu sorunun üstesinden gelinebilmesi için, 

bu çalışmada öncüllerinden farklı olarak e-katılımı etkileyen tüm faktörlere ait göstergelerin ele alınması 

gerektiği öne sürülmektedir. E-katılımı etkileyen olası tüm faktörler dahil edildiğinde, e-katılım endek-
sinin geçerliliğinin ne olacağı sorusu bu çalışmanın ana motivasyonudur. Buradan hareketle bu çalışma-

nın amacı, BM’nin EPI’da değerlendirmeye almadığı e-katılımı etkileyen faktörler ile EPI arasındaki 

ilişkiyi analiz ederek, EPI’nın e-katılıma ilişkin geçerlilik seviyesini analiz etmek ve daha geçerli bir 
endeksleme için öneride bulunmaktır. Bu gerekliliğe hitaben, bu çalışmada hem arz hem talep yönlü e-

katılım gelişmişlik seviyesini etkileyen e-devlet gelişimi, BİT gelişimi, insani gelişme, demokratik ge-

lişme, yönetişim ve yasal yapının belirlenmiş göstergeleri aracılığıyla e-katılımı etkileyen bilgi kullanı-

labilirliği, altyapı, temel teknolojiler, erişilebilirlik, siyasi karar alma yapısı ve yasal süreçlerin yapısı 

incelenmektedir.  
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İkincil verilerin kullanılması suretiyle verilerin hepsinin aynı düzlemde analize tabi tutulması 

üzerine kurgulanan bu çalışmada, nicel veri analizine dayalı bir yönteme başvurulmuştur. Bu kapsamda 
ele alınan farklı ikincil veriler arasındaki ilişkisel değerlendirmeler için öncelikle keşfedici korelasyon-

dan ardından nomolojik geçerlilik ve açıklayıcı ile doğrulayıcı faktör analizinden faydalanılmıştır. Bu 

testlerin farklı değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesi amacıyla kullanılmaları, seçilmelerindeki 
ana motivasyondur. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri aynı düzlemde analize tabi tutabilmek ama-

cıyla ayrı ayrı hipotezler oluşturulmuş ve her bir hipotez için ayrı ayrı korelasyon testleri ile basit ve 

çoklu regresyon testleri gerçekleştirilmiştir. Uygulamada sıklıkla başvurulan ancak alanyazınsal an-
lamda geçerliliği üzerine oldukça kısıtlı sayıda çalışma bulunan bu konu ile ilgili ihtiyaç ve eksikliklerin 

görülmesi için bir katkı yaratması beklenen çalışma, e-katılım gelişmişlik düzeyinin analizi ile hem güç 

mesafesini hem de dijital uçurumu kapatmada daha önce Türkiye özelinde tespit edilmemiş ipuçları 

sunma gayesindedir. Bu çerçevede çalışma beş ana bölüm üzerine inşa edilmiştir. Giriş kısmının aka-
binde konunun teorik boyutlarına ilişkin bir literatür çalışması yer alırken, ikinci bölüm e-katılımın öl-

çülebilmesi için sorgulanan hipotezlerin açıklamalarını içermektedir. Veri, yöntem, önerilen model ve 

analizler ise üçüncü bölümde tartışılmaktadır. Dördüncü bölümde analizlerden elde edilen bulgular ak-

tarılırken, sonuç bölümünde değerlendirmelere yer verilmektedir.  

Kavramsal Altyapı ve Literatür Taraması 

E-katılım, 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olsa da son yıllarda tüm dünyada muazzam bir gelişme 

göstermiş çok yönlü bir kavramdır. E-katılımı 2008 yılında demokrasinin gelişimi için bir model olarak 

tanımlayan Sæbø vd.’ya göre; e-katılım, teoriden pratiğe geçildikçe “e-katılımın aktörleri, e-katılım fa-
aliyetleri, e-katılımın etkileri, e-katılımın değerlendirilmesi ve e-katılımı etkileyen faktörler” olmak 

üzere beş başlık altında sınıflandırılabilecek değişkenlere göre şekillenmektedir. E-katılımın aktörleri, 

bir siyasal sistemde bulunan tüm aktörlerdir. Vatandaşlar, hem e-katılım faaliyetlerini yürüten ve hem 
de bunlardan yararlanan taraf oldukları için; e-danışma, e-kampanya, çevrimiçi siyasi söylemler ve çev-

rimiçi karar verme başta olmak üzere birçok şekilde tezahür eden e-katılım sürecinde, her bir aktörün 

vatandaş katılımı etkisi, müzakereci etki ve demokratik etki gibi birbirinden farklı birden fazla etkisi 
bulunmaktadır. Ayrıca vatandaşlar, e-katılım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için dö-

nütler ve denetim mekanizması olarak da ehemmiyetlidir. Zira e-katılımı etkileyen aktörlerin ve faali-

yetlerin, belirli kriterler dikkate alınarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Sæbø vd. (2008) 

bu kriterleri; katılım düzeyindeki farklılıklar, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, çevrimiçi et-
kinliklerin muhteviyatı ve şekilleri olarak sıralamaktadırlar. E-katılımı etkileyen faktörler ise bu çalış-

manın odak noktası olarak, e-katılım süreçlerini etkileyen tüm konuları ifade etmektedir. Ancak bunlar, 

e-katılım sürecinin parçası olmaksızın aktörleri ve faaliyetleri tetikleyen/engelleyen unsurlar olmaları 
nedeniyle e-katılımın gerçekleşmesi açısından önemlidirler. Bu bağlamda e-katılımı etkileyen faktörler; 

bilgi mevcudiyeti, altyapı, temel teknolojiler, erişilebilirlik, siyasi/hükümet yapısı ve yasal yapıdır 

(Sæbø vd., 2008). 

Mevcut bilgilerin miktarı, kapsamı, kalitesi ve serbest dolaşımı ile ajanların bilgiye erişimi, e-
katılımın ne derecede başarılı olacağını belirleyen öğelerdir. Asimetrik bilgi probleminin bulunduğu 

durumlarda adil, etkin ve kesin bir katılım ortamından söz edilememektedir (Norris, 2001). Zaten inter-

netin yaygınlaşmasıyla çeşitlenen bilgi, siyasal katılımın yanı sıra vatandaş katılımının da artmasında 
önemli bir etken olmuştur (Polat, 2005). Ancak bilginin eşit olmayan dağılımı, demokratik süreçlere 

katılım için eşit olmayan fırsatlarla sonuçlanmaktadır (Karabulut, 2022). Asimetrik bilgi siyasi süreç-

lerdeki rekabeti baltalamaktadır (Stiglitz,1994). Nitekim politika süreçleri hakkında tam bilgi sahibi ol-
mayan vatandaşların, kendi faydalarını maksimize eden seçimler yaptıklarını zannettikleri durumlarda, 

politika aktörlerinin gizli ajandaları sebebi ile kendilerinden daha yüksek vergi alınması ya da isteme-

dikleri bir kamu projesinin hayata geçmesi sonucuyla karşılaşmaları oldukça olasıdır. Bu minvalde be-

lirsizlikten kaçınmak isteyen yenilikçi davranış kalıplarına sahip olan kurumlar ya da ajanlar, stratejik 
kararların belirlenerek uygulanmasında bir güç mesafesi oluşturarak rekabet edebilirliklerini arttırma 

yolunu da seçebilecektir (Hofstede, 1984: 82-85). Bir taraf diğer tarafı etkileyen ancak diğer tarafın 

doğrudan gözlemleyemediği bir eylemde bulunduğunda, ortaya çıkan gizli eylem sonucunda görülen 
ahlaki tehlikenin (Rosen ve Gayer, 2008: 554) ortadan kaldırılmasının tek yolu ise bilgi kanallarının tam 
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olarak açılmasıdır (Stiglitz, 1994: 97). İyi organize edilmiş bilgi kaynakları, bilgiye erişim ve karar alma 

süreçlerine katılımı teşvik etmek için bir ön koşuldur (Moreno-Jiménez ve Polasek, 2003). 

Gerekli altyapı sağlanmadıkça katılım mekanizmaları çevrimiçi erişime açılamadığından, e-ka-

tılımın gerçekleşmesi için altyapı dikkate alınmalıdır (Chadwick, 2003). Bu noktada “altyapı” kavramı 

ile ne kastedildiği iyi anlaşılmalıdır. Teknoloji, e-katılımda önemli bir faktör olmasına rağmen, literatür 

ağırlıklı olarak sosyal örüntülere odaklanmakta ve teknik özellikleri göz ardı etmektedir (Sæbø vd, 
2008). Oysa internet altyapısı, genişbant kapasitesi, elektronik altyapı, teknik altyapı vb. kapasite un-

surları da en az sağlıklı bir katılım atmosferinin yaratılması ya da beşerî sermayenin eğitilmesi kadar 

ehemmiyetlidir. Tercih ve seçimlerin elektronik olarak gerçekleştirildiği bir ortamda altyapı sorunları, 
katılımın sağlığını tehdit edecek nitelikte sonuçlar doğurabilir. Tüm bunların yanı sıra e-katılım faali-

yetlerinin yürütüldüğü alanlarda tüm e-katılım aktörlerine altyapının eşit dağıtılması da önemlidir 

(Jaeger ve Thompson, 2004). Tüm seçeneklere eşit donatıları sağlamak avantajlı grupların temsil kabi-

liyetlerini arttıracaktır (Stansbury, 2003).  

E-katılımın uygulanmasında pek çok farklı yöntem bulunduğundan, bu yöntemlerin uygulan-

ması için gereken teknolojiye sahip olmak da önemlidir. E-katılımı etkileyen BİT, e-katılıma yönelik 

uygulamalar düzenlenirken lazım olan teknolojik üretim, gelişim ve dönüşümle ilgilidir. Elektronik ile-
tişim kanallarının kurulması gibi unsurlar da buna örnek olarak gösterilebilir (Öktem, 2014; Karabulut 

ve Bayrakcı, 2019; Akpınar vd. 2021). Ek olarak BİT, konum ve uydu gibi sistemsel teknolojiler aracı-

lığıyla, yönetimsel ve katılımcı süreçlerin çevrimiçi ortama dönüştürülmesi açısından önemli bir role 
sahiptir (Lombardi vd., 2010). Bu kapsamda BİT’ler, verimliliği ve hizmet sunumunun kalitesini artır-

maya, vatandaşlarla hükümetler arasında yeni iletişim kanallarını tanıtmaya hizmet etmektedirler 

(Zobel, 2005). 

Nihayet, bir devletin yönetim biçimi ve kuvvetler yapısı da e-katılımın uygulanmasına etki eden 
faktörlerdir. E-katılım uygulamalarının, hukuk düzeninde varlığını sürdürebilmesi için, uygulandığı ül-

kedeki siyasal yapıya ve hukuki normlara uygunluk göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla, BİT’teki 

gelişmelerden sonra ülkeler yasal düzenlemelerinde ve hatta idari teşkilatlarında bazı değişiklikler yap-
mak zorunda kalmışlardır (Bekkers, 2004) -ki siyasal literatürde de yönetişim ve vatandaş katılımı gibi 

kavramlara farklı manalar yüklenmiştir (Chadwick ve May, 2003). Özellikle yönetişim felsefesinin te-

mel taşlarından biri olan doğrudan katılım anlayışı, e-katılımın yaygınlaşmasıyla daha da kolay uygula-

nabilir hale gelmiştir (Örselli vd., 2018).  

Genel olarak bakıldığında, BİT ile katılım arasındaki nedensellik ilişkisinin gücüne dair tartış-

malar mevcuttur (Barber, 1998). Literatürde, bu ilişkinin açıklanmasına yönelik mobilizasyon 

(mobilization) teorisi ve pekiştirme (reinforcement) teorisi olmak üzere öne çıkan iki yaklaşım bulun-
maktadır (Nabatchi ve Amsler, 2014). Mobilizasyon teorisyenleri, BİT’lerin vatandaşların tercihlerini 

daha görünür hale getirerek, onları karar verme süreçlerinde birer aktör haline getirdiğini ve bilgi alış-

verişinin maliyetlerini azaltarak, katılım için yeni ve daha kapsamlı fırsatlar yarattığı için, katılımı 
önemli ölçüde arttırdığını iddia etmektedir. Öte yandan, BİT’in, kamusal karar alma süreçlerinde kulla-

nılması konusunda karamsar olan pekiştirme teorisyenleri ise BİT’lerin mevcut siyasi gücün dağılımını 

destekleyerek, mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da pekiştireceğini ve mevcut siyasi katılım kalıplarını 

güçlendireceğini savunmaktadır (Norris, 2001; Stanley ve Weare, 2004).  

Her ne kadar etki yönü ve düzeyine ilişkin tartışmalar devam etse de BM, OECD, Dünya 

Bankası gibi uluslararası kuruluşların kalkınma kriterleri arasında, e-katılımın güçlendirilmesi yer al-

maktadır. Bu minvalde, son yirmi yılda tüm dünyada elektronik katılıma dair araştırmalar da ivme ka-
zanmıştır. Ülkelerin e-katılım gelişmişlik düzeylerinin ölçülmesi, çoğunlukla “e-katılımı etkileyen fak-

törler” ve “e-katılım uygulamaları” açısından analiz edilmesi suretiyle yapılmaktadır. “E-katılım düze-

yini ölçen göstergeler” ise ülkenin e-katılım faaliyetlerini ne ölçüde takip ettiği sorularak belirlenmek-
tedir. Hükümetlerin e-katılım faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü ölçmek için, ilgili bilim insanları ve ulus-

lararası kuruluşlar tarafından geliştirilen bir dizi ölçüt, araç ve çerçeve de bulunmaktadır. Ülke bazında 

analizde, e-katılım gelişmişlik düzeyini değerlendiren en iyi bilinen metrik, BM Kamu Yönetim Ağı 

(UNPAN) tarafından geliştirilen, e-devlet gelişmişlik endeksinin (EGDI) alt endekslerinden biri olan 
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“E-Katılım Endeksi (EPI)” dir (UN, 2010). EPI, hükümetlerin e-katılım uygulamaları için niteliksel bir 

değerlendirme aracı sağlamaktadır. Endeks, devlet tarafından vatandaşlara bilgi sağlanmasını kolaylaş-
tırmak (e-bilgilendirme), vatandaşları kamu politikaları üzerinde müzakereye dahil etmek (e-danışma) 

ve politika seçeneklerinin ortak tasarımı yoluyla vatandaşları güçlendirmek (e-karar verme) ayrımına 

dayalı olarak oluşturulmuştur. Bir ülkenin EPI değeri 0 ile 1 arasında değer almakta ve ülkenin e-katılım 
puanından en düşük e-katılım puanının çıkarılmasının tüm ülkelerin toplam puan aralığına bölünmesiyle 

hesaplanmaktadır. BM (2010)’ye göre, bu endeks bir ülkenin vatandaşını müzakerelere, kamu politika-

larındaki karar alma sürecine ve ülkenin kendi sosyal yönetişim programına dahil etme konusundaki 
kapasitesini ve istekliliğini göstermektedir. Bir başka deyişle endeksin bire yakınsaması durumunda ka-

tılımcılığın arttığı, sıfıra yakınsadıkça da ülkenin katılımcı normlardan uzaklaştığı teşhisi yapılabilmek-

tedir. EPI’yın yanı sıra “Vatandaş Katılımı ve E-Katılımı Ölçme ve Değerlendirme Aracı (METEP)” bir 

diğer e-katılım düzeyi ölçüm aracıdır. METEP, BM’ye üye ülkelerin e-katılım düzeylerinin değerlendi-
rilmesi amacıyla, ülkeler arasında e-katılım performansları açısından karşılaştırma yapılmasına olanak 

sağlayan bir araç olarak BM tarafından geliştirilmiştir. Ancak bunların yanı sıra bilim insanları tarafın-

dan geliştirilmiş ve ülkelerin e-katılım düzeyini ölçmeye dayalı çok sayıda farklı araç bulunmaktadır. 
Her bir araç ve ölçütün de e-katılım olanaklarını ne ölçüde kullandığını değerlendirmek için bilimsel 

yeterliliklere sahip olduğu ileri sürülmektedir. Fakat bahsedilen tüm metriklerin ve araçların indeksleme 

ve karşılaştırma için geliştirildiği de açıktır. Oysa bir ülkenin e-katılım gelişmişlik düzeyini analiz etmek 
için e-katılımın unsurları, nedenleri, sonuçları, ilişkileri ve e-katılımı etkileyen faktörler derinlemesine 

incelenmelidir.  

E-Katılım Gelişmişlik Seviyesinin Ölçülmesi 

Bu çalışmanın temel amacı, BM’nin EPI’de değerlendirmeye almadığı, ancak e-katılımı etkileyen fak-

törler ile EPI arasındaki ilişkinin analiz edilmesi suretiyle EPI’nın e-katılıma ilişkin geçerlilik seviyesini 
değerlendirmektir. Bu sebeple e-katılımı etkileyen faktörlerin ülkelerin e-katılım gelişmişlik düzeyleri 

üzerindeki etki güçlerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda öncelikle BM tarafından oluşturu-

lan e-katılım endeksindeki ülkelerin puanları baz alınarak, bir ülkenin e-katılım puanına etki etmesi 
beklenen faktörler değerlendirilmektedir. Belirlenen faktörlerin, ülkelerin e-katılım gelişmişlik seviye-

sini gösteren bu puan üzerindeki etkileri, RStudio kullanılarak regresyon analizleri ile ortaya konmak-

tadır. Bu nedenle endekste listelenen BM üyesi ülkelerin verileri üzerinde yapılacak değerlendirmenin 

analiz birimi de ülkelerdir. “Bir ülkenin e-katılım gelişmişlik düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?” 
sorusu yöneltilerek, literatürde daha önce bahsedilen e-katılımı etkileyen faktörlerin ne ölçüde etkili 

olduğu çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu çözümleme e-katılımın geliştirilmesi için, ülkeler bazında öne-

riler oluşturmak ve e-katılım uygulamalarında etkili olan faktörlerin değerlendirilmesine yönelik poli-
tika önerileri sunmak amacına yöneliktir. Çalışmanın temel hipotezleri de bu çerçevede şekillenmiştir. 

Her bir hipotez, bu hipotezin oluşturulmasına neden olan görüş ve düşünceler detaylı olarak açıklanmak 

suretiyle bu bölümde tartışılmaktadır. 

Daha önce belirtildiği gibi EPI, ulusal hükümet portallarında e-katılım araçlarının sunumunu ve 
kullanılabilirliğini değerlendirmektedir. Bu kapsamda EPI oluşturulurken değerlendirmeye alınan kri-

terler şu şekilde listelenmiştir (UN, 2018: 113): 

 Bilginin mevcudiyeti, dijital kanalların ve açık veri teknolojilerinin kullanımı, 

 Vatandaşların hükümet verilerine çevrim içi erişim hakları 

 Hizmet arzında hükümetin üçüncü kişilerle iş birliği  

 İş birliğine dayalı ortak yapım ve kitle fonlaması 

 Çevrim içi/mobil hizmetleri iyileştirmek ve vatandaşların memnuniyetini artırmak için vatan-

daşları süreçlere dahil etme durumu 

 Eğitim, sağlık, finans, sosyal refah, iş gücü, çevre konularında vatandaşları dahil etme durumu 

 Çevrim içi “kişisel verilerin korunması” mevzuatının mevcudiyeti 
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 E-katılım politikalarının/misyon beyanlarının mevcudiyeti 

 Kamu ihale bildirimlerinin ve ihale sonuçlarının çevrimiçi olarak mevcudiyeti 

 Hükümetin politika istişarelerinin sonuçlarını çevrimiçi olarak yayınlama durumu 

Literatürde e-katılımın başarısını ölçmeye yönelik diğer araçlarla karşılaştırıldığında, BM’nin 

arz yönlü olarak en kapsamlı ölçümü yaptığı gözlemlenmektedir. Ancak ulusal bazda, e-katılımın başa-
rısının ve gelişmişlik seviyesinin gerçek anlamda ölçülmesi için talep yönlü yani toplumsal kaynaklı 

verilerin de ölçüme dahil edilmesi daha kapsamlı sonuçlar verecektir. Akademik literatürde ise e-katı-

lıma ilişkin faktörlerin belirlenmesine yönelik birçok çalışma bulunmasının yanında, genel geçer bir 

ölçme metriğinde uzlaşı sağlandığı görülmemektedir. Bu çalışmada, literatürde öncü çalışma niteliğin-
deki Sæbø vd. (2008)’nin araştırmasından yola çıkılarak, e-katılımı etkileyen tüm faktörlere yönelik 

belirli değerlendirme kıstasları üzerinden bir analiz yapmak hedeflenmiştir. Zira yalnızca arz yönlü ve-

rilerin analizi ile elde edilen bulguların yanlış çıkarımlara neden olabileceği daha önce görülmüştür. E-
katılım araçları, hükümetler tarafından görüşlerini ortaya yaymak, bu görüşlere katılmayanları tespit 

etmek ve kontrol etmek için kullanılabilir (Tüfekçi ve Wilson, 2012). Bu durumda e-katılım, bir vatan-

daş katılımı aracı yerine bir baskı aracı olarak da kullanılmış olabilmektedir. Yüksek EPI değerlerine 
sahip olarak değerlendirilen ancak çevrim içi bilgi kaynaklarını, akıllı telefonları ve sosyal ağ sitelerini 

kendi çıkarı için ve vatandaşlarını baskılamak için kullanan ülke örnekleri çokça görülmüş (Aström vd., 

2011) ve görülmeye devam etmektedir. Bu nedenle aşağıda sıralanan hipotezler vasıtasıyla e-katılım 

başarısına yönelik daha geniş bir kapsam sunmak hedeflenmektedir. 

E-katılım, tanımı gereği, e-devlet ve e-demokrasi bağlamında oluşan ve bu bağlamda şekillenen 

bir olgudur. Bir ülkedeki e-devlet uygulamaları, dolayısıyla e-devlet alanındaki gelişmişlik düzeyi, e-

katılımı doğrudan etkileyen bir faktördür. E-katılım başarı düzeylerinin ölçülmesinde kullanılan yön-
temler, katılımcı e-devlet uygulamalarının nasıl olduğu sorusuna da etki etmektedir (BM, 2016; Baller 

vd., 2016). Birçok ülkede resmi e-devlet portalları da katılım aracı olarak kullanılmaktadır (Ayanso vd., 

2011). Kısacası, bir ülkenin e-devlet gelişmişlik düzeyiyle e-katılım gelişmişlik düzeyi pozitif korelas-

yonludur.  

H1: Bir ülkenin e-devlet gelişmişlik düzeyi arttıkça, e-katılım gelişmişlik düzeyi de artar ve bunun tersi 

de geçerlidir. 

İkincisi, e-katılımın doğası gereği BİT’teki gelişmelerle yakından ilişkili olarak ortaya çıktığı 
ve geliştiği bilinmektedir (Lombardi vd., 2010; Peristeras vd., 2009). Başta internet teknolojileri ve ile-

tişim araçlarına erişim olmak üzere, bilgi dolaşımının sağlanması, etkileşim ortamının oluşturulması, 

vatandaşların ve paydaşların aktif katılımının sağlanmasına kadar e-katılımın her aşamasında BİT’e ih-
tiyaç duyulduğu görülmektedir (Macintosh, 2004). Dolayısıyla e-katılımı etkileyen faktörlerin hemen 

hemen hepsinin e-katılım uygulamalarına etkisini gösterebilmesi için BİT altyapısının geliştirilmesi ge-

rekmektedir. Altyapı, genel olarak Milenyum Kalkınma Hedefleri’nde temel bir gelişmişlik göstergesi 

olarak işaret edilmiştir (bkz. BM, 2000) Dolayısıyla BİT’teki gelişme ile e-katılımın gelişme seviyesinin 

doğru orantılı olduğu düşünülmektedir. 

H2: Daha gelişmiş BİT fırsatlarına sahip ülkeler, daha az gelişmiş BİT fırsatlarına sahip olanlardan 

daha yüksek bir e-katılım gelişmişlik düzeyine sahiptir. 

Üçüncüsü, e-katılım, amaçları itibariyle yönetişim felsefesinin elektronik ortama aktarılmasın-

daki en önemli unsurlardan biridir (Komito, 2005). Katılım fırsatlarının yaygınlaştırılması yoluyla va-

tandaşların, sivil toplumun ve diğer paydaşların katılımını kolaylaştırmak, e-katılımın yönetişim üzerin-
deki en önemli etkilerindendir (Potnis, 2010). Bu bağlamda, iyi yönetişim ilkelerinin daha güçlü olduğu 

yerlerde e-katılımın daha da gelişmesi doğal olarak beklenmektedir. 

H3: Bir ülkede iyi yönetişim ilkelerine uyum düzeyi arttıkça, e-katılım gelişmişlik düzeyi de artmaktadır 

ve bunun tersi de geçerlidir. 
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Dördüncüsü, hükümet yapısı ve yapının vatandaş katılımına uygunluğudur -ki bunlar e-katılımı 

etkileyen diğer faktörlerdir. Bu açıdan, e-katılımın gelişimi, bir ülkenin yönetim biçiminin vatandaş ka-
tılımını içerip içermediği bağlamında etkilenmektedir. Demokrasi anlayışı bu noktada kilit bir değişken-

dir (Spirakis vd., 2010). Demokratik gelişme ile e-katılım arasında birbirini besleyen bir ilişki vardır 

(Macintosh, 2004). Bu sebeple hükümet biçimi ile e-katılım ilişkisi irdelenirken demokratik gelişmişlik 
düzeyi de değerlendirilmeye alınmalıdır. Zira demokratik hükümetlerin, vatandaşları karar alma süreç-

lerine dahil etmeye yönelik çevrimiçi ortamlar yaratmaya otoriter hükümetlerden daha yatkın oldukları 

varsayılsa da bu ortamlar demokratik katılımı sağlamak yerine daha fazla kontrol uygulamak için kul-
lanılabileceğinden, durum böyle olmayabilir (Tüfekci ve Wilson, 2012; Wolfson, 2014). Bazı otoriter 

yönetim biçimine sahip ülkelerin yüksek EPI değerlerine sahip olduğu bilindiğinden, bu konudaki de-

ğerlendirme kriterlerine alternatif üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  

H4: Bir ülkenin demokratik gelişmişlik düzeyi arttıkça, e-katılım gelişmişlik düzeyi de artar ve tersi de 

geçerlidir. 

Beşincisi, bir ülkede katılımın sağlanabilmesi için toplumsal yapının, dış faktörlerin ve sosyo-

ekonomik koşulların da uygun olması gerekir. E-katılımın sağlanmasında yaşam koşulları, eğitim ve 
sosyo-ekonomik koşullar önemli faktörlerdir. Zira sosyo-ekonomik koşullar, ülkenin milli gelir yüksek-

liğinin yanı sıra iç yeterliliğine dair bir göstergedir (Dahl ve Stinebrickner, 2002). Dahl (1994)’a göre 

vatandaşların siyasal katılımla ilgilenebilmeleri için belirli bir sosyo-ekonomik yaşam standardına sahip 
olmaları gerekmektedir. Nitekim literatürde çok sayıda çalışma; eğitim, çalışma durumu, gelir, refah ve 

uzun ve sağlıklı bir yaşamın (Verba vd., 1995; Schur ve Adya, 2013; Pacheco ve Fletcher, 2015) katı-

lımla bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır. Verba vd. (1995: 17-18), gelirin, katılım faaliyetlerini ko-

laylaştırdığını, gelir düzeyi yüksek kesimlerin genellikle çeşitli politika alanlarında daha fazla riske sa-
hip olduklarından kamu işleriyle daha fazla meşgul olduklarını ifade etmiştir. Benzer şekilde Bartels 

(2009: 15-16), gelir dağılımının en alt üçte birlik kısmında yer alan seçmenlerin görüşlerinin, politika 

sürecindeki kararlarda, kayda değer bir ağırlık taşımadığını belirtmiştir. Öte yandan, Ojeda (2015: 5-6) 
sağlıksız olmanın katılım motivasyonunu azalttığını ve sağlıklı bireylerin katılım süreçleri ile daha ya-

kından ilgilenebildiğini ortaya koymuştur. Literatürdeki birçok başka çalışmada da bunlara benzer katı-

lım için gerekli kaynakların yani insani gelişmişlik düzeyinin öneminden bahsetmiştir (Verba vd., 1995; 

Pacheco ve Fletcher, 2015). Bu çalışmada sosyo-ekonomik koşulları ölçmek için eğitim, ekonomi ve 
sosyal yaşam standartlarının değerlendirildiği insani gelişme endeksi referans alınmaktadır. Bu bağ-

lamda e-katılım ile insani gelişme düzeyi arasında bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür.  

H5: Bir ülkenin insani gelişmişlik düzeyi arttıkça e-katılımın gelişmişlik düzeyi de artmaktadır ve bunun 

tersi de geçerlidir. 

Son olarak, e-katılımın gelişmişliğini etkileyen bir diğer faktör ülkenin yasal çerçevesine uyum 

ve hukuk sisteminin uygunluğudur. Hükümetlerin özellikle BİT ve dijital dünyaya adaptasyonuna ilişkin 
yasal düzenlemeleri bu konuda önemli göstergelerdir. E-katılımın daha önce bahsedilen koşullarda de-

mokratik ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi; yasa koyucuların ne kadar etkin olduğuna, yasal çerçeve-

nin ne kadar elverişli olduğuna ve yargı bağımsızlığının ne ölçüde sağlandığına bağlıdır (Royo vd., 

2020; Rawat, 2021; Adam ve Dzang Alhassan, 2022). Demokratik gelişmişlikle de bağlantılı olan ifade 
ve inanç özgürlüğü, özgür örgütlenme ve toplanma hakları, sosyal ve ekonomik özgürlükler ve siyasi 

süreçlere katılma özgürlüğüne ek olarak kanun yapıcı organların etkinliği, BİT ile ilgili kanunlar, yargı 

bağımsızlığı, BİT’in hükümet vizyonundaki önemi ve hükümetin çevrim içi hizmetleri e-katılımın ba-
şarısında etkili faktörlerdir. Yasal düzenlemelerin uygunluğu vatandaşların siyasi katılımı için de önemli 

bir ön koşuldur (Beetham, 2004; House, 2014; Kubicek and Aichholzer, 2016; Royo vd., 2020). Bu 

kapsamda, bu çalışmada yasal çerçevenin uygunluğu ile e-katılımın gelişmesi arasında pozitif bir ilişki-
nin olduğu savunulmaktadır. Kamu yönetiminde dijitalleşme, açık veri politikaları, çevrim içi hizmetler 

ve benzeri meselelerde yasal düzenlemelerin durumunu analiz etmek üzere Ağ Hazırlık Endeksi’nin 

(NRI) yasal çerçeve ile ilgili göstergelerine başvurulmuştur.  

H6: Bir ülkede yasal çerçevenin değişime uyum sağlama yeteneği arttıkça, e-katılım gelişmişlik düzeyi 

de artar ve bunun tersi de geçerlidir. 
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Bir ülkenin e-katılım gelişmişlik düzeyi üzerinde e-katılımı etkileyen faktörlerin ne ölçüde etkili 

olduğunu bulmak için yukarıda belirtilen göstergeler ile EPI arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekmek-
tedir. Bu kapsamda çalışmada e-devlet, BİT, yönetişim, insani gelişme, demokrasi ve yasal çerçeveye 

ilişkin verilerle EPI verileri analize tabi tutulmuştur.  

Yöntem ve Analiz 

BM Kamu Yönetimi Ağı (UNPAN) ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UNDESA) tarafın-

dan 2002 yılından bu yana iki yılda bir yayınlanan E-Katılım Endeksi (EPI), bu çalışmada katılım ge-
lişmişlik düzeyinin göstergesi olarak kullanılmaktadır. EPI, e-devlet gelişmişlik endeksine (EGDI) ek 

bir endeks olmasının yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından “Küresel Bilgi Teknolojisi 

Raporu” serisinde yayınlanan “Ağ Hazırlık Endeksi (NRI)” için tamamlayıcı bir endekstir. EGDI, 
UNDESA’nın “Birleşmiş Milletler E-Devlet Anketi” serisinde (BM, 2010; 2012; 2014; 2016; 2018) 

özellikle siyasi ve hükümetle ilgili konularda ulusal hükümetler tarafından teknoloji kullanımını belge-

leme ve değerlendirme çabasının bir parçasıdır. Aynı zamanda da ulusal kurumların kamu hizmetlerini 

sunmak için BİT’leri kullanmaya hazır olma ve kapasitelerini ölçmek için kullanılır (UNDESA, 2018). 
Son anketlerde, UNDESA hem BİT tabanlı politikaları planlamak ve uygulamak için BM üye ülkeleri-

nin e-devlet istatistiklerine hem de politika faaliyetlerine vatandaş katılımına odaklanmıştır. Kısaca an-

ket, e-devlet gelişmişlik endeksini (eski adıyla e-devlete hazırlık endeksi) ve e-katılım endeksini ölç-
mektedir. Bu çalışmada değerlendirmeye alınan diğer verilerle tarih yakınlığı sağlanması amacıyla 2018 

anketlerinden elde edilen veri setleri kullanılmıştır. Öte yandan, INSEAD ve Cornell Üniversitesi ortak-

lığında WEF tarafından yayınlanan Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu serisi, NRI kullanarak 2001 yılın-
dan bu yana küresel olarak BİT devriminin itici güçlerini ölçmüştür. Bu çalışmada 2016 verilerine baş-

vurulan NRI, 53 farklı gösterge kullanarak ülkelerin ağ bağlantılı hazır olma durumunu değerlendirir. 

NRI, kapsanan 139 ülke için sosyoekonomik kalkınmada BİT’lerden daha fazla yararlanmak için önce-

likli alanların belirlenmesine olanak tanımaktadır (Baller vd., 2016; Bilbao-Osorio vd., 2014; Dutta ve 

Bilbao-Osorio, 2012).  

Toplulaştırılmış (aggregate) veriler ve bu minvalde ulaşılan bulgular, ülkelerin değerlendirilen 

husus açısından bir arada değerlendirilmesine fırsat sunarken, ayrıştırılmış seviyedeki veriler ve bu ve-
riler üzerinden yapılan değerlendirmeler ise ülkelerin var olan durumlarının tespiti ile birbirilerine göre 

farklı yönlerinin ortaya çıkarılarak karşılaştırılmalarına imkân sunmaktadır (Özer vd., 2020). Bu min-

valde e-devlet gelişmişlik düzeyi ile e-katılım gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek için bu 

çalışmada EGDI verilerine başvurulmuştur. Ulusal düzeyde e-devlet gelişmişlik düzeyini değerlendiren 
EGDI, normalize edilmiş üç endeksin ağırlıklı ortalamasına dayanan bir bileşik endekstir. Üçte biri 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’nun “Telekomünikasyon Altyapı Endeksi (TII1)”nden, 

üçte biri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Araştırma Kurumu’nun “İnsan Sermayesi Endeksi 
(HCI2)”nden türetilmektedir. Diğer üçte birlik kısmı ise 193 BM üye devletinin çevrimiçi hizmetlerinin 

kapsamını ve kalitesini değerlendiren bağımsız bir anket ile toplanan verilere dayanan “Çevrimiçi 

Hizmet Endeksi (OSI3)”nden elde edilmektedir. Kısaca EGDI: “EGDI = 1/3 (OSI + TII + HCI)” olarak 
hesaplanır. Her bir endeksin bileşik değeri daha sonra 0 ile 1 arasına düşecek şekilde normalleştirilmekte 

ve toplam EGDI, 3 bileşen endeksinin ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Standart, z-puanı hesapla-

ması için x standartlaştırılacak ham puan, µ popülasyonun ortalaması ve σ popülasyonun standart sap-

ması olmak üzere (Xnew = (x – µ)/ σ) formülü kullanılmaktadır. EPI, EGDI’nın bir bileşeni olduğundan 

                                                   
1 TII, son 3 ayda herhangi bir yerden internet kullanan 100 kişi başına belirlenen 5 göstergenin aritmetik 

ortalamasıdır (BM, 2018). Bu göstergelerin her biri z-skor prosedürüyle standardize edilmekte ve her bir 

göstergenin ortalaması minimum-maksimum bileşik değerlerle normalleştirilmektedir. 

2 HCI 4 parametreden oluşmaktadır. Bunlar yetişkin okuryazarlık oranı, birleşik ilk, orta ve lise öğrenime kayıt 

oranı, beklenen eğitim süresi ile ortalama eğitim süresidir.  

3 OSI, çevrimiçi hizmet sunumu, açık hükümet verileri, e-katılım, çok kanallı hizmet sunumu, mobil hizmetler, 

dijital bölünme ve BİT kullanımıyla ilgili çok sayıda göstergeye dair değerlendirmeler yapmaktadır (BM, 2010) 
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ikisi arasında pozitif bir doğrusal ilişki olduğu hali hazırda bilinmektedir (Mensah ve Piankova, 2018; 

Vidiasova Bershadskaya vd., 2015). Yani bir ülkedeki e-devlet gelişmişlik düzeyinin, e-katılımın geliş-
mesinde ve başarısında etki sahibi olduğu, bu çalışmanın ön kabullerinden biridir (Luna-Reyes vd., 

2012). E-devlet gelişmişlik seviyesi ile e-katılım gelişmişlik seviyesi arasındaki pozitif ilişkiye yönelik 

çıkarımlar yapmak için EGDI ve EPI arasında karşılaştırmalı bir analize başvurulmuştur. Ayrıca Ek-

1’de bilgi amaçlı gerçekleştirilen korelasyon ve regresyon analizleri de sunulmuştur.  

Genel bir kanı olarak bir ülkede BİT’deki gelişmelerin, e-katılımın gelişimi için temel bir ge-

reklilik olduğu bilinmektedir (Macintosh, 2004; Peristeras vd., 2009). Dolayısı ile bu çalışmada BİT 
gelişmişlik düzeyi ile e-katılım gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz etmek amacıyla Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından 2009 yılından itibaren her yıl yayınlanan “BİT Gelişmişlik 

Endeksi” verileri kullanılmıştır. BİT Gelişmişlik Endeksi 3 alt endeks ve 81 alt göstergeden hesaplanan, 

değerleri 0-10 arasında puanlanan, 176 BM üyesi ülkeyi kapsayan bileşik bir endekstir. Bu çalışmadaki 
analizlerde, 2018 yılı verileri kullanılan endeksin temel amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

BİT alanındaki gelişmişlik düzeyini ölçmek ve BİT alanında ülkeler arasındaki dijital farklılık düzeyini 

ortaya çıkarmaktır.  

İlk olarak Dünya Bankası tarafından literatüre kazandırılan iyi yönetişim kavramının arkasın-

daki fikir her ne kadar tarafsız bir bilimselliği simgelemese de Dünya Bankası bu şekilde yönetişim 

anlayışına yönelik geniş bir bilgi altyapısı sunmaktadır. Bu çalışmada iyi yönetişim ilkelerinin vatandaş 
katılımını odağına almasından (Boulding, 2008) yola çıkılarak iyi yönetişim ilkelerine uygunluk sevi-

yesiyle e-katılımın pozitif ilişkili olduğu savunulmaktadır. İyi yönetişim ilkelerine uyum düzeyi ile e-

katılım gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz etmek için ise çalışmada, Dünya Bankası tarafından 

yayınlanan “Dünya Yönetişim Göstergeleri (WGI)” veri setleri kullanılmıştır. WGI, 1996’dan bu yana 
200’den fazla ülkeyi kapsayan, yönetişim boyutlarının altı bileşik göstergesinden oluşan ülkeler arası 

yönetişim göstergelerini geliştirmeye yönelik bir araştırma projesidir. Bunlar; “şeffaflık ve hesap vere-

bilirlik, siyasi istikrar ve şiddet/terör yokluğu, hükümet etkililiği, düzenleyici kalite, hukukun üstünlüğü 
ve yolsuzluğun kontrolü”dür (Kraay vd., 2010). Bu göstergeler; dünya çapında ankete katılan gönüllü-

ler, STK’lar, ticari işletme bilgi sağlayıcıları ve kamu sektörü kuruluşları tarafından bildirildiği üzere 

yönetişim algılarını yakalayan çeşitli farklı veri kaynaklarından elde edilen çok sayıda değişkene dayan-

maktadır. Bu altı bileşik gösterge kümesinin her biri için, “Gözlenemeyen Bileşenler Modeli” (Harvey, 
1989) uygulanmaktadır. Bu metodoloji dahilinde, veriler bu çeşitli kaynaklardan karşılaştırılabilir bi-

rimler halinde standartlaştırılır, temel alınan kaynak değişkenlerin ağırlıklı ortalaması olarak toplu bir 

yönetişim göstergesi oluşturulur ve yönetişimin ölçülmesindeki kaçınılmaz belirsizliği yansıtan hata 

marjları oluşturulur (Kaufmann vd., 2009). Bu çalışmada WGI’nin 2018 yılı verilerine başvurulmuştur. 

Katılım ve demokrasi birbiriyle yakından ilişkili kavramlar olduğundan, demokratik gelişimin 

e-katılımın gelişimi üzerinde bir etkisi olduğu açıktır. Katılım politikalarının uygulanabilmesi için belirli 
bir demokratik gelişme düzeyine ulaşılması gerekmektedir (Parry vd., 1992). Bu çalışmada, bir ülkede 

demokratik gelişmişlik düzeyi arttıkça e-katılım gelişmişlik düzeyinin de artacağı savunulmaktadır. 

Demokratik gelişmişlik düzeyi ile e-katılım gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz etmek için “The 

Varieties of Democracy Project (V-Dem)” kapsamında oluşturulan “Liberal Demokrasi Endeksi (LDE)” 
verileri kullanılmıştır. Endeks oy hakkı, temiz seçimler, kanun önünde eşitlik, yürütme üzerindeki kısıt-

lamalar ve örgütlenme ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere çeşitli boyutlardaki değişkenleri bir araya 

getirmektedir, ki demokrasiyi kavramsallaştırmaya ve ölçmeye yönelik yeni bir yaklaşımdır (V-Dem, 
2018). V-Dem; seçime dayalı, liberal, katılımcı, müzakereci ve eşitlikçi olmak üzere beş üst düzey de-

mokrasi ilkesi arasında bir ayrım yapmaktadır. Ülkelerin demokratik kurumlarını sıfır zayıf, bir güçlüyü 

göstermek üzere 0-1 arasında bir değerleme yaparak puanlamaktadır4. 

İnsani gelişmişlik düzeyi, bir ülkede yaşayan insanların yaşam koşullarına ilişkin değerlendir-

meler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca insanların siyaset, siyasi katılım ya da e-katılım ile uğraşa-

bilmeleri için belirli bir yaşam standardına sahip olmaları gerekmektedir (Makarovič ve Rek, 2014; 

                                                   
4 Açık-erişim olanakları sebebiyle bu çalışmada 2018 veri setinden faydalanılmıştır. 
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Monni ve Spaventa, 2013). Dolayısıyla e-katılımın gelişmesinde, insani gelişmişlik düzeyinin etkili ol-

duğu düşünülmektedir. Bir ülkede yaşayan insanların sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin su-
nulması bağlamında İnsani Gelişme Endeksi (HDI), e-katılım gelişmişlik düzeyi ile ilişki içinde ayrıca 

önemli bir değişkendir. Bu çalışmada insani gelişme düzeyi ile e-katılım gelişme düzeyi arasındaki iliş-

kiyi analiz etmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın HDI verilerine başvurulmuştur. HDI; 

uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır yaşam koşulları açısından uzun vadeli gelişimi 

ölçen bir endekstir (UNDP, 2019).  

Son olarak yasal çerçevenin gelişen teknolojiler, demokrasi, katılım ve sosyo-ekonomik koşul-

lar çerçevesinde yeniden düzenlenebilmesi, e-katılımın gelişimi için de önemli bir faktördür. Bu nedenle 
yasal düzenlemelere ilişkin başlıklar, Ağ Bağlantılı Hazırlık Endeksi (NRI) gibi e-devlet ve e-katılımla 

ilgili endekslerde sıklıkla yer almaktadır. Bu çalışmada, yasal çerçevenin değişime uyum sağlama yete-

neği ile e-katılım geliştirme düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek için NRI’ya başvurulmuştur. Analizde, 
yasal çerçeve ve kanun koyucu organlarla ilgili NRI’den alınan kanun yapıcı organların etkinliği, BİT 

ile ilgili kanunlar, yargı bağımsızlığı, BİT’in hükümet vizyonundaki önemi ve hükümetin çevrimiçi hiz-

metleri endeksi göstergeleri kullanılmıştır. Bu göstergelerden dördü 1-7 (min-to-max) arasında puanla-

nırken, çevrimiçi hizmetler endeksi 0-1 arasında normalleştirilmiş bir şekilde puanlanmaktadır. Bu gös-

tergeler üzerinden analiz yapılırken hepsi 0 ile 1 arasında normalize edilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen tüm analizlerin gerçekleştirilmesi ve yorumlanması için bu çalışmada nicel 

veri analizine dayalı bir yönteme başvurulmuştur. Bu kapsamda ele alınan farklı ikincil veriler arasın-
daki ilişkisel değerlendirmeler için öncelikle keşfedici korelasyondan ardından nomolojik geçerlilik 

(Bagozzi, 1981: 609-610) ve açıklayıcı ile doğrulayıcı faktör analizinden (Brown, 2015) faydalanılmış-

tır. Nomolojik geçerlilik, teorik ağdaki yapılar arasındaki korelasyonun doğrulanma derecesini ifade 

etmek üzere; Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ise gözlenen değiş-
kenlerin temel yapılarını belirlemek, faktör yapılarını doğrulamak ve ortaya çıkan faktörlerin yakınsak 

ve ayırt edici geçerliliğini test etmek üzere kullanılmıştır. Bu yöntemlerin tercih edilmesindeki amaç, 

ele alınan farklı değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesine olanak sağlamalarıdır. Bu kapsamda 
değişkenler arasındaki ilişkileri aynı düzlemde analize tabi tutabilmek amacıyla her bir hipotez için ayrı 

ayrı korelasyon testleri ile basit ve çoklu regresyon testleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, e-

katılım gelişmişlik düzeyini etkileyen faktörlere ve etki güçlerine ulaşılması hedeflenmektedir. Elde 
edilen sonuçların açıklanmasında da hem korelasyon testleri sonuçları hem de bağımsız değişkenler ile 

EPI arasındaki basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları kullanılmaktadır. 

Bulgular 

Yukarıda bahsedilen amaç ve yöntem ışığında her bir hipotez için test yapılmıştır. Ayrıca Ek-1’de ça-

lışmadaki tüm değişkenlerin bir arada analize tabi tutulduğu çoklu regresyon testi ve EGDI ile EPI ara-
sındaki ilişkiye yönelik korelasyon ve regresyon analizleri verilmiştir. Hipotez testleri gerçekleştirilir-

ken oluşturulan çoklu regresyon modelleri, bağımlı ve bağımsız değişkenler üzerinde açıklayıcı ve et-

kileyici gücü olan değişkenler seçilerek hazırlanmıştır. Bu nedenle tüm ana değişkenlerin içerildiği 
çoklu regresyon tablosu da ekte bilgi olarak sunulmuştur. Öte yandan EPI, EGDI’nın bir bileşeni oldu-

ğundan ikisi arasında bir ilişki olduğunun kanıtlanmasına ihtiyaç olmadığı açıktır. Bu ilişkiye yönelik 

bulgulardan çalışmadaki diğer ilişkisel analizlerin yorumlanmasında faydalanılmıştır. Bu nedenle bu 

kısımda ekte sunulan şekil ve tabloların yalnızca kısa bir açıklamasına yer verilmiştir. 

E-Devlet Gelişmişlik Düzeyi ile E-Katılım Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine 

Ek-1 (Ek-Şekil 1)’de EGDI ile EPI arasında anlamlı düzeyde ilişkili olduğu onaylanmıştır, r = 
0.88181 (p<0.01). Regresyon analizinde ise (Ek-Tablo 1) EGDI değerindeki artışın EPI’daki artışın 

yüzde 78’ini tek başına açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca yasal çerçevenin değişime uyum sağlama yete-

neği, demokratik gelişmişlik düzeyi, doğumda beklenen yaşam süresi ve kişi başına düşen GSYİH de-

ğişkenleri kontrol edilerek EGDI’nin EPI ile ilişkisi çoklu regresyon kullanılarak incelenmiştir (Ek-
Şekil 2). Dağılım grafiğinden görülebileceği üzere, diğer değişkenlerin etkilerine rağmen, e-devlet ge-
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lişmişlik düzeyi e-katılım gelişmişlik düzeyi üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve güçlü bir etkiye sa-

hiptir (p<0,001). Bu bulgular, sıfır hipotezinin reddedildiğinin işaretidir, dolayısıyla e-devlet gelişmişlik 

düzeyi arttıkça, e-katılımın da o ölçüde gelişeceği söylenebilmektedir. 

BİT Gelişmişlik Düzeyi ile E-Katılım Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine 

BİT’lerin gelişmesinin, e-katılımın gelişmesine katkı yaptığı düşünülmekle birlikte bu etkinin 

boyutu bilinememektedir. Korelasyon testinde BİT Gelişim Endeksi’nin EPI ile anlamlı düzeyde ilişkili 

olduğu bulunmuştur, r = 0.75083 (p<0.01). Ortaya çıkan yaklaşık %75’lik oran, aşağıdaki dağılım gra-

fiğinden de görüleceği üzere ikisi arasındaki doğrusal ilişkinin pozitif ve güçlü olduğunu göstermekte-

dir. 

 

Şekil 1. EPI ve BİT Gelişmişlik Endeksi Arasındaki İlişki 

 

 

Basit regresyon analizinde ise pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmış, BİT 
gelişmişlik düzeyindeki artışın EPI’daki artışın yüzde 56’sını tek başına açıkladığı tespit edilmiştir. 

Tablo 2’de gösterilen çoklu regresyon analizinde, regresyon modeline eklenen yönetişim, LDI, kişi ba-

şına GSYİH ve beklenen eğitim süresi değişkenleri kontrol edilerek BİT gelişmişlik düzeyinin e-katılım 

ile ilişkisi incelendiğinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 1. EPI ve BİT Gelişmişlik Endeksi Basit Regresyon Analizi Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı P 

(Kesen) 0.14 0.07 – 0.21 <0.001 

BİT  0.91 0.79 – 1.03 <0.001 

Gözlem Sayısı 173 

R2/Ayarlanmış R2  0.564 / 0.561 
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Bu modelde bağımsız değişkenlerin EPI üzerindeki açıklama gücü, yaklaşık yüzde 5 oranında 

artmıştır. Bir başka deyişle yönetişim uygulamalarının gelişimi, demokratik gelişmişlik düzeyi, kişi ba-
şına düşen gelir ve doğumda beklenen toplam eğitim süresi kontrol edilerek ilişkileri incelendiğinde, 

BİT gelişmişlik düzeyinin e-katılımın gelişimi üzerindeki etkisini koruduğu görülmektedir (Şekil 2). 

Sonuç olarak, bir ülkede BİT ne kadar gelişmişse, e-katılımın da o ölçüde geliştiği tespit edilerek çalış-

manın ikinci hipotezi de doğrulanmıştır. 

 

 

Tablo 2. EPI ve BİT Gelişmişlik Endeksi Çoklu Regresyon Bulguları 

  EPI EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı p Tahminler Güven aralığı p 

(Kesen) 0.14 0.07 – 0.21 <0.001 0.26 0.11 – 0.42 0.001 

BİT 0.91 0.79 – 1.03 <0.001 0.78 0.55 – 1.01 <0.001 

Yönetişim 

   

0.19 0.00 – 0.39 0.052 

LDI 

   

-0.05 -0.24 - 0.15 0.643 

GSYİH 

   

-0.00 -0.00 - 0.00 0.390 

Beklenen Eğitim 

Süresi 

   0.01 0.00 – 0.03 0.140 

Gözlem Sayısı 173 158 

R2/Ayarlanmış R2  0.564 / 0.561 0.612 / 0.599 

 

Şekil 2. BİT Gelişmişlik Seviyesinin EPI Üzerindeki Etki Gücünü Ölçen Çoklu Regresyon Modeli 

 

İyi Yönetişim İlkelerine Uyum Düzeyi ile E-Katılım Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki 

Üzerine 
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İyi yönetişim ilkelerinin uygulanmasının demokrasi ve katılım açısından faydalı olduğu bilindi-

ğinden (Boulding, 2008; Woods, 1999), e-katılım üzerinde de etkili olacağı öngörülmektedir. Bu bağ-
lamda, bir ülkede iyi yönetişim ilkelerine uyum düzeyi arttıkça e-katılım gelişmişlik düzeyinin de arta-

cağı bu çalışmada desteklenmektedir. Bu iddiayı doğrulamak için öncelikle EPI ve WGI değerleri ara-

sındaki ilişki incelenmiştir. Şekil 3’te verilen korelasyon testinde, WGI’nin EPI ile anlamlı bir ilişkide 
olduğu bulunmuştur, r=0.640127 (p<0.01). Korelasyon testi ile ortaya çıkan yaklaşık yüzde 64’lük oran, 

pozitif ve güçlü bir doğrusal ilişkiyi işaret etmektedir. 

 

Şekil 3. EPI ile WGI Arasındaki İlişki 

 

Basit regresyon analizinde de pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tablo 3 basit doğrusal 

regresyon modelinde, EGDI değerindeki artışın tek başına EPI’daki artışın yaklaşık yüzde 41’ini açık-

ladığı görülmektedir. 

Tablo 3. EPI ve WGI Basit Regresyon 

 EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı p 

(Kesen) 0.60 0.57 – 0.63 <0.001 

WGI 0.49 0.41 – 0.58 <0.001 

Gözlem Sayısı 173 

R2/Ayarlanmış R2  0.410 / 0.406 

 

Çoklu regresyon modelinde (Tablo 4) de istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin korunduğunu gös-

termektedir (p=0.015). Bu ikinci modelde bağımsız değişkenlerin EPI üzerindeki açıklayıcı gücü yak-
laşık yüzde 59’a yükselmiştir. Bir başka deyişle, yeni değişkenlerin eklenmesiyle birlikte açıklayıcılık 

düzeyinde yüzde 18 artış görülmüştür. 

  

Tablo 4. EPI ile WGI Arasındaki Çoklu Regresyon 
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  EPI EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı p Tahminler Güven aralığı p 

(Kesen) 0.60 0.57 – 0.63 <0.001 -0.48 -0.92 – -0.04 0.031 

WGI 0.49 0.41 – 0.58 <0.001 0.24 0.05 – 0.44 0.015 

LDI 

   

-0.03 -0.23 – 0.17 0.764 

Beklenen Yaşam 

Süresi 

   

0.01 0.01 – 0.02 <0.001 

Ortalama Eğitim Yılı 

   

0.01 -0.00 – 0.03 0.057 

GSYİH 

   

0.00 -0.00 – 0.00 0.838 

Gözlem Sayısı 173 158 

R2/Ayarlanmış R2  0.410 / 0.406 0.591 / 0.578 

Şekil 4. İyi Yönetişim İlkelerine Uyum Düzeyinin EPI Üzerindeki Etki Gücünü Ölçen Çoklu Regres-

yon 

 

Şekil 4’teki dağılım grafiğinden, diğer değişkenlerin etkilerine rağmen iyi yönetişim ilkelerine 
uyum düzeyinin e-katılım gelişmişliği üzerinde istatistiki olarak anlamlı etkisi görülmektedir. Bu bul-

gular ışığında, bir ülkede iyi yönetişim anlayışı ne kadar gelişmişse e-katılımın da o ölçüde gelişeceği 

çıkarımı yapılabilmektedir ki bu saptama üçüncü hipotezin de doğrulandığının işaretidir.  

Demokratik Gelişmişlik Düzeyi ile E-Katılım Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki 

Üzerine 

Bir ülkede demokratik gelişmişlik düzeyi arttıkça, e-katılım gelişmişlik düzeyinin de artacağı 

savunulmaktadır. Bu bağlamda korelasyon testinde LDI’nin EPI ile anlamlı ilişkisi saptanmıştır, 

r=0.505638 (p<0.01). Yaklaşık yüzde 50 oranı, Şekil 5, pozitif bir doğrusal ilişkiyi işaret etmektedir. 

Şekil 5. EPI ve LDI Arasındaki İlişki 
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Basit regresyon analizinde de - Tablo 5- pozitif ve istatistiksel manada anlamlı ilişki belirlen-
miştir. Modelde LDI değerindeki artışın, e-katılım gelişmişlik düzeyinin tek başına yaklaşık yüzde 

25’ini açıkladığı görülmektedir.  

Tablo 5. EPI ve LDI Basit Regresyon Analizi 

  EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı P 

(Kesen) 0.38 0.30 – 0.45 <0.001 

LDI 0.54 0.39 – 0.68 <0.001 

Gözlem Sayısı 158 

R2/Ayarlanmış R2  0.256 / 0.251 

 

Çoklu regresyon modeli ise bir ülkedeki demokratik gelişmişlik düzeyinin e-katılımın gelişmiş-

lik üzerinde etkisi olan bir faktör olduğunu göstermektedir. İkinci regresyon modeline eklenen kişi ba-

şına GSYİH, doğuşta yaşam beklentisi ve siyasi istikrar ve şiddet/terör yokluğu değişkenleri ile LDI’nin 
EPI ile ilişkisi yeniden incelendiğinde, istatistiki olarak hâlâ anlamlı bir ilişki (p=0,002) olduğu ancak 

anlamlılık düzeyinin düştüğü gözlemlenmektedir. GSYIH değişkeninin eklenme sebebi istikrarlı de-

mokrasiler geliştiren ülkelerde kişi başına düşen gelir ile demokrasi arasındaki güçlü ilişkinin varlığına 
yönelik görüştür (bkz. Persson ve Tabellini, 2009). Bu bağlamda Hosftede (2001)’nin bireyselclik-ko-

lektivizm yaklaşımında değindiği bireyselciliğin gelir ve demokrasiyi etkilediği anlayışına da teğet bir 

bakış açısı benimsenmiştir. 

İkinci modelde bağımsız değişkenlerin açıklayıcı gücü yaklaşık yüzde 56’ya yükselmiştir.  Bir 

başka deyişle, demokratik gelişmişlik düzeyinin e-katılımın gelişme düzeyi üzerinde etkili bir faktör 

olduğu ancak EPI üzerindeki gücünün belirleyici olmadığı söylenebilir. Farklı değişkenlerin eklenme-

sinin modeli daha açıklayıcı hale getirdiği, bu nedenle LDI tek başına incelendiğinde EPI hakkında bir 

çıkarım yapmanın doğru olmayacağı da not edilmelidir. 

Tablo 6. EPI ve LDI Çoklu Regresyon Analizi 
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  EPI EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı p Tahminler Güven aralığı p 

(Kesen) 0.38 0.30 – 0.45 <0.001 -1.04 -1.42 – -0.66 <0.001 

LDI 0.54 0.39 – 0.68 <0.001 0.23 0.09 – 0.38 0.002 

GSYİH 

   

0.00 0.00 – 0.00 0.016 

Beklenen Yaşam 

Süresi 

   

0.02 0.02 – 0.03 <0.001 

Siyasi istikrar ve 
şiddet/terör  

   

-0.03 -0.08 – 0.01 0.131 

Gözlem Sayısı 158 158 

R2/Ayarlanmış R2  0.256 / 0.251 0.567 / 0.555 

 

Fakat, Şekil 6’dan diğer değişkenlerin etkilerine rağmen demokratik gelişmişlik düzeyinin e-
katılım gelişmişlik düzeyi ile anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu durumda demokrasi ne kadar 

gelişmişse, e-katılımın da o ölçüde gelişebileceği iddiasında bulunmak yanlış olmayacaktır.  

 

Şekil 6. Demokratik Gelişmişlik düzeyinin e-Katılım Üzerindeki Etki Gücünü Ölçen Çoklu Regresyon 

 

İnsani Gelişmişlik ile E-Katılım Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine 

E-katılımın gelişiminde insani gelişmişlik düzeyinin etkili olduğu iddiasını doğrulamak için ön-

celikle EPI ve HDI arasındaki ilişki incelenmiştir ve HDI’nin EPI ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu 

bulunmuştur, r=0.732935 (p<0.01). Korelasyon testi sonrasında ortaya çıkan yaklaşık yüzde 73’lük 
oran, Şekil 7’de görüleceği üzere, EPI ve HDI arasında pozitif ve güçlü bir doğrusal ilişki göstermekte-

dir. 
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Şekil 7. EPI ile İnsani Gelişmişlik Endeksi Arasındaki İlişki 

 

 

Tablo 7. E-Katılım Endeksi ile İnsani Gelişmişlik Endeksi Arasındaki Basit Regresyon Analizi 

  EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı p 

(Kesen) -0.37 -0.51 – -0.23 <0.001 

HDI 1.34 1.16 – 1.53 <0.001 

Gözlem Sayısı 172 

R2/Ayarlanmış R2  0.537 / 0.534 

 

Tablo 7’de görüleceği üzere basit regresyon analizinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

bir ilişki bulunmuştur. İnsani gelişmişlik endeksi değerindeki artışın, tek başına e-katılım gelişmişlik 

düzeyindeki artışın yaklaşık yüzde 53’ünü açıkladığı görülmektedir. Çoklu regresyon modeli de bir ül-

kedeki insani gelişme düzeyinin, e-katılımın gelişmesinde güçlü bir faktör olduğunu göstermektedir. 
Tablo 8’de yasal çerçevenin değişime uyum sağlama yeteneği, demokratik gelişmişlik düzeyi ve kişi 

başına düşen GSYİH değişkenleri kontrol edilerek HDI’nın EPI ile ilişkisi incelendiğinde (p<0,001), 

değişkenlerin e-katılım gelişmişlik düzeyi üzerindeki açıklayıcı gücü yaklaşık yüzde 9 artmıştır. Bu ar-
tış, e-katılım gelişmişlik seviyesi üzerinde insani gelişmişlik düzeyinin güçlü etki sahibi olduğunun işa-

retidir. 

Tablo 8. EPI ile HDI Arasındaki Çoklu Regresyon 

  EPI EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı p Tahminler Güven aralığı P 

(Kesen) -0.37 -0.51 – -0.23 <0.001 -0.33 -0.51 – -0.14 0.001 

HDI 1.34 1.16 – 1.53 <0.001 1.00 0.68 – 1.33 <0.001 
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Yasal Çerçeve 

   

0.54 0.29 – 0.79 <0.001 

LDI 

   

0.06 -0.07 – 0.19 0.369 

GSYİH 

   

-0.00 -0.00 – 0.00 0.085 

Gözlem Sayısı 172 133 

R2/Ayarlanmış R2  0.537 / 0.534 0.621 / 0.609 

 

Ek olarak Şekil 8 dağılım grafiğinden, insani gelişmenin EPI ile hala istatistiki olarak anlamlı 
ve güçlü bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, bir ülkede insani 

gelişmişlik düzeyi ne derece yüksekse, e-katılımın da o derece gelişmiş olacağını söylenebilir. Böylece 

beşinci sıfır hipotezi de reddedilmiştir.  

 

Şekil 8. İnsani gelişmişlik düzeyinin e-katılım Üzerindeki Etki Gücünü Ölçen Çoklu Regresyon 

 

 

Yasal Çerçevenin Değişime Uyum Yeteneği ile E-Katılım Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki 

İlişki Üzerine 

Bu çalışmada, bir ülkede yasal çerçevenin değişikliklere uyum sağlama yeteneği arttıkça e-ka-

tılım gelişmişlik düzeyinin de artacağı iddia edilmektedir. Bu amaçla, yasal çerçevenin değişikliklere 
uyum sağlama yeteneğinin yukarıda bahsedilen seçilmiş göstergelerinin normalize edilmiş değerleri 

“yasal çerçeve” adıyla 0 ile 1 değerleri arasında tek bir gösterge altında toplanmıştır. Daha sonra EPI 

değerleri ile bu gösterge arasındaki ilişki incelenmiştir. Korelasyon testinde yasal çerçevenin değişime 
uyum sağlama yeteneğinin EPI ile anlamlı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur, r=0.67954 (p<0.01). 

Yaklaşık yüzde 68’lik oran, Şekil 9’dan görülebileceği gibi, pozitif ve güçlü bir doğrusal ilişki göster-

mektedir. 

 

Şekil 9. E-Katılım Endeksi ile Yasal Çerçeve Arasındaki İlişki 
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Tablo 10 basit regresyon analizinde görüleceği üzere, yasal çerçeve ile EPI arasında pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Yasal çerçeve göstergesi değerindeki artışın, tek başına 

EPI’daki artışın yaklaşık yüzde 46’sını açıkladığı görülmektedir. 

 

Tablo 10. Yasal Çerçeve ile EPI arasındaki Basit Regresyon 

  EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı p 

(Kesen) 0.15 0.05 – 0.25 0.004 

Yasal Çerçeve 1.07 0.87 – 1.27 <0.001 

Gözlem Sayısı 134 

R2/Ayarlanmış R2  0.462 / 0.458 

 

Çoklu regresyon modeli, bir ülkedeki yasal çerçevenin e-katılımın gelişmesinde güçlü bir faktör 

olduğunu göstermektedir. Tablodan da görüleceği üzere demokratik gelişmişlik düzeyi, kişi başına dü-

şen GSYİH ve doğumda beklenen yaşam süresi değişkenleri kontrol edilerek “Yasal Çerçeve”nin EPI 
ile ilişkisi incelendiğinde, birinci modelde olduğu üzere, istatistiki olarak anlamlı ilişki (p<0,001) göz-

lemlenmektedir. İkinci modelde ise bağımsız değişkenlerin e-katılım geliştirme düzeyi üzerindeki açık-

layıcı gücü yaklaşık yüzde 17 artmıştır. Yani yasal çerçevenin değişime uyum sağlama yeteneğinin e-

katılım geliştirme düzeyinde güçlü bir değişken olduğu, lakin tek başına belirleyici olmadığı iddiasında 
bulunulabilmektedir. Yine de yasal çerçeve yeniliklere ne kadar esnek olursa, e-katılımı iyileştirmenin 

o kadar kolay olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır ki bu tespit çalışmanın altıncı hipotezinin doğ-

rulandığının da göstergesidir.  

Tablo 10. E-Katılım Endeksi ile Yasal Çerçeve Arasında Çoklu Regresyon 

  EPI EPI 
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Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı P Tahminler Güven aralığı P 

(Kesen) 0.15 0.05 – 0.25 0.004 -0.95 -1.29 – -0.61 <0.001 

Yasal Çerçeve 1.07 0.87 – 1.27 <0.001 0.57 0.33 – 0.81 <0.001 

LDI 

   

0.09 -0.03 – 0.21 0.134 

GSYİH 

   

-0.00 -0.00 – 0.00 0.324 

Beklenen 

Yaşam Süresi 

   

0.02 0.01 – 0.02 <0.001 

Gözlem Sayısı 134 133 

R2/Ayarlanmış 
R2  

0.462 / 0.458 0.639 / 0.628 

 

Şekil 10’daki dağılım grafiğinden de diğer değişkenlerin etkilerine rağmen, yasal çerçevenin e-

katılım gelişmişlik düzeyi ile hala istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir ilişkisi olduğu görülmektedir. 

Şekil 10. Yasal Çerçevenin Değişime Açıklığının e-Katılım Üzerindeki Etki Gücünü Ölçen Çoklu 

Regresyon 

 

 

Sonuç  

Bu çalışmada öncüllerinden farklı olarak e-katılımı etkileyen tüm faktörlere ait göstergelerin ele alın-
ması gerektiği öne sürülmektedir. E-katılımı etkileyen olası tüm faktörler dahil edildiğinde e-katılım 

endeksinin geçerliliğinin ne olacağı sorusu bu çalışmanın ana motivasyonudur. Buradan hareketle bu 

çalışmanın amacı, BM’nin EPI’da değerlendirmeye almadığı e-katılımı etkileyen faktörler ile EPI ara-
sındaki ilişkiyi analiz ederek EPI’nın e-katılıma ilişkin geçerlilik seviyesini analiz etmek ve daha geçerli 

bir endeksleme için öneride bulunmaktır. Nomolojik geçerlilik, açıklayıcı ile doğrulayıcı faktör analizi 

ile basit ve çoklu regresyon testleri çalışmada kullanılmıştır.  
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Uygulamada sıklıkla başvurulan ancak alanyazınsal anlamda geçerliliği üzerine oldukça kısıtlı 

sayıda çalışma bulunan bu konu le ilgili ihtiyaç ve eksiklerin görülmesi için bir katkı yaratması beklenen 
çalışma e-katılım gelişmişlik düzeyinin analizi ile hem güç mesafesini hem de dijital uçurumu kapat-

mada daha önce Türkiye özelinde tespit edilmemiş ipuçları sunma gayesindedir. Araştırma sonucunda, 

çalışmanın bağımsız değişkenleri olarak belirlenen tüm değişkenlerin, e-katılım ile pozitif ve anlamlı 
ilişkileri olduğu görülmüştür. Fakat hali hazırda bilinen bu ilişkilerin etki ölçüt düzeylerinin belirlenmesi 

önemlidir. Çalışmanın ilk çıktısı, e-katılım gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde başvurulan göstergele-

rin, e-katılım ile gerçekten pozitif bir doğrusal ilişkiye sahip olduklarının korelasyon testleri ile ispatıdır. 
Çalışmanın ikinci çıktısı ise e-katılım ile ilişkili değişkenlerin bağlam, yer ve zamana bağlı olarak farklı 

etkilerinin olabileceğini belirlemek olmuştur. Bu noktada EPI’nın birtakım eksik yönleri olduğu ve e-

katılım gelişmişlik düzeyinin talep yönlü verilerle de desteklenerek daha geniş kapsamlı bir biçimde 

belirlenebileceği sonucuna ulaşıldığı ifade edilebilir. 

Önceden belirlenen altı farklı değişken arasında e-katılım üzerinde en fazla etkiye sahip olan 

değişkenin, e-devlet gelişmişlik düzeyi olduğu söylenebilir. Gerek e-katılım gerekse e-devlet, dijital-

leşme sonucu ortaya çıkmaları ve birçok ortak göstergeye sahip olmaları bağlamında birbirleriyle yakın 
temas halindedirler. Ancak bu çalışmada, e-devlet gelişmişlik düzeyinin e-katılımın gelişimine etkisinin 

hem dış etkenlerden bağımsız olarak güçlü olduğu hem de dış etkenlerle birlikte değerlendirildiğinde en 

güçlü faktör olarak kaldığı belirlenmiştir. Bu güçlü ilişkide son yıllarda ülkelerde yaygın olarak e-devlet 
ve e-katılım altyapılarının kurulmasının etkisi yadsınamaz, lakin e-devlet kullanma alışkanlığının geliş-

tiği ülkelerde e-katılımın geliştirilmesinin daha sağlıklı olacağı bu çalışma da onaylanmıştır. Ayrıca, e-

katılım üzerinde en etkili ikinci değişken olarak BİT gelişmişlik düzeyi belirlenmiştir. Fakat erişim, 

altyapı ve insan kaynakları açısından temel bir gereksinim olan BİT gelişmişlik düzeyinin e-katılımın 
gelişmişlik seviyesine etkisi, yine kendi etkisiyle şekillenen e-devlet gelişmişlik düzeyinin etkisinden 

daha büyüktür. Zira teknolojik imkanların gelişmediği bir yerde e-devlet imkanlarının gelişmesinden 

söz edilememektedir (Gil-García ve Pardo, 2005). Bu bağlamda BİT gelişme düzeyi de e-katılım üze-
rinde etkili olan diğer faktörleri etkileyen bir unsur olarak da değerlendirildiğinde; BİT gelişmişliği te-

mel gereksinim olması açısından en güçlü faktör olarak görünmektedir. Ancak yapılan analiz sonucunda 

BİT’in gelişiminden kaynaklanan faktörlerin de birbirleriyle yakın ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. 

Belli bir gelişme düzeyine ulaştıktan sonra, BİT fırsatlarındaki gelişmelerin e-katılım üzerinde daha az 
etkiye sahip oluşu, e-katılım için BİT gelişiminin vazgeçilmez olduğunu, ancak gelişmişlik düzeyi art-

tıkça etki kapasitesinin azaldığının işareti niteliğindedir.  

Ek olarak, e-katılım ile insani gelişmişlik düzeyi arasında da güçlü bir ilişki bulunmuştur. Bir 
ülkede yaşayan insanların sosyo-ekonomik statüleri ve yaşam standartları yükseldikçe doğal olarak e-

katılıma yönelimleri de artmaktadır. Bu ilişkinin temelinde, insanların temel ihtiyaçlarının sosyal ihti-

yaçlardan önce gelmesi yatmaktadır. Bu nedenle insani gelişme düzeyi, diğer değişkenlere göre daha 
yüksek etki gücüne sahiptir. Çünkü temel ihtiyaçlar demokratik, hukuki ve idari konuların önüne geçen 

bir durum olarak belirlenmiştir. Hukuki hususların varlığı, e-katılım ile yasal çerçevenin de değerlendi-

rilmesini gerekli kılmıştır. E-katılım uygulamaları, arkasında yasal bir dayanak olmadığı sürece, uygu-

lama sürecinde zorluklarla karşılaşmakta ve amaçlarına ulaşamamaktadır. Bu bağlamda gerek BİT po-
litikaları, e-devlet politikaları, gerekse hükümetlerin demokratik ve sosyo-ekonomik yaklaşımları e-ka-

tılımın gelişme düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısı ile yasal düzenlemeler ile e-katılım ara-

sındaki pozitif ve güçlü ilişki bu şekilde yorumlanmalıdır.  

Tüm bunların yanı sıra teorik temelde e-katılım, e-yönetişim anlayışının bir yansıması gibi gö-

rünmektedir. Bu bağlamda yönetişim anlayışı ve e-katılım ilişkileri arasında da güçlü bir ilişkinin varlığı 

tespit edilmiştir. E-katılımın temel dayanağı olan katılım anlayışı, yönetişim felsefesi tarafından savu-
nulmaktadır. Belirlenen yönetişim göstergeleri üzerinden yapılan değerlendirmede yönetişim anlayışı 

güçlendikçe, e-katılım gelişmişlik düzeyinde bir artış olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, e-katılım ile 

demokratik gelişmişlik arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Demokratik gelişmişlik düzeyi ile EPI 

arasındaki ilişki, diğer değişkenlere kıyasla bu çalışmada gözlenen en güçsüz ilişki olarak tespit edil-
miştir. Bu çıktı son derece önemlidir, zira kamu politikalarına vatandaş katılımının ve dolayısıyla e-
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katılımın gerçek manada sağlanabilmesi için demokrasi ön koşuldur, lakin EPI sıralamasında demokra-

tik bir yönetim biçimine sahip olmayan yahut otokratik uygulamalara sahip olan birçok ülkenin demok-
ratik ülkelerin üzerinde yer aldığı gözlemlenmektedir (BM, 2012; 2014; 2016; 2018). Bu durum EPI’nın 

göstergeleri içerisinde demokratik gelişmişlik göstergeleri açısından bir eksikliğin varlığına işarettir. 

LDI ve EPI arasında diğer değişkenlere nazaran gözlenen güçsüz ilişki de bu durumu gözler önüne 

sermektedir.  

Çalışma sonucunda BM e-Katılım Endeksi ile ilişkileri analiz edilen bağımsız değişkenlerden 

en çok ortak göstergeye sahip olan e-devlet gelişmişlik seviyesi en güçlü ilişkiye sahip gösterge olarak 

görülürken; en az ortak göstergeye sahip demokratik gelişmişlik seviyesi en güçsüz ilişkiye sahip olarak 
bulunmuştur. Bu ölçüde EPI göstergeleriyle değerlendirildiğinde en çoktan en aza sırasıyla demokrasi, 

yönetişim, yasal çerçevenin değişimlere açıklığı ve insani gelişmişlik göstergelerinin, e-katılım geliş-

mişlik düzeyinin ölçümüne dahil edilmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada bulunan ilişki 
düzeyleri kapsamında hangi değişken ile ilgili ne ölçüde ekleme yapılabileceği konusunun gelecek aka-

demik çalışmalar için alana önemli bir katkı fırsatı sunduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel çık-

tısı ise EPI oluşturulurken ele alınan göstergelere, mutlaka talep (toplumsal) yönlü göstergelerin de ek-

lenmesi gerekliliğinin tespit edilmiş olmasıdır. Regresyon sonuçlarında da açıkça görüldüğü üzere 
EPI’nın e-katılım gelişmişlik seviyesine yönelik açıklayıcılığı özellikle demokratik, yasal ve insani ge-

lişmişlik anlamında yeterli düzeyde değildir. Bu kapsamda EPI’nın toplumsal göstergelerle desteklen-

mesi ile gerçek manada e-katılım gelişmişlik düzeyini yansıtan bir veriye ulaşılabileceği sonucuna va-
rılmıştır. Türkiye özelinde bu alanda yapılmış ekonometrik çalışmaların azlığı mukayeseye engel bir 

kısıt olmakla birlikte gelecek çalışmalara ışık tutması açısından vatandaş memnuniyeti endeksinin ça-

lışmaya dahil edilmesi, ırkçılık gibi faktörlerin de ele alınarak çapraz endeksleme ile çalışmanın geniş-

letilmesi sağlanabilir. 
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Ek-Tablo 1. EPI ile E-Devlet Gelişmişlik Endeksi arasındaki Basit Regresyon 

EPI 

Belirleyiciler Tahminler Güven aralığı P 

(Kesen) -0.07 -0.13 – -0.01 0.021 

EGDI 1.17 1.07 – 1.26 <0.001 

Num. of Obs. 173 

R2 / R2 adjusted 0.778 / 0.776 
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Ek-Tablo 2. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasındaki Doğrusal Regresyon 1 

 

  EPI EPI EPI EPI EPI EPI 

Belirleyiciler Tah. / p Güven aralığı Tah./ p Güven aralığı Tah. / p Güven aralığı Tah.. / p Güven aralığı Tah.. / p Güven aralığı Tah.. / p Güven aralığı 

(Kesen) 0.14 0.07 – 0.21 0.13 0.06 – 0.20 0.25 0.10 – 0.41 -0.19 -0.46 – 0.08 -0.59 -0.98 – -0.20 0.17 -0.04 – 0.39 

 <0.001  <0.001  0.001  0.161  0.003  0.119  

BİT 0.09 0.08 – 0.10 0.09 0.07 – 0.10 0.07 0.05 – 0.10 0.07 0.04 – 0.09 0.01 -0.04 – 0.05 -0.09 -0.12 – -0.06 

 <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  0.781  <0.001  

LDI 

  

0.10 -0.04 – 0.23 -0.02 -0.20 – 0.16 0.29 0.07 – 0.51 0.30 0.09 – 0.51 0.02 -0.10 – 0.13 

   0.156  0.828  0.009  0.006  0.785  

WGI 

    

0.17 -0.02 – 0.35 -0.33 -0.61 – -0.05 -0.37 -0.64 – -0.09 0.01 -0.13 – 0.16 

     0.078  0.020  0.009  0.859  

Yasal Çerçevel 

      

0.78 0.41 – 1.16 0.83 0.46 – 1.19 0.01 -0.20 – 0.22 

       <0.001  <0.001  0.924  
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HDI 

        

0.93 0.26 – 1.61 -0.94 -1.34 – -0.53 

         0.007  <0.001  

EGDI 

          

2.72 2.43 – 3.00 

           <0.001  

Gözlem Sayısı 173 158 158 133 133 133 

R2 / Ayarlanmış R2 0.564 / 0.561 0.596 / 0.591 0.604 / 0.596 0.610 / 0.598 0.632 / 0.617 0.902 / 0.898 
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Ek-Tablo 3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasındaki Doğrusal Regresyon 2 

  EPI EPI EPI EPI EPI EPI 

Belirleyiciler Tah. / p Güven aralığı Tah./ p Güven aralığı Tah. / p Güven aralığı Tah.. / p Güven aralığı Tah.. / p Güven aralığı Tah.. / p Güven aralığı 

(Kesen) -0.07 -0.13 – -0.01 -0.03 -0.10 – 0.04 -0.16 -0.29 – -0.03 -0.35 -0.54 – -0.16 -0.22 -0.37 – -0.08 0.17 -0.04 – 0.39 

 0.021  0.431  0.013  <0.001  0.003  0.119  

EGDI 1.17 1.07 – 1.26 1.11 0.95 – 1.27 1.21 1.03 – 1.39 1.20 1.03 – 1.38 2.39 2.12 – 2.66 2.72 2.43 – 3.00 

 <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  

Yasal Çerçeve 

  

0.04 -0.16 – 0.24 0.20 -0.03 – 0.43 0.41 0.13 – 0.69 0.14 -0.08 – 0.36 0.01 -0.20 – 0.22 

   0.681  0.089  0.005  0.200  0.924  
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WGI 

    

-0.15 -0.26 – -0.03 -0.34 -0.53 – -0.15 -0.06 -0.21 – 0.10 0.01 -0.13 – 0.16 

     0.015  0.001  0.460  0.859  

LDI 

      

0.20 0.05 – 0.36 0.06 -0.06 – 0.18 0.02 -0.10 – 0.13 

       0.012  0.344  0.785  

BİT 

        

-0.12 -0.15 – -0.10 -0.09 -0.12 – -0.06 

         <0.001  <0.001  

HDI 

          

-0.94 -1.34 – -0.53 

           <0.001  

Gözlem Sayısı 173 134 134 133 133 133 

R2 / Ayarlanmış R2 0.778 / 0.776 0.778 / 0.774 0.787 / 0.783 0.797 / 0.791 0.886 / 0.882 0.902 / 0.898 
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Religion and Ideology: Transformation of 

Turkish Nationalism from Republican 

Peasants' Nation Party to Nationalist Action 

Party 

Ferit Salim SANLI

 

 

Abstract: There had been important developments in the intellectual and political life of 

Turkey after the military coup on May 27, 1960. Right after the coup, while political 

parties were evolving to an idea-oriented structure, doctrine oriented political parties 

were being established. In the political arena, Turkish nationalism was represented by 

the Republican Peasants' Nation Party (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, CKMP) the 

leadership of which was carried by Alparslan Türkeş since 1965. Under the leadership 

of Alparslan Türkeş who was coming from the secular Turkist –Türkçü- tradition 

identified with the Kemalist stance of the military, CKMP transformed from being a 

secular Turkist nationalist party between 1965 and 1969 to a nationalist-conservative 

party.  The name of the party was changed to Nationalist Action Party (Milliyetçi Hareket 

Partisi-MHP) while the party emblem was changed to the crescent to be reminiscent of 

Islam and Ottoman State. Among the motivations behind this transformation, apart from 
political pragmatism, anti-communism, the conservative tendencies of the youth entering 

the Party and the revisionist perspective of the Party's foreign policy played a role.  

Keywords: Turkish Nationalism, religion, Alparslan Türkeş, CKMP, MHP 

Din ve İdeoloji: Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nden Milliyetçi Hareket 

Partisi’ne Dönüşüm 

Öz 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Türkiye’de fikri ve siyasi alanda önemli gelişmeler 
yaşandı. Darbenin hemen akabinde siyasi partiler fikrî merkezli bir yapıya evrilirken, 

doktrin merkezli siyasi partiler kuruldu. Doktriner Türk milliyetçiliği politik mecrada 

Alparslan Türkeş’in 1965 yılında liderliğini elde ettiği Cumhuriyetçi Köylü Millet 

Partisi’nde temsil edildi. Seküler Türkçü gelenekten gelen ve ordunun Kemalist refleks-

lerini taşıyan Alparslan Türkeş’in öncülüğünde CKMP, 1965-1969 arasında seküler Türk 
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milliyetçiliğinden, milliyetçi-muhafazakâr bir yapıya dönüştü ve partinin ismi 1969 yı-

lında Milliyetçi Hareket Partisi olarak değişirken, partinin amblemi İslam’ı ve Osmanlı 

Devleti’ni çağrıştıran hilal sembolü oldu. Bu dönüşümün motivasyonları arasında siyasal 

pragmatizm kadar anti-komünizm, partiye katılan gençliğin muhafazakâr eğilimi ve par-

tinin dış politikadaki revizyonist vizyon da etkiliydi. 

Anahtar Kelimeler: Türk Milliyetçiliği, Din, Alparslan Türkeş, CKMP, MHP 

Introduction 

Alparslan Türkeş was involved in the military coup of May 27th, 1960 which was 

justified on the grounds that Kemalist modernization was being brought to naught 

and he played an important role as the Prime Minister Undersecretary of the 

military regime established after the coup. Right after the coup, he had said that 

during the Democrat Party period, the principles of Ataturk had come to a 

standstill and deteriorated, hijab had become a pitch-black fire in Anatolia, 

Democrat Party had betrayed the principles of Ataturk by changing the language 

of the call to prayer from Turkish to Arabic and that the politicians were misusing 

religion (Sanlı, 2019: 101). These words were exemplifying the motivations 

behind the coup and in the second half of the 1960s, Alparslan Türkeş who uttered 

them had become the general chairman of the CKMP, which was the party known 

as the first representative of doctrinaire Turkish nationalism. During the party 

congress in 1969, the name of his party was changed to Nationalist Action Party, 

and this time Türkeş had also said that "Inside us there is the fire we carried from 

Mount Tanrı, which had melted the great wall of Ergenekon, in our hearts and 

minds there is the light of the sun rising from Mount Hira. We are the movement 

representing the original order of Muslim Turks. Together with the faith and 

virtue of Islam, Turkish culture, pride, and consciousness, building the new 

Muslim Turkish culture of the 21st century which is the age of space, atom, and 

electronics; this is our cause" (Turhan, 2016: 23-27). 

In the speeches quoted above, it is possible to see two motivations uttered 

by the same person nine years apart, which are very different from each other. In 
the first speech, we observe a colonel advocate of Kemalism characterized by 

modernization, Westernization, and secularism whereas in the second speech we 

see the leader of a "nationalist-conservative" party who puts an emphasis on 
conservative modernization and who fuses Mount Tanrı, an important symbol of 

Turkishness in Middle Asia with Mount Hira, which is believed to be the place 

where the prophet Muhammad received the first revelations of Islam. Although 

it is possible to read this journey from Mount Tanrı to Mount Hira simply as a 
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politician's desire to use religion for pragmatic purposes, this way of interpreting 

the issue seems to be insufficient for a thorough reading. 

There are two different points of view about Turkish nationalism's 
relationship with Islam throughout its historical process as an ideology. 

According to the first view, since its birth, Turkish nationalism has been in a 

symbiotic relationship with Islam, and except for Kemalism and Turanism, it is 

almost impossible to find a nationalist who disclaims Islamic religion or an 
Islamist who disavows the concept of nation/nationalism (Çetinsaya, 1999: 351-

371). Supporters of a counter view claim that a significant majority of Turkish 

nationalists had supported the broad modernization and secularization movement 
which started in the 19th century and continued during the early Republican 

period (Aytürk, 2014: 693), and the issue of Islam had been one of the most 

controversial topics among the Turkish nationalists (Aytürk, 2014: 712).  

Alparslan Türkeş and the ultra-nationalist –Ülkücü- movement he 

established make up a quite interesting angle of the relation between Turkish 

nationalism and Islam. Türkeş originated from the Pan-Turkist-Turanist tradition 

and in addition to that he had taken part in the coup against the Democrat Party 
through sharing the Kemalist concerns of the military; but after taking part in 

civilian politics, Alparslan Türkeş would firstly transform the Turkist movement 

into a nationalist-conservative political force step by step while laying the 
institutional foundations for the political and ideological Turkish nationalism. To 

explain this transformation, first of all, it is necessary to consider what he had 

done before entering civilian politics. 

Alparslan Türkeş and the Politicization of Turkish 

Nationalism 

Alparslan Türkeş was born in Cyprus in 1917. The cosmopolitan 
character of Cyprus, which was under British dominion during the period he grew 

up, had a lot of influence on him and played an important role in forming his 

ideas (Turgut, 1995: 3-10).  The city he lived in and his school had a mixed 
structure that would urge him to radicalism. The fact that radical nationalists 

generally originate from border zones or places where they live face to face with 

either a minority or opponent groups has a place in theories of nationalism 

(Poulton, 1998:18). Türkeş decided to become a soldier after he graduated from 
secondary school at the age of 15 and he came to Turkey to enroll in a military 

high school. One of the turning points in his life was his meeting the well-known 

Pan-Turkist Nihal Atsız, when he was in high school (Nalbantoğlu, 2010: 21-22). 
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Nihal Atsız, who is one of the most important figures in the history of 

Turkish nationalism, has developed a secular Turkist Turanist tradition. Atsız, 

whose view was distant from Kemalism because of his Turanist ideas (Aytürk, 
2011: 308-335) had quite challenging ideas about Islam. Atsız had considered the 

religious phenomenon as a social institution and emphasized that it was an 

important element for societies. Atsız indicated that religion was functional 
against the conditions he saw as "immoral". He also used statements implying 

that religion as a social phenomenon should be used as a shield against 

communism. Contrary to all these, Atsız identified the conversion of religion with 
the change of civilization and argued that religious change created positive 

impacts as far as "national identity" was concerned. Also, Atsız who thought that 

the religions needed to adapt to the "modern" life to survive, had not hesitated to 

reveal his secularist tendencies in various parts of his literary life (Sanlı, 2010).  

Türkeş, who was very much influenced by Atsız, started to feel 

connected to the Pan-Turkist-Turanist movement. Together with 23 people led 

by Atsız, he was arrested in 1944 during the incident historically known as the 
"May 3, 1944" or "Racism-Turanism" case. Türkeş, who was presented as "a 

racist and Turanist to a degree that even surpasses Atsız" in the case file 

(Darendelioglu, 1976: 101-102) was released after a year. The Racism-Turanism 
Case formalized the actual distinction between Kemalism, which represented the 

official nationalism, and the Turkists supporting ethnic nationalism. That is why 

May 3, 1944, and the following arrestments are considered a "turning point" in 

the history of Turkish nationalism (Aytürk, 2014: 695).    

After being released, Türkeş won an exam held by the General Staff and 

was sent to the American Military Academy and the American Infantry School 

in 1948. He obtained his degree as a staff officer in 1951, and was appointed to 
the membership of the standing committee of the Turkish General Staff in 

Washington as "staff major" and in 1955 he went to the Atomic and Nuclear 

Academy in Germany for education (Sanlı, 2019: 20). During these years, he 

continued his relationship with the Turkish nationalists through writing articles 
for the Orkun Journal issued by the circle of Atsız and through giving speeches 

at Turkish Hearts –Türk Ocakları- Ankara (Sanlı, 2019: 110).   

Alparslan Türkeş undertook the task of Prime Minister Undersecretary 
after the coup of May 27. Together with this task, which involved the actual 

responsibilities of the Prime Minister and provided a very wide scope of 

authority, Türkeş became an important political figure in the eyes of the public. 
Türkeş and his friends assumed leadership of the group, regarded as radicals 

within the National Union Committee (Milli Birlik Komitesi-MBK) since they 

were supportive of ongoing military rule and they would dispute with another 

group supportive of turning back to the democratic system right away. This 
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dispute ended up with the winding up of 14 members of the Committee including 

Türkeş and they were sent into exile on November 13, 1960 (Sanlı, 2018b, 222). 

Türkeş who was sent into exile to New Delhi after being winded up on 
November 13, 1960, continued his activities while he was abroad. During 

Turkey's return to civilian politics when the after-shock of May 27 was being felt, 

and the coup attempts of Talat Aydemir were experienced on February 22, 1962, 

and May 21, 1963, Türkeş was being addressed by titles like ‘the awaited man’, 
'man who should be the captain of the ship' among the Turkish nationalists and 

hence he maintained his position as an important political actor. However, the 

conflict of ideological ideas within the '14s' and the leadership disputes prevented 
the possibility of collaborative action (Sanlı, 2018b, 221-247). Türkeş returned to 

Turkey in February 1963, considered the forming of a society named "Peace and 

Advancement" -Huzur ve Yükselme. However, he was associated with Talat 
Aydemir's coup attempt of May 21, 1963 and he was arrested together with 

Muzaffer Özdağ, Rıfat Baykal, and Fazıl Akkoyunlu. It took him four and a half 

months to be acquitted (Sanlı, 2019: 276).   

After all these developments, Alparslan Türkeş and his friends were 
convinced that the only way to bring their ideas to power was through 

civilian/democratic politics and they joined active politics by entering the CKMP 

on March 31, 1965. Türkeş wanted to penetrate the Justice Party (Adalet Partisi, 
AP), which was representing the center-right in Turkey since he was abroad and 

made attempts for this purpose (Sanlı, 2017: 4-49). He gave signals about his 

thoughts on transforming CKMP after entering the party by saying that "CKMP 

of today is not the CKMP we joined. We will reorient this Party!" and he obtained 

the party leadership after a short while (Sanlı, 2019: 308). 

Türkeş's becoming the general chairman of CKMP was a turning point 

in Turkish history. That's because the CKMP became the 'doctrine' oriented 
response of right-wing politics in a context where AP headed towards the center-

right and the Workers Party of Turkey (Türkiye İşçi Partisi-TİP) was representing 

the 'left doctrine'.  After Türkeş became a candidate for leading the CKMP, there 
were comments like the following: "The elections of 1965 will be extraordinary 

since ideas and economic models will compete with the TİP falling at the far left 

side of the political spectrum, Republican People's Party (Cumhuriyet Halk 

Partisi-CHP) slightly at the left of center, AP at the center-right and CKMP at 
the far right side" (Akis, June 26, 1965) and the press was presenting CKMP with 

Türkeş and the TİP as 'doctrine parties (Haber, July 26, 1965). This was also 

noted in British documents where it was stated that in Turkey, together with 
CKMP with Türkeş and TİP, there emerged left and right-wing parties in the real 
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sense and these institutions were bringing ideological debates to the political 

scene in an unprecedented manner (Sanlı, 2019: 327). 

The Road from Gray Wolf to Crescent and Its Impact on 

Conservatization/Islamization  

One of the most prominent figures in Turkish mythology, the 'Gray Wolf' 
is a highly valued symbol of Pan-Turkist thought. On the other hand, the crescent 

is a symbol that is associated with the Islamic religion and the Ottoman period 

although it is also part of Turkish mythology. After CKMP with Türkeş went 
through a change of party name to Nationalist Action Party in the Congress of 

February 8-9, 1969, there was a serious debate about whether the symbol of the 

party should be the gray wolf or the crescent and in the end, the symbol was 

changed to three crescents. That is why the process of transition from CKMP to 
MHP was considered as a shift from gray wolf to crescent and the nationalist 

thought represented by the party was gradually Islamicized. There are various 

reasons for this change. The first reason is the political processes the party went 

through.  

Together with Alparslan Türkeş, CKMP became the representative of 

doctrinaire Turkish nationalism in the political arena. The '9 Lights' doctrine he 

prepared in 1961 (Sanlı, 2019: 230) and shared with the public in 1963 became 
the official doctrine of the Party. The principles of the 9 Lights doctrine were 

nationalism, idealism, moralism, societalism, scientism, libertarianism, 

peasantism, progressivism and populism, industrialism, and technologism 
(Türkeş, 1965: 1). As can be seen, none of the principles refer to Islam or religion. 

When the principle of moralism which stresses spiritual values is analyzed, it will 

be observed that Türkes was making a secular definition of it without referring to 
Islam by saying that "Turkish moral will match with Turkish traditions, Turkish 

spirit and Turkish nations believes. Turkish moral will never be contrary to the 

rules of nature, it will be a moral compatible with the rules of nature" (Türkeş, 

1965: 10). When the party program is checked, it will be seen that religion was 
mentioned only on the 16th and 17th articles among 254 articles in total (CKMP, 

1965: 7-8).  

On the eve of the 1965 general elections, CKMP, the facade of which 
changed after Alparslan Türkeş, was primarily appealing to the voters of the 

Justice Party. Türkeş was distinguishing the two components of the AP as 'the 

public deceiving administrators misusing religion' and 'pure masses' (Medeniyet, 

October 5, 1965) and what lay behind his sentences like "our real mass is the 
people who make up the AP's base" (Akis, September 4, 1965) was that both 

parties were addressing the same voter profile. In that respect, the votes of the 

conservative constituency were targeted by making promises like "putting 
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religion classes in the curriculum of all levels of primary and secondary 

education" and building up the High Islam Institute to educate teachers for 

instructing these classes. However, the results of the election reveal that this 
target was not reached. The elections on October 10, 1965, resulted in the victory 

of AP which came to power alone by getting 52,87% of the votes. On the other 

hand, CKMP received %2,24 of the votes and entered the parliament with only 

15 MPs (Aydın-Taşkın, 2014: 140).   

The CKMP, which failed to get the rate of votes it expected from the 

Justice Party voters, accelerated its conservatization/Islamization process. By 

supporting the internal party opposition of nationalist-conservative figures within 

AP, CKMP aimed to expand its electoral base. The two events that took place in 

1966 and CKMP's attitude towards these events are interesting to look at for 

understanding the transformation of the party. The first of these events was the 

discussions revolving around the topic of the amnesty bill that AP wanted to 

issue. Those who were convicted under Article 163 of the Penal Code which 

stipulated "Anyone who makes propaganda by using religion or religious feelings 

or things that are considered sacred by religion to adapt the social, economic, 

political or legal order of the state to religious principles and beliefs or for 

political purposes or to obtain and establish political interests is punished" were 

left out of the amnesty bill. This resulted in very strong reactions among the 

leading figures of Turkish conservative circles like Ali Fuat Başgil and Necip 

Fazıl Kısakürek (Sanlı, 2019: 390). From within AP, Osman Yüksel Serdengeçti 

said that "AP should respect the roots of the Turkish nation, its spirituality, and 

religion. Recent developments show that the administrators of the Justice Party 

have departed from this direction" and he was disciplined by expulsion (Yeni 

İstanbul, August 2, 1966). Another figure from within the party, Osman Turan, 

was critical of those who demanded Article 163 to be left out of the amnesty bill 

by saying that "they want to make the AP a copy of the CHP" by blaming the AP 

for being reactionary (Turan, September 5, 1966).    

The debates on excluding Article 163 from the draft of the amnesty bill 

became more heated with the dismissal of the then President of Religious Affairs, 

İbrahim Elmalı. Immediately after the liquidation of Elmalı, Suleyman Demirel, 

AP leader and prime minister of the time, made a statement indicating that Turkey 

would not be a 'theocratic state' and he announced that he would disappoint those 

who attempted to exploit freedom of religion and conscience (Yeni Gazete, 
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September 6, 1966). On the other hand, there had been reactions both from the 

conservative community and from within the party. This event, which was 

presented as "the last blow to freedom of religion and conscience" (Yeni İstiklal, 

September 12, 1966), was interpreted as the event that "unmasked how AP was 

using Muslims to come to power" (Yeni Gazete, September 4, 1966) and well-

known Islamist and anti-Semitist Cevat Rıfat Atilhan saw this as an 

encroachment on the Turkish nation desired to be "removed from Islam" (Atilhan, 

October 9, 1966). 

The CKMP criticized the government in both of these incidents, which 

became the subject of serious polemics within the Justice Party. Regarding those 

who were accused/convicted under Article 163, Muzaffer Özdağ declared that his 

party advocated pardoning them under Article 163 (Yeni İstanbul, August 1, 

1966). Kemal Akça, a member of the CKMP administrative committee, criticized 

İbrahim Elmalı's dismissal from the Presidency of Religious Affairs by saying 

that "this decision was made under foreign pressure and it saddened our religious 

front very much" (Babı Ali’de Sabah, September 7, 1966), while another member 

of the party, Mehmet Altınsoy argued that “believers suffer” due to this act (Sanlı, 

2019: 398). 

All the incidents that led to conservative reactions within the AP and 

resulted in the expulsion of well-known names with nationalist-conservative 

identities such as Osman Yüksel Serdengeçti and Osman Turan and CKMP's 

involvement in these are very important as far as the theme of this article is 

concerned. As a matter of fact, the "National Movement" magazine, which was 

the semi-official journal of CKMP at that time, called on the conservative mass 

within the AP to join CKMP, which they called "the center for gathering true 

nationalists and religionists" (Milli Hareket, July 1967). Osman Yuksel 

Serdengeçti, who uttered the infamous line “We are as Turkish as Mount Tanrı, 

we are as Muslim as Mount Hira” (Kurnaz, 2012: 578), immediately gave a 

positive response to this call and joined the CKMP (Kurnaz, 2012: 492) and then 

played an important role in his party's transformation from " Mount Tanrı to 

Mount Hira " or "from gray wolf to crescent". 

The gradual conservatization/Islamization of the party also affected the 

party's congresses. The change and transformation, which were being witnessed 

within CKMP led by Türkeş, brought certain expectations to be realized before 

the congress on November 24, 1967. The most important of these expectations 
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had been about the ongoing demands for name and emblem changes since Türkeş 

joined the party. In the pre-congress issue of the National Movement Journal- 

Millî Hareket- which had organic ties with CKMP, it was stated that the name 

and symbol of the party could change. According to the Journal, the symbol 

would either be the "wolf, the symbol of the Turk" or the three crescents 

"symbolizing the Turkish and Islamic unity", and the name of the party would 

change to "Nationalist Party" or "National Action Party" (Millî Hareket, 

November 1967).  

The background of this news, which could also be read as testing the 

waters before changing the name and emblem of the party, is explained by Ahmet 

Karabacak, the owner of the magazine. Karabacak claimed that before the 

Congress, "three crescents touching each other, rotating," was designed by 

Dündar Taşer as the emblem. However, another group within the party, who took 

the support of Muzaffer Özdağ and Rıfat Baykal behind them, advocated 

accepting the "gray wolf" as an emblem. As Karabacak depicts, the "three 

crescents" proposal was more popular and even the party's General 

Administrative Board member Süleyman Sürmen typed the proposal letter on the 

eve of the Congress when both the party's name changed to "National Action 

Party" and the emblem to "three crescents". However, the change was postponed 

after Türkeş said that "this is a transition period, we are delaying these changes" 

(Karabacak, 2011: 33-34). 

Alparslan Türkeş was re-elected as the chairman by taking the votes of 

all members in the Congress where he was the only candidate. For his closing 

speech at the end of the congress, he asked Ahmet Er, a figure with predominant 

conservative/Islamic views, to prepare a speech for him and Er wrote a text with 

a very dense emphasis on Islam. In a nutshell, the following statements were 

made regarding the conservative/Islamic call of the Party: "I call the Turkish 

nation to the consciousness and pride of Turkishness, to the morality and virtue 

of Islam, to the fight against poverty, to the race with justice, to the union of 

brotherhood, in short, to the path of truth, the path of reality, the path of Allah” 

(Er, 2012: 215-216).  

The mentality of the name requested to write the speech of the congress 

and the content of the speech signaled that the transformation would not be 
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delayed much. The appointment of Osman Yüksel Serdengeçti and Ahmet Er for 

the radio speeches before the by-elections to be held in 1968 and the statements 

of these two names confirmed this fact. In his speech, Ahmet Er called the 

Turkish nation, which he described as "the army of ALLAH, who commands all 

humanity to goodness, tries to dissuade people from evil, and always calls people 

to the truth", to the "pride and consciousness of Turkishness as well as the Islamic 

morality and virtue" (Er, 2012: 300-304). Serdengeçti also declared to the public 

that CKMP, which he defined as "the first party to bring Islamic atmosphere to 

the secular Turkish radio channels", would be an "idea and faith quarry" rather 

than a political party (Serdengeçti, 1970: 5-8). 

The party's Islamization of its discourse brought along some discussions 

within the party. In this respect, the first reaction came with the resignation of 

Numan Esin, who had been a "companion" with Türkeş since before the coup of 

May 27, 1960, and who was known for his Kemalist identity. Numan Esin stated 

the party's "moving away from the Kemalist line to the radical right line" (Öznur, 

1999: 160) as the reason for his resignation, and his resignation was followed by 

the resignations of Mustafa Kaplan, the General Secretary of the party, Sefik 

Soyuyüce and Münir Köseoğlu. Mustafa Kaplan made a parallel statement with 

Esin about the reasons for his resignation and stated that "the party is being 

pushed to the right day by day and has become conservative and reactionary" 

(Milliyet, October 17, 1968). After these resignations, from the 10 names who 

had joined CKMP from within the 14’s liquidated from the National Unity 

Committee established after May 27, 1960, only 5 people were left behind. After 

this incident, among the 14’s, only Özdağ, Baykal, Taşer, and Er remained with 

Türkeş. Taşer and Er, whose conservative/Islamic characteristics were 

predominant, contributed to the "new character" of the party, while Özdağ and 

Baykal, who were on the secular side, were pacified (Sanlı, 2019: 421-422). 

The final stage of the gradual conservatization/Islamization of the party 

was the 8-9 February 1969 Congress, when the party's name was changed to the 

Nationalist Action Party. The 9 February 1969 Congress would go down in 

history as the congress that openly declared the "identity" of political Turkish 

nationalism after gradual conservatization/Islamization under Alparslan Türkeş's 

leadership, and as the congress that finally responded to requests for changing the 

party's name and emblem, which had been "expected" by both the public and the 

grassroots since Türkeş's annexation 
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Before the congress, Alparslan Türkeş had mentioned that the name of 

the party would be "National Action Party" and its emblem would be "three 

crescents" (Milliyet, February 6, 1969). Following this statement, in the opening 

speech of the congress, Türkeş uttered the following words that could be 

considered quite remarkable: "Inside us there is the fire we carried from Mount 

Tanrı, which had melted the great wall of Ergenekon, in our hearts and minds 

there is the light of the sun rising from Mount Hira. We are the movement 

representing the original order of Muslim Turks. Together with the faith and 

virtue of Islam, Turkish culture, pride, and consciousness building the new 

Muslim Turkish culture of the 21st century which is the age of space, atom, and 

electronics; this is our cause" (Turhan, 2016: 23-27). This is how "Mount Tanrı", 

which was representing Türkeş and his movement, officially completed its 

synthesis with Mount Hira after the gradual "Islamization" process.   

As Ahmet Karabacak, who was publishing the Millî Hareket journal, the 

semi-official organ of the party, very well depicted by saying that "I knew this 

congress was not just a matter of emblems. This congress was to be the congress 

to find the true identity of the party. In other words, the movement would be the 

first step on the road to the Turkish-Islamic ideal, which is the real character of 

the Turk" (Karabacak, 2011: 73), the 1969 congress, where the transition from 

the CKMP to the MHP took place, can be considered as a breaking point 

regarding the identity of the party and political Turkish nationalism rather than 

simply a name/emblem change. Muzaffer Özdağ, who supported gray wolf as the 

emblem of the party, also stated that the main issue was not the change of 

name/emblem and that the discussions on the Kemalist qualities of the program 

he proposed at the congress constituted the main break (Öznur, 1999: 186). Rıfat 

Baykal, whose attitude was similar to Özdağ's, wrote a letter to Türkeş right after 

the congress where he stated that "we warned those who do not openly say they 

do not love Atatürk out of fear about not to speak against Kemalism as indicated 

in our Party program and statute", and he informed him that a proposal was 

submitted in this direction at the congress (Öznur,1999: 183). However, historical 

facts show that this "demand" was not fulfilled and therefore, Özdağ and Baykal 

had to leave the party shortly after the congress (Sanlı, 2019: 422).  

The 1969 congress was also interpreted as the liquidation of the Pan-

Turkist team "coming from the Atsız circle" (Öznur, 1999: 181). Although there 
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was a quarrel during and after the congress between the youth who felt close to 

the Atsız line and the nationalist-conservatives (Okuyan, 2010: 26), this 

interpretation is not correct as of the period. Although it was true that the distance 

between these two groups was deepening after the gradual Islamization of the 

Party since 1966 under the leadership of Türkeş, right after the congress, Türkeş 

was the honored guest of the night of "Türkçüler Derneği" (Turkists Association) 

headed by Atsız (Ötüken, April 1969), which refutes the assessment that the 

congress gave way to a liquidation process. On the other hand, Atsız, who showed 

his sympathy for Alparslan Türkeş in an article he wrote in 1966 by saying "It is 

not unknown that we gave our vote to the Türkeş Party in the elections" (Atsız, 

June 1966), did not refrain from showing his reaction against the transformation 

of the party in the 1970s. Stating that MHP was a nationalist party as could be 

understood from its name and that its chairman Alparslan Türkeş was an old Pan-

Turkist, he stressed that there was no place for religious fanatics in the party 

(Atsız, 1997: 490), and then he brought very harsh criticisms to Türkeş himself. 

As a response, Atsız's publications were banned from entering party 

organizations and youth organizations connected with Türkeş (Turgut, 1995: 

410). 

As previously stated, since 1965, doctrinal Turkish nationalism has been 

institutionally politicized under the leadership of Alparslan Türkeş, and the 

relationship between the politically represented nationalism and Islam has 

gradually intensified. All that has been told so far has focused on the political 

reasons for the transformation and covered the information on its historical 

course. However, it is not sufficient to explain the transformation only with a 

focus on political motivation. In the rest of the article, other reasons for this 

transformation will be analyzed. 

The Influence of Anti-Communism in the Transition from 

Gray Wolf to Crescent: Religion as Antidote to Communism 

In the bipolar world of post-World War II period, Turkey's direction was headed 

towards the Western bloc. Turkey was among the countries that entered the Cold 

War between the Western Bloc led by the USA and the Eastern Bloc led by Soviet 

Russia the earliest and left it the latest. Although the deep history of diplomatic 

unity between Turkey and the West Block played a prominent role in this, the 

main dynamic was the historical hostility of the Turks with the Russians (Örnek, 
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2015: 80). The negative associations of the historical “Muscovite” image about 

the Russians were a ready-made opportunity to be used by the USA and its allies 

(Akgün-Çalış, 2008: 597). For example, in the early years of the Cold War, 

Americans working in the intelligence field in Turkey claimed that Turkey was 

the most anti-communist and the anti-Soviet country in the world by adding the 

following statement: "The anti-Russian hostility of a peasant from Erzurum (a 

city located in the east of Turkey) whose grandfather was killed by Russians is as 

rigid as a cabinet member trying to fend off Russia's diplomatic pressure” (Örnek, 

2015: 180). 

The Cold War and the "communism issue" accompanying it was one of 

the issues that most occupied the Pan-Turkist/Turkish nationalist community. 

Perceiving communism as a functional tool to be used for "the interests and 

strategic goals of the Slavic race" (Ertekin, 2008: 373), Turkish nationalists 

started to give more coverage to Islam in their journals after 1945 to combat 

communism (Kılıç, 2016: 44). In this respect, how Atsız, the leading name of 

secular Turkish nationalism, evaluated communism is very important.  According 

to Atsız, who saw communism as Muscovite imperialism with thousands of spies 

who were degenerate in terms of spirit and character (Atsız, November 3 1950), 

communists were supportive of irreligion and anti-religion. Therefore, it was 

possible to oppose communism with nationalism or religion, but it would be 

much wiser to use both (Atsız, 2003: 243). 

As can be clearly observed in the case of Atsız, Pan-Turkists/Turkish 

nationalists considered religion/Islam efficient antidotes to communism. The 

anti-Sovietism of conservatives/Islamists, as well as the Turkists, was mostly 

based on anti-Russian hostility rather than anti-communism, and according to 

them, communism was an insidious spreader of tsarist ideology. The most 

prevalent issue of criticism about socialism or communism was “irreligion” 

(Örnek, 2018: 335-340). Thus, while Turkish nationalists, who thought 

differently about religion, could come together in the same camp under the 

umbrella of anti-communism (Kılıç, 2016: 51), the "specter of communism" both 

eliminated the contradictions within the nationalist-religious group and created 

unity on the ground of anti-communism (Koca, 2017: 549). 
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Turkey in the 1960s, witnessed the rise of the left-wing movement just 

like other parts of the world. A party of socialists named the Workers Party of 

Turkey (Türkiye İşçi Partisi-TİP) was founded after the relative freedom 

provided by the Constitution declared in 1961. The most existential issue as far 

as the identity of the CKMP of Türkeş was concerned was the struggle against 

communism and it was positioned on the doctrinal right against the TİP 

representing the doctrinal left. As soon as he joined CKMP, Türkeş pointed to the 

"danger of communism" and asserted that communism was a movement that 

sought the destruction of other classes except for the "proletarian" class and that 

it did not hesitate to resort to "violence" to achieve its goal. He argued that 

communism could be defeated through the "provision of social justice" and he 

claimed that if communists came to power in Turkey, they had plans to divide the 

country into three compartments (Sanli, 2019: 349). 

Fighting against communism was an important issue of debate in the first 

parliamentary meeting of Türkeş's CKMP. Türkeş pointed out the danger of 

communism in his speech on the government program of the ruling party of the 

period, namely the Justice Party, and stated that if the government struggled 

against communism, they would support it and would consider this support a 

"national duty" (Sanlı, 2019: 364). On the other hand, during all these ongoing 

processes, Türkeş and CKMP had the idea that the AP had not been able to fight 

against communism as much as it should. Criticizing the apathy of the AP, which 

he described as "ignorant, immobile and imprudent" at the congress of his party 

in 1967, Türkeş stated that the CKMP "waged a relentless war" against 

communism and that a "faithful nationalist youth front" rose against "communist 

instigators", especially within universities (Milli Hareket, December 1967). At 

the congress of February 8-9, 1969, where the official transition from gray wolf 

to crescent took place, Türkeş pointed out that struggle against communism 

would not only be a theoretical struggle but also an actual fight in the field, 

saying: “It is true that some of the communists were beaten, their rootless ideas 

were suppressed by higher national ideas. But who was beaten? The ones who 

have become the pawns of those wanting to enslave the Turkish nation; those 

who cursed the Turkish God, those who mocked its history, these are the ones 

who were beaten" (Öznur, 1999: 26). This is how he spelled out both the 

dynamics and the motivation of the struggle against communism. Türkeş, who 

used to evaluate the struggle against communism within the frameworks of 
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"education" and "ensuring social justice" in his early years in politics, had now 

opened a new door "wide afterward" in his political life by emphasizing the 

"active struggle against communism" through the youth (Sanlı, 2019: 317). Youth 

would play an important role in this struggle. The sociological and social class 

backgrounds of the party, youth played a critical role in the 

conservatization/Islamization of the movement. 

The Transformative Role of the Ülkücü Youth in the 

Transition from the Gray Wolf to the Crescent 

The 1960s in Turkey were a period when the youth organizations could find 

fertile ground at the universities for their activities. The youth, which started to 

become politically active just before the military coup of May 27, 1960, became 

an effective element of politics. At this point, Özer Ozankaya, who conducted an 

empirical study with Ankara University students of the period, stated that the 

majority of the university students in this period were the children of civil 

servants, officers or tradesmen and that they came from high-education urban 

families that formed the middle-upper class (Ozankaya, 1966: 56). As Aziz Nesin 

stated, in a survey conducted on students in the first half of the '60s, the tendency 

of the youth to the idea of "socialism" was 68% (Küçük, 1998: 47). Even though 

this number seems “exaggerated”, it is important in terms of making us feel the 

influence of the idea of socialism on university students. 

In contrast to the social and political scene described above, there was 

also a group of “provincials” who had come to cities such as Istanbul and Ankara 

from the “periphery” and who were feeling themselves outside the existing 

climate of the universities. Considering the majority of this group, they were the 

children of families from the nationalist-conservative background and hence they 

saw themselves as being represented by the ruling Justice Party, and when they 

went to university, the ideas and lifestyles they encountered were the ones they 

had never witnessed before. For example, Taha Akyol, who had come to Ankara 

at that time for university education and who was from the aforementioned 

sociological base had said that: "Some of our progressive friends were talking 

about the proletarian revolution, some others were talking about the second May 

27, and some others were chanting the slogan 'Army-Youth hand in hand, to the 

revolution '. Apart from the concept of nation, we did not have any other concepts 
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like the proletariat, a revolutionary army, or a coup” (Akyol, 1997: 23). Namık 

Kemal Zeybek, who came to Ankara to study university from the provinces at 

that time and was the child of a family that supported the Justice Party, stated that 

the AP did not show the necessary attention to the youth and that they realized 

that  the AP would not be supportive for them to "get any results" at the 

universities over time and they started to search for different paths (Zeybek, 2014: 

246). In summary, as opposed to the left, the center-right did not have a 

"doctrinal" structure which had led the nationalist-conservative youth from the 

provinces to seek a different leader. As a matter of fact, the "nationalist leader" 

sought by the youth was found in the persona of Alparslan Türkeş, who was 

perfectly depicted in these words of Taha Akyol: "The Justice Party was 

insistently talking about 'road, dam, factory', especially after Demirel was elected 

as the Chairman in late 1964! Compared to big phrases such as "materialist 

interpretation of history" or "imperialism", these were not exciting for young lads 

like us!! Under this heavy intellectual pressure from the left, which had a very 

powerful ideology and organization, I now understand that we were looking for 

doctrines and leaders with whom we would feel powerful. We found what we 

looked for in the Mighty Colonel of the Revolution1" (Akyol, 1997: 24). 

As the journalist and politician Gökhan Evliyaoğlu, who joined CKMP 

with Alparslan Türkeş, pointed out in his words, “Youth favor to the 

spokespersons of doctrine parties” (Yeni İstanbul, April 29, 1965), the most 

important area that doctrinaire Turkish nationalism paid attention to in the 

process of party formation was how to utilize the youth power for political 

purposes. Before the 1969 elections Türkeş, who had taken important steps for 

institutionalizing doctrinal Turkish nationalism, made the following statement 

which reveals the importance he attached to the youth: “We do not want to be in 

power without developing our young cadre. Turkey has big problems and big 

problems; big reforms necessitate big moves. To do this, an idealist, reformist 

staff is required. In this respect, we are in no rush to be in power without raising 

our staff” (Nalbantoğlu, 2010: 45). The "Nationalist Hearths" -Ülkü Ocakları-, 

which still exist today, have been the most important indicator of this vision. Two 

years after being founded as a student club in Ankara University Faculty of Law 

in 1966 (Turhan, 2016: 1), Nationalist Hearths had a branch in many universities 

                                                   
1  Here, Akyol is referring to Türkeş and his role in the May 27, 1960 'revolution'.  
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under the name of Young Idealists -Genç Ülkücüler- Organization in 1968 

(Turhan, 2016: 124-125) and in 1969, it was organized all around Turkey as the 

"Union of Nationalist Hearths" –Ülkü Ocakları Birliği. 

The families from the provinces were supportive of AP whereas their 

children in the cities would take part in the CKMP/Ülkücü movement, which was 

seen as an alternative to the "lack of doctrine" in the center-right and which was 

a source of excitement for the youth. While the upper cadres of the Struggle 

Against Communism Association of that time, were well disposed toward AP, 

the youth were feeling closer to the CKMP as can be observed from the example 

of Ayvaz Gökdemir who played an important role among the youth organizations 

in the process of Türkeş's becoming the general chair of the CKMP. The 

importance CKMP was attaching to youth organizations enabled it to have a 

stronger influence, especially in universities. Nonetheless, the effects of the youth 

on the ideology of the party were felt intensely.  While young people of provincial 

origin, who had strong "conservative" feelings, could mingle with the "central 

elite" on the scale of "anti-communism" (Taşkın, 2008: 629), they brought along 

a significant "religionization" in the ideology of the party/movement. Thus, after 

the revolution of May 27, 1960, the secular Turkish/Kemalist structure 

represented by names like Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ, and Rıfat Baykal 

got in the way of supporting nationalist-conservative ideology. In this process, 

while Türkeş turned into a nationalist-conservative leader, the figures like 

Muzaffer Özdağ and Rıfat Baykal would be liquidated. The statements of the two 

names representing the youth that were made during this liquidation process are 

interesting to look at. Taha Akyol indicated that Rıfat Baykal was uncomfortable 

with the conservative crowd in the party and one day he spoke about someone as 

such: “The man is a Sharia supporter! Ataturk's Turkey will not be abandoned to 

the law of the desert! Our doctrine is "New Kemalism" which made him resign 

from the party due to being irritated with these statements (Akyol, 1997: 27). 

Similarly, Ramiz Ongun, one of the youth leaders of the period, also indicated 

how he shared with Muzaffer Özdağ his ideas about the necessity of consulting 

village imams for organizing in villages and how Özdağ fired him by saying “you 

can have no business with them”. Ongun said that he was very sorry about this 

incident, but that someone who came to calm him by saying that “they will leave 

in the future, and you will be permanent” (Erken, 2014: 140). 
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Despite the internal conflicts within CKMP and not achieving the desired 

increase in votes, the youth was perhaps the most important motive behind the 

effort to integrate with conservative circles and to promote Islamization through 

these integrations. Ideological polarization had put the ülkücü organization on the 

axis of its youth, who were mostly rural because the struggle required courage. 

The moral source of the youth's talent and courage in the struggle was intended 

to be Islam (Taşkın, 2018: 629). Therefore, the nationalist-conservative 

intellectual Erol Güngör stated that “nationalist leaders could not find young 

masses for themselves, young people found themselves nationalist leaders” 

(Ayvazoğlu, 2008: 569), which is a remarkable statement despite its ignoring 

Türkeş's "diligence" on youth activities. Moreover, the university students from 

the AP origin, who had come to the "center" from the provinces, found the leader 

they were looking for in Türkeş, and they were able to transform both Türkeş and 

the political view he represented onto the path of conservatization / Islamization. 

The Impact of Foreign Policy Vision in Transition from 

Gray Wolf to Crescent 

It is possible to observe that the foreign policy focus of CKMP and Türkeş 

expanded and turned towards the Islamic world and the Ottoman geography in 

the conservatization/Islamization process. For example, Muzaffer Özdağ stated 

that he found Turkey's long-standing policy toward the Muslim World defective 

and that Turkey should intensify its nexus with the Islamic World (Sanlı, 2019: 

357).  In the speech he gave on the occasion of King Faisal's visit to Turkey in 

1966, Alparslan Türkeş also made parallel statements with Özdağ by saying that 

Turkish foreign policy, which he described as "short-sighted" and "visionless", 

neglected both the Islamic states and other states in Asia and Africa where Turkey 

had religious, historical and cultural ties, and he underlined the need for closer 

cooperation with these regions” (Babı Ali'de Sabah, September 1, 1966). In line 

with these statements, during the 6 Day War between Israel and the Arab 

Alliance, Türkeş had said that Turkey needed to take the side of the Arabs since 

there could be no reason for Turkey to act together with the Jews.  

The 'revisionist' vision in CKMP's foreign policy was explained in detail 

in Alparslan Türkeş's article titled “The Middle East and Turkey”, which was 

published in the Millî Hareket Journal. Starting his analysis from a historical 

perspective, while he depicted the Republic of Turkey as the continuation of the 
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16 Turkish empires and as the successor to the Ottoman Empire, he defined the 

Ottoman Empire as the synthesis of the institutions from the "Turkish Khanate, 

Islamic Caliphate and Roman Empire" and indicated that all the communities 

within the empire were guaranteed the equality of 'law and opportunity'. Türkeş, 

who brought up the historical ties with the Middle East region with reference to 

the common Ottoman history, stated that “commercial, military, and spiritual” 

ties existed in this setting. According to Türkeş, this area, which was surrounded 

by the Black Sea-Mediterranean-Red Sea and the Indian Sea, was a basin for 

"strategic maneuvers", and hence it constituted an "irreplaceable weight in the 

world equilibrium and struggle". Besides, all the people of this region were 

Muslims; they prayed to the same kiblah, read the same book, prayed the same, 

and had lived under the same flag for 400 years. However, he said, "some men 

with strange ideas" would oppose possible cooperation in the region from a 

secular perspective but just like how the capitalist USA and communist Soviet 

Russia did not hesitate to cooperate during the Second World War, he stated that 

he was supportive of not hesitating to act in line with national interests for the 

sake of following this or that principle (Türkeş, 1967: 15). 

The statements quoted above had been the most "revisionist" statements 

of Türkeş on this issue from the period when he was the Undersecretary of the 

Prime Ministry until the period covered here.  It was mentioned both in the 

statements of the committee members (Erkanlı, 1973: 17) and in the British 

documents (Sanlı, 2019: 412) that the generation who realized the 27 May 1960 

had new views about the place of the Islamic world in Turkish foreign policy and 

that the statements with Ottoman and the Islamic world references symbolized a 

transformation from the traditional Kemalist foreign policy vision. This 

phenomenon was not specific to Türkeş and among the Turkish foreign policy 

actors, interest in Arab geography had increased since the 1960s. British 

documents were also drawing attention to this situation and indicating that 

Turkey's lean towards the Arab world was the result of Turkey's not being able 

to find the support it expected from the NATO allies and at that time, words that 

were not uttered before such as "religious and historical proximity" started to be 

heard from both the politicians and the intellectuals in an increasing manner. 

What is interesting here is not Türkeş's making such an opening but rather the 

simultaneous ongoing of this rhetoric with the conservatization process since its 
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inception. After the party's emblem was preferred to be the crescent instead of the 

gray wolf, in the semi-official journal of the party, an imperialist foreign policy 

vision was described by saying that "The crescent on the flag of the 

Osmanoğulları became three ... The Ottoman ruler gathered the meaning of 

Islam, the country of Rome, and the rule of the Turks in his field. These eras that 

are past today are ideal for tomorrow because nations are the work of history 

and their tomorrow is the resurrection of yesterday" (Milli Hareket, April 3, 

1969). 

Conclusion 

In 1968, the well-known nationalist and anti-communist writer İlhan 

Darendelioğlu wrote that the Turkish nationalism movement had aligned with 

Islam since its birth, but that Kemalist intellectuals' militant secularist thoughts 

had formed the impression that the connection of nationalists with religion was 

weakened but the contrary, the Turkish nationalism had returned to the Turkish-

Islamic consciousness (Darendelioğlu, 1968: 8). Darendelioğlu had definitely 

considered the transformation of CKMP while making this argument. On the 

other hand, in 1969, the well-known Islamist Bekir Berk wrote a book titled 

"Islamic Movement and Türkeş " where he emphasized Türkeş's secular/Kemalist 

past. In the book, even mottos such as "pride and consciousness of Turkishness, 

Islamic moral virtue" were considered as putting Islam in the second plan (Berk, 

1969: 51), and the slogan "Turkish as Mount Tanrı, Muslim as Mount Hira" was 

interpreted as racist in terms of how the relationship between Turkishness and 

Islam was formulated by pushing Islam behind Turkishness (Berk, 1969: 78). 

The two examples given above are important in terms of showing the 

problems embedded in the process of Islamization of doctrinal Turkish 

nationalism led by Türkeş. Although Darendelioğlu presented Turkish 

nationalism as an idea that was fused with Islam since the birth of Turkish 

nationalism, the secular identity of the Turkism movement, especially that of 

Atsız, was ignored in this argument. Moreover, the fact that the names who 

established the doctrinal Turkish nationalism, especially Türkeş, had staged a 

coup against the ruling party of the time, namely the DP, posed a problem in terms 

of the persuasiveness of the current transformation. Although the immensely 

Islamic form of the transformation between 1965 and 1969 was designed to 

appeal to the principles of "nationalism, conservatism, Islamism”, which 
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constituted the three modes of the Turkish right, as can be observed from the 

objections in Berk's work, the realization of this goal would not be easy. 

The Justice Party, which represented the center-right in Turkey, 

liquidated the ultra-nationalists and ultra-conservatives who were showing an 

inclination to the Party. Although this incident increased the possibility for the 

party that was representative of Turkish nationalism to appeal to 'different 

shades" of the right-wing spectrum, the problems explained above did not enable 

it to reach such an outcome. The foundation of the "National Order Party" –Millî 

Nizam Partisi-  by the Islamist Necmettin Erbakan in 1969 and the "National 

View", which was built under his leadership, eliminated the possibility for the 

transformed MHP and Türkeş to 'embrace' all three modes of the Turkish right.  

The Ülkücü Movement which consisted of the MHP and doctrinal Turkish 

nationalism continued its conservatization/Islamization process in the 1970s, 

although its expectations from the transformation were not fulfilled. This 

continuity supports the main argument of the article which suggests that the 

transformation in question did not occur solely due to political motivation. The 

doctrine itself started to Islamicize and in the 1973 version of 9 Lights, it was 

stated that the source of morality was "first of all Islamic principles and beliefs" 

(Türkeş, 1973: 78) whereas in the previous versions a secular term "moralism" 

was mentioned. In the 1970s, expressions like "Even if our blood is shed, victory 

belongs to Islam" entered among the slogans of the idealist youth, and the gray 

wolf pennants were replaced by green tri-crescent flags that directly addressed 

Islam. From then on, the political representation of doctrinal Turkish nationalism 

served the Turkish-Islamic ideal rather than the idea of Turkism. This 

transformation continued in favor of Islamization until the coup of September 12, 

1980, and after the coup, the unfolding of doctrinal Turkish nationalism shifted 

to a different direction. 
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