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ABSTRACT 

In this study aim reviews the literature on social responsibility and student achievement. Social 

responsibility has implications for development well past the age of adolescence. For 

example, community service and childcare volunteers cited improved knowledge of 

themselves and others and participation in volunteer organizations increased selective forms 

of political expression and voting rates years later.  Developing social responsibility is a 

complex process encompassing not only issues of control and agency for adolescence, but the 

need for recognition of the contributions they make. In addition, there is a need for 

adolescents' to practice various adult roles without having to suffer the full consequences of 

their decisions or having to make lifetime commitments. Both theoretical and empirical work 

suggests that student social responsibility is not only a valued outcome in and of itself but that it can be 

instrumental in the acquisition of knowledge and the development of cognitive abilities. This review 

describes research on the value of social responsibility for parents and teachers and on how it is 

promoted within the classroom. It is proposed that social responsibility can facilitate learning and 

performance outcomes by promoting positive interactions with teachers and peers and, from a 

motivational perspective, by providing students with additional incentives to achieve. 
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SOSYAL SORUMLULUK İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

SOSYAL PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM 

Öz 

Bu çalışmada, sosyal sorumluluk ve öğrenci başarısı ile ilgili literatür gözden geçirilmektedir. 

Sosyal sorumluluk ve ergenlik dönemi gelişimi üzerinde etkileri vardır. Örneğin, topluma 

hizmet uygulamaları ve çocuk bakım gönüllülüğü, siyasi ifade ve daha sonra oy kullanma, 

kendilerini bilgi ve diğerleri ile gönüllü kuruluşların katılımı göstergeleri gibi (Fendrich, 

1993; Hanks,1981: Excerpt: Polk, 2000). Sosyal sorumluluk ergenlerin kurumlara yaptıkları 

hizmetler ve bu hizmetlerin artırılmasını kapsayan kontrollü ve karmaşık bir süreçtir. Buna ek 

olarak, verdikleri kararların tam sonuçlarına katlanmak ya da ömür boyu taahhüt yapmak 

zorunda kalmadan çeşitli yetişkin rollerini uygulamaya yönelik bir ergen eğitim 

uygulamasıdır (Holloway, 1982; Excerpt: Polk,2000). Hem teorik ve ampirik çalışmalar 

öğrencinin sosyal sorumluluk, bilgisi ve bilişsel becerilerin gelişimine vesile olabileceğini 

düşündürmektedir. Bu literatür ebeveynler ve öğretmenler için sosyal sorumluluk değeri ve 

sınıf içinde nasıl tanıtıldığının araştırmalarını anlatılmaktadır. Sosyal sorumluluğa ulaşmak 

için ek teşvikler öğrencilere sunulmakta, bir motivasyon aracı olarak sosyal sorumluluk, 

olumlu etkileşim aracı olarak öğrenme ve performansı artırıcı yöntemler olarak önerilmiştir 

(Wentzel, 1991:1). 

Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, Öğrenci başarısı, Eğitim amaçları 

 

INTRODUCTION 

Social responsibility has emerged over the last decade as an expansion of the field of study 

previously labeled citizenship or civic education. The concept of social responsibility is 

broader in that it encompasses the developing adolescents' social skills while enabling him or 

her to be active and responsible members of their larger social and political community 

(Berman, 1993). The development of social responsibility is a matter of great concern to 

parents, teachers, and students themselves (Krumboltz, Ford, Nichols, & Wentzel, 1987; 

Mutimer & Rosemier, 1967). Indeed, following social rules and conforming to social role 

expectations are critical for positive forms of social adaptation, both within the peer group 

(Hartup, 1983) and within the family system (Maccoby & Martin, 1983). Social responsibility 

is multidimensional in that being responsible goes beyond just being respectful of others; it 
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means experiencing, as well as appreciating our interdependence and connectedness with 

others and our environment (Berman, 1993). The ability of the adolescent to identify and 

define social responsibility is important in defining who they are, where they fit in the social 

world, and building confidence in their sense of agency. The current definition of social 

responsibility is marked by the adolescents' need for experiencing generatively, casting ones' 

mark as an individual and clarifying one's role in an ever-widening social context (Berman, 

1997). From a societal perspective, a lack of such skills can have a profound effect on the 

individual as well as others. For instance, antisocial children, as adults, tend to be 

overrepresented in groups characterized by alcoholism, unemployment, divorce, and 

dependence on public assistance (Caspi, Elder, & Bern, 1987). Social responsibility is a 

popular word in the vocabularies of parents, educators, youth leaders, employers, and many 

others. Although there is a lengthy "literature of opinion'' on how children may be guided in 

its development, little research on this important topic has been reported. This article 

summarizes the available literature and points up the conclusions to be drawn. 

An important aspect of the acquisition of social responsibility relates to the adolescents' 

feelings of agency and control; the degree to which they perceive themselves as accountable 

for both personal achievements and failures. Adolescents learn social responsibility and social 

skills through interaction with their families, peers, mentors, and communities. At the social 

level, an adolescent develops self and social responsibility through after-school employment, 

extracurricular activities, school activities, and by participation within the community 

allowing the adolescent to acquire a sense of purpose and connectedness. The construct of 

social responsibility has been conceptualized in a variety of ways including volunteerism, 

community service, and human rights and civic activity (Avery, 1988; Fendrich, 1993; 

Greenberger, 1984). Of particular importance for educators is the fact that social 

responsibility is also associated with various aspects of school performance (Lambert & 

Nicoll, 1977; Mischel, 1961; Parker & Asher, 1987; Wentzel, Weinberger, Ford, & Feldman, 

1990; Wentzel, 1986). For instance, the development of social responsibility in the form of 

citizenship skills and moral character is often considered to be a primary function of 

schooling (e.g., Dreeben, 1968; Jackson, 1968). From this perspective, the instructional 

process directly promotes the development of social responsibility, with social and intellectual 

competence being concurrent but separate goals for students to achieve while at school. 
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A second literature suggests that learning and behaving responsibly in the classroom are 

causally related. Behaving responsibly can create a classroom environment for students that is 

conducive to learning and cognitive development. Irresponsible behavior can result in 

classroom disorder or poor interpersonal relationships and tends to place children at risk for 

academic failure. From a motivational perspective, goals to be cooperative and compliant can 

provide additional incentives for students to achieve. Conversely, goals to be socially 

responsible can have a negative influence on achievement if the pursuit of these goals takes 

precedence over the pursuit of task-intrinsic learning goals. 

  

It has been argued that there is an impression of emptiness in the role of today's youth due to 

insufficient opportunities for self-discovery through action, societal contributions, and 

experimentation with various adult roles (Holloway, 1982). To ensure successful navigation 

of their social settings and to build a foundation for the successful transition from adolescence 

into adulthood, an adolescent must begin early in the developmental process to gain feelings 

of competency regarding their individual actions and social interactions. When we "offer 

adolescents' participatory experiences that are meaningful, we allow them to discover their 

potency, assess their responsibility, acquire a sense of political processes, and commit to a 

moral-ethical ideology" (Youniss, McLellan, & Yates, 1997). It is equally important that the 

adolescent knows their contribution is important. This can only occur when youth are allowed 

to make meaningful contributions to their communities and to other human beings.  

 

DEFINITION OF SOCIAL RESPONSIBILITY 

The word "responsibility" is kin to the word "response." A response is an answer. A 

responsibility is something, for which we are answerable (Overstreet, 1947). Responsibility 

may be defined as the habit of choosing, and accepting the consequences of the choice of 

behavior. . . . The ultimate aim of training is to teach the grown-up child to accept full 

responsibility for all his actions (Blatz, 1944). On the other hand, prefer the emphasis on 

reliability; taking responsibility means: accepting certain tasks as your own, expecting to 

carry them through to the end, and doing so; doing things well, according to your ability; 

keeping promises (Woodcock, 1948).  
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Social responsibility is the distinctive features of individual responsibility? Social 

responsibility is defined as adherence to social rules and role expectations (Ford, Wentzel, 

Wood, Stevens, & Siesfeld, 1989). These rules exist by virtue of social roles that define rules 

for group participation, as a reflection of broad social and cultural norms, or as a result of 

personal commitments to other individuals. Most relevant to social responsibility in the 

classroom are systems of rules and norms that define the student role. Indeed, students are 

required to adhere to rules and norms for interpersonal conduct as well as those that directly 

promote academic learning and performance. For instance, a variety of rules reflecting 

cooperation, respect for others, and positive forms of group participation govern social 

interaction in the classroom. In addition, students are expected to work hard, pay attention, 

participate in classroom activities, do their assignments, and study their lessons. Although not 

all of these activities are social in nature, they reflect rules of social conduct designed to guide 

the learning process. 

 

The dictionary defines social responsibility as answerableness to the human group. It stems 

from what a person thinks and feels. Responsibility involves the willingness to accept the 

consequences of one's own behavior as well as dependability, trust worthiness, and a sense of 

obligation to the group and to one's own values (Harrison, 1952). Responsibility is more an 

attitude than a knowledge, skill, or aptitude (Dale, 1954). It is a constellation of attitudes 

toward work and one's personal relations in the family and community. 

 

Social Responsibility and Student Achievement 

Responsible behavior is the mainstay of democratic society. Social responsibility stems from 

what the person thinks and feels. A child who is socially responsible is responsible and 

accountable for his thoughts and actions. He is a willing worker and ready to carry his share 

of the load. As he matures he gradually assumes more and more responsibility until he is 

finally free from adult supervision. The more freedom an individual gains the more social 

responsibility he must be able to recognize and accept. The home which once could not 

function adequately without the labor of children, today, too often considers them a social, 
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economic, and emotional liability. Many children learn early that the responsibility given 

them in the home is pseudo, not related to a real need. 

 

In the cooperation of organizing, manipulating, and completing such activities children can 

learn social responsibility. But the teacher must help distinguish between chores, which are 

things that need to be done, and responsibilities which represent sharing the reasons for doing 

the work and the rewards of a job well done (McCutcheon, 1960). 

 

But a sense of responsibility comes not only through completing meaningful activities and 

projects but also from the feeling of belonging. The child responds to those with whom he 

feels an identity of values or needs. The child will grow in responsibility when he can sense 

the approval of those he likes and respects and when he feels that others really need him. The 

child learns responsibility only after he has learned to use it. Since habits of responsibility are 

usually new ventures to the elementary school child, the type of personal contact with the 

teacher will determine the amount of confidence he acquires within the school environment. 

The challenge for the teacher is to determine that children within that classroom situation 

have the environment and opportunity to secure such confidence and human rapport. Duty for 

the sake of duty will never establish a desirable kind of responsibility.' Understanding, 

patience, time and yes, even love must be evident on the part of the teacher if children are to 

grow and develop in responsibility (McAulay, 1966). 

 

The teacher who helps children grow in social responsibility through the environment she 

organizes in the classroom as well as through her own behavior towards the child will thus 

develop a democratic atmosphere which recognizes different standards of workmanship for 

each child in the social studies. She will not view the delegation of responsibility as a time 

saver. 

 

Social responsibility must be an essential aspect of the evaluative process of the social life. A 

list of suggestive situations which might identify pupil responsibility would be most helpful to 

the classroom teacher. A rating scale organized from tendencies associated with social 

responsibility might be appropriate for some social duty. Such a rating scale might include the 
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following tendencies; the child's tolerance, sociability, his academic drive and seriousness of 

purpose, his poise and personal security, his disapproval of privilege and favor, his concern 

for social and moral issues, his emphasis on duties and self-discipline, and his sense of trust 

and confidence in the world in general (Harris, 1955).  

 

Component Elements of Social Responsibility 

Recognition and acceptance of the consequences of each action and decision one 

undertakes caring attitude towards self and others. 

Sense of control and competence. 

Recognition and acceptance of individual and cultural diversity. 

Recognition of basic human rights of self and others. 

The ability to be open to new ideas, experiences, and people. 

Understanding of the importance of volunteering in social and community activities. 

Ability to engage in experimentation with various adult roles. 

Development of leadership, communication, and social skills (Polk, 2001). 

 

Social responsibility has implications for development well past the age of adolescence. For 

example, community service and childcare volunteers cited improved knowledge of 

themselves and others (Hamilton, 1988) and participation in volunteer organizations increased 

selective forms of political expression and voting rates years later (Fendrich, 1993; Hanks, 

1981). Developing social responsibility is a complex process encompassing not only issues of 

control and agency for adolescence, but the need for recognition of the contributions they 

make. In addition, there is a need for adolescents' to practice various adult roles without 

having to suffer the full consequences of their decisions or having to make lifetime 

commitments (Holloway, 1982). 

 

Social Responsibility as for Training Purposes 

The promotion of socially responsible behavior in the form of moral character, conformity to 

social rules and norms, cooperation, and positive styles of social interaction has been a 

traditional and valued educational objective for schools. Indeed, an implicit goal of 

educational institutions has always been to socialize children into adult society by teaching 
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work- and responsibility-oriented values such as dependability, punctuality, and obedience in 

conjunction with the learning process. More importantly, character development and social 

responsibility in general have been stated as explicit objectives for education in almost every 

being promoted with the same frequency as the development of academic skills. For instance, 

the earliest public ordinances concerning education were motivated by religious, social, and 

economic rather than intellectual concerns. Empirical work also suggests that the 

development of social responsibility is a valued educational objective (Krumboltz, 1987). 

  

The suggestion that schools do play a role in the development of social responsibility is 

supported by literature indicating that teachers are sensitive to individual differences in 

classroom conduct, value socially competent behavior, and spend an enormous amount of 

time teaching their students how to behave and act responsibly. With respect to preferences 

for behavior, much research suggests that teachers discriminate between various types of 

student conduct and form opinions of children based on their classroom behavior. 

Specifically, teachers appear to make distinctions between types of student motivation. types 

of classroom disturbances, and various social orientations toward learning. Moreover, 

teachers consistently report preferences for students who are cooperative, conforming, 

cautious, and responsible rather than independent and assertive or argumentative and 

disruptive. Teachers tend to find negative aggressive behavior as most detrimental to 

classroom order. 

  

When a student is disruptive in a classroom or school setting, he or she is showing a lack of 

concern or regard for others--other students' right to learn and the teacher's right to teach. The 

disrupting student is, in effect, demonstrating a lack of social responsibility. 

The approach is effective in promoting self-discipline and social responsibility, in part 

because punishment is not used. With punishment, ownership is relinquished; once the 

punishment has been served, the student is free and clear. With the approach described in this 

article, the responsibility stays with the student--which is where it belongs. 

Principles to Practice: The strategy is based on six fundamental principles: 

1. Positivity is a better teacher than negativity. 

2. Choice empowers 
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3. Self-evaluation is essential for improvement. 

4. Self-correction is the most successful approach to changing behavior. 

5. Social responsibility must be taken, rather than given. Taking responsibility requires 

intrinsic motivation. 

6. Authority can be used without punishment (Deming, 1986). 

Deming understood that no one can legislate or dictate intrinsic motivation. His approach was 

to use self-evaluation for participant empowerment (1986). Referring to the Deming approach 

last May in their Bulletin article, Weller and Weller stated, "Unless these people have input, 

they will have no ownership in the proposed changes (p. 78). The Social Development 

Program described below sets the foundation for intrinsic motivation and participant 

ownership. The program uses the following instructional model: 

1. Teaching the vocabulary/concepts 

2. Checking for understanding. 

3. Guided choices. 

LeCompte (1978a, 1978b) reports similar findings from observations of elementary 

classrooms. For instance, these teachers expected children to conform to authority, follow 

schedules and not waste time, equate academic achievement with personal worth, keep busy, 

and maintain order. All of the teachers observed by LeCompte, regardless of instructional 

goals, teaching styles, and ethnicity, engaged in activities designed to communicate these 

expectations. Moreover, the majority of students understood that doing as they were told, 

keeping busy, and maintaining order were important rules to obey. An observational study of 

high school classrooms found similar rules to be in effect (Hargreaves, Hester, & Mellor, 

1975). These authors also observed rules concerning obedience, manners, permission seeking, 

honesty, violence, and cooperation. 

 

Finally, several studies have attempted to describe children's understanding of academic and 

social norms within classroom settings. Blumenfeld, Pintrich, and Hamilton (1986) report that 

elementary-aged students make fairly clear distinctions between ability, hard work, and 

conduct. Students equate ability most often with task performance and grades, effort with 

always working or finishing work, and conduct with being quiet and staying out of trouble. 

However, other research suggests that students often perceive expending effort as having 
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ability (Nicholls & Miller, 1984) as well as reflecting moral intent (Nicholls, 1976). In a 

recent study of junior high and high school students, being socially responsible was 

mentioned by 25% of the students as a means to achieve classroom success (Wentzel, 1987a). 

Thus, although students may have varying conceptions of what it means to have academic 

ability, they clearly associate socially responsible forms of behavior with competent 

performance at school (Wentzel, 1991). 

 

Household and Social Responsibilities 

In this regard, it is important to keep in mind that children also learn how to behave responsibly at 

home: Much of the literature cites tasks and jobs which facilitate the development of 

responsibility. While there is frequent mention of the age at which it is suitable to assign a 

task, there is very little mention of the age when training can be expected to be complete. 

Among the responsibilities earliest assigned are those dealing with personal independence. In 

the early years of childhood occur such tasks as feeding himself, tending to his own toilet 

needs, dressing, washing, brushing teeth, combing hair, learning and practicing safety rules, 

and, later, simple care of clothing. After six the child is considered increasingly competent to 

take complete responsibility of his own person, including bathing, changing underwear, 

selecting garments, giving care to garments, and remembering personal schedules. Learning 

responsible handling of money is assigned to these years, also.  

 

Along with the development of responsibility in self-care come home tasks. Earliest in 

development is care of playthings, with simple household tasks such as straightening up his 

room/setting the table, and sharing in the care of pets coming soon thereafter. The school-age 

child, according to authorities, may be expected to make his own bed; clean his own room; 

wash dishes; attempt simple cooking; take over independent responsibility for care of 

chickens, eggs, and pets; and do simple errands. A conspicuous omission in the literature is 

reference to caring for younger brothers and sisters, and occasionally there is specific warning 

against expecting children to assume this responsibility. The school setting offers a great 

many tasks which presumably teach responsibility. In the voluminous literature on nursery 

and kindergarten education, mention is made of an array of tasks relating to the care of 

equipment and the schoolroom. School-age children are expected to learn responsibility by 
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taking over housekeeping tasks in the schoolroom and by increasingly assuming leadership 

positions in committee work and student government. The project method in education has 

made available a great number of activities which presumably instruct in responsible habits. 

In more recent years the literature has increasingly considered the possibility of learning 

responsibility in group planning and action ( Anderson, 1963). 

 

Responsible behavior at school also appears to be an important social competency that links 

the overall quality of family functioning to children's classroom achievement. For instance, 

parents' marital satisfaction and the use of child-centered and consistent childrearing practices 

are positively related to social responsibility in preadolescence. In addition, appropriate forms 

of parental control are related positively and parental hostility and maladaptive forms of 

parent-child interaction related negatively to classroom-specific measures of social 

responsibility (Wentzel, 1991). Of related concern is that nonintellectual factors as well as 

ability predict educational attainment and adult achievements (McClelland, 1973). In fact, in 

adulthood, practical intelligence appears to be more predictive of everyday competence than 

intelligence as assessed by traditional psychometric measures of aptitude or IQ (Willis & 

Schaie, 1986). Indeed, social skills that promote adaptation and integration into social settings 

are critical throughout the lifespan. The extent to which teachers' assessments of students 

reflect social competencies is unknown. However, educators may do well to acknowledge the 

development of social responsibility as an explicit goal for children and to include 

responsibility-related skills as formal targets for intervention and the development of 

competency standards (Zigler & Trickett, 1978). 

 

A second way in which social responsibility can influence school performance is by way of 

motivational orientations to achieve academically. Based on the literature reviewed thus far, it 

would follow that students who try to achieve socially responsible outcomes at school would also 

display academic competencies. However, there also exists a substantial body of research on 

achievement motivation suggesting that attempts to achieve extrinsic and socially-defined 

outcomes can be detrimental to learning and academic performance. Thus, from a motivational 

perspective, social responsibility may detract from as well as enhance the learning process. One 

approach to explaining this contradictory evidence is to consider various ways in which 
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motivational components of social responsibility can be related to goals to achieve. These goal 

orientations have been consistently related to distinct types of learning behavior when initial 

attempts to learn result in failure. For instance, the pursuit of task-intrinsic goals is associated with 

high levels of effort, persistence at finding solutions to problems, and the development of new or 

alternative learning strategies. Conversely, extrinsic goal orientations have been associated with 

helplessness, withdrawal from tasks, and negative emotional states that appear to place children at 

risk for academic failure (Dweck, 1989).  

 

One solution to this apparent contradiction is to consider various ways in which intrinsic 

(learning) and extrinsic (social responsibility) goals can be related to each other. For example, 

some students may coordinate these goals by pursuing them simultaneously, whereas others 

may organize them into hierarchically related networks of desired outcomes. Indeed, goals 

can be hierarchically as well as simultaneously pursued, with physiological, action-related, 

and concrete goals being subsumed under more complex, global, and abstract outcomes 

(Heckhausen & Kuhl, 1985; Powers, 1978). These different methods of organizing goals have 

quite different implications for learning and subsequent performance. 

 

The role of specifc emotional components or predictors of socially responsible behavior such as 

guilt, shame, or trust could be particularly important in this regard. For instance, recent work 

suggests that high achieving high school students anticipate feelings of guilt when they do not try to 

achieve at school, whereas low achievers typically report feelings of boredom rather than guilt 

(Wentzel, 1987b). In this case, social responsibility may promote achievement behavior by way of 

negative emotions such as guilt that might deter nonacademic, socially irresponsible behavior. 

Interpersonal trust also appears to be an important emotional factor related to socially 

responsible behavior (Ford et al., 1989; Dodge & Frame, 1982; Wentzel, in press-b). Although 

speculative, the ability to trust others may also contribute to a student's perceptions of personal 

control and willingness to cooperate with teachers and peers at school and, as such, contribute to 

positive academic outcomes. 
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CONCLUSIONS 

To many people, discipline means punishment. But, actually, to discipline means to teach. 

Rather than punishment, discipline should be a positive way of helping and guiding children 

to achieve self-control. An effective discipline program of social responsibility has the student 

acknowledge inappropriate behavior, self-evaluate, take ownership, and develop a plan for 

improvement. The message is clearly communicated by the teacher's words and actions that 

the teacher is interested solely in the student's growth. The key to growth is what the student 

does. Irresponsible behavior in the classroom is a teaching opportunity. We no longer punish 

students when they do not perfect skills. Is not irresponsible behavior a demonstration that the 

student is lacking skills--the most important one of which is needed for success in 

relationships and on the job? People skills are essential for retaining employment.  It is time 

to teach our students in a way that fosters social responsibility. 

 

The suggestion that social responsibility is directly related to learning and instruction also has 

implications for classroom practice. For instance, social responsibility in the form of compliance is 

often viewed as a rather undesirable characteristic in that it can undermine feelings of self-

determination, creativity, and independent thinking. Moreover, negative sanctions for 

noncompliance in the classroom can often lead to conforming, obedient, and submissive behavior 

on the one hand or to even more deviant and defiant behavior on the other. However, in the eyes 

of the beholder, adherence to rules and norms connotes trustworthiness, loyalty, and respect, 

characteristics that are not only valued but necessary for maintaining stable and harmonious social 

groups. Thus, it seems important that students develop a respect for and actually comply to 

social rules and expectations for behavior. 

 

At a more general level, evidence of positive links between social responsibility and achievement 

suggests that researchers may do well to acknowledge the positive influence that extrinsic rewards 

can sometimes have on learning and performance. Given that maladaptive learning behavior is 

often associated with task-extrinsic and performance goals, it has often been suggested that 

educators should actively promote the development of learning and intrinsic goal orientations 

and discourage goals or reward structures that focus on outcomes extrinsic to task mastery. 

However, the tradition of comparing and contrasting the differential effects of learning and 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

14 
 

performance goals on achievement behavior has led us to ignore the fact that in most cases, 

students must pursue both learning and performance goals if they are to succeed at school. In 

fact, extrinsic rewards may be necessary at times to initiate and maintain more intrinsic mastery-

oriented goals ( Connell & Ryan, 1987; Lepper & Hodell, 1989). 

 

As a result; 

a) Writers on the practical aspects of child training agree that training for responsibility is important. 

Adult responsibility is considered to be an outgrowth of childhood learning.          b) Tasks, properly 

scaled to the child's abilities, motivated, and supervised are considered important training devices. c) 

There is no scarcity of rules or principles concerning how the training should be carried out. d) The 

research literature on this aspect of child personality is meager, contrasted with the wealth of the "lit-

erature of opinion."  e) The research literature suggests that responsibility can be evaluated as an 

aspect of personality, that certain expressions of responsibility tend to be "reliable" (stable in time), 

to be inter-correlated modestly (at least enough to suggest some unifying aspects), and to be 

positively correlated with such aspects of adjustment as good family relations, good school marks, 

and leadership. f) The efl&cacy of training procedures for responsibility, the nature of its 

development, and indeed the multivariate nature of responsibility have been but little explored, 

considering the significance granted it in the literature. Helping children to achieve a balance 

between these multiple goals is an important and challenging task for parents and teachers alike. 
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LİSEDEN MEZUN OLUP ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN 
ÖĞRENCİLERDE BAŞARI GÜDÜSÜ,  SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE ETKİLEYEN 

ETMENLER 

     
         Cengiz ERDİK1       Saliha ALTIPARMAK2 

Öz 
Çalışmanın amacı, liseden mezun olup üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde başarı 
güdüsü, kaygı düzeyleri ve etkileyen etmenlerin belirlenmesidir. Araştırma tanımlayıcı 
tiptedir. Araştırma grubunu, İzmir /Konak ilinde rastgele yöntemle seçilmiş 6 farklı dershane 
oluşturmaktadır (n=1293). Örnek büyüklüğü %50 sıklıkla örnekleme hatası %5 alınarak, % 
95 güven sınırında 300 olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik 
özellikleri sorgulayan soru formu, sürekli kaygı ölçeği ve başarı güdüsü ölçeği kullanılmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde gibi tanımlayıcı istatistikler ve Student t-test, 
Mann Whitney-U, One Way-ANOVA ve Pearson Corelation analizleri kullanılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına öğrencilerin kaygı düzeyleri ile başarı güdülenmeleri arasında doğru 
yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada öğrencilerin kaygı ve başarı güdü puanlarının 
onların cinsiyetlerine, yaşlarına ve ebeveynlerin eğitim durumlarına göre değişiklik gösterdiği 
belirleniştir. 

Anahtar Kelimeler: Liseden mezun öğrenci, başarı güdüsü, anksiyete. 

ACHIEVEMENT LEVELS, ANXIETY LEVELS OF PREPARED STUDENT OF 
UNIVERSİTY EXAMS WHO GRADUATED HIGH SCHOOL AND FACTORS 

EFFECTS 

Abstract 
The aim of this study is to determine and achievement levels, anxiety levels of prepared 
university exam who graduated high school student and factors effects.  The research was 
descriptive. The group of this study composed selected randomly in different six education 
center  in center of İzmir city (n=1293).  The sample size was determined as 300 based on the 
Epi info Statcalc statistical program with a prevalence of 50%, a sampling error of %5 and a 
confidence limit of 95%. As instruments of the gathering data, socio-demographic 
questionnaire, constant anxiety scale and achievement motivated scale were used. The data 
were evaluated with the 15.00 SPSS package program. To assess the data points Student t-
test, Mann Whitney-U, One Way-ANOVA and Pearson Corelation descriptive statistics such 
as percentage were used. As a result of this study, it was found the positively low relationship 
with significant between anxiety levels and achievement motivated of students. It was seen to 
show alteration anxiety levels and achievement motivated of students according to their sex, 
ages and parents’ education. 

Key Word: Graduated high school students, Acbievement motivation, Anxiety, 
                                                 
1 Özel Ege Fırat Eğitim Merkezi, İzmir, c.erdik@hotmail.com  
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1.GİRİŞ 
Güdü, davranışa enerji ve yön veren güçtür; bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için 
harekete geçmeye sevk eder (Selçuk, 2001). Güdü ile ihtiyaç arasında güçlü bir ilişki vardır. 
Tüm insan davranışları belirli amaç ve hedefleri başarmaya yöneliktir. Böyle bir amaca 
yönelik davranışı, belli bir ihtiyacı tatmin etme isteği nedeniyledir. Bu nedenle güdüleme 
sürecinin başlangıç noktası tatmin edilmemiş ihtiyaçlar olmaktadır (Can, 1985). Başarı 
ihtiyacı bireyleri başarıyla özdeşleştirerek, onların gerçek başarılarının artmasına neden olan 
önemli bir faktördür (Can, 1985). Bu faktör, bireylerde başarı güdüsünün artmasını sağlayan 
önemli bir faktördür.  

McClelland ve Koestner başarı güdüsünü, "mükemmeliyetçilik standartlarını da dikkate 
alarak, işleri daha iyi yapmaya dönük bir çaba" olarak tanımlamaktadır (McClelland ve 
Koestner, 1992). Bu güdüye sahip bireylerin bireysel ve profesyonel hedeflere yönelik olarak 
istekli ve gayretli çalışma ile zorluklara meydan okuma eğilimlerinin yüksek olduğu 
belirtilebilir. Bu nedenle başarı güdüsünde mükemmellik, kazanma ve içsel başarı duygusu ön 
plana çıkmaktadır (Epstein ve Harackiewicz, 1992).  

Kaygı, nesnel olmayan bir tehlikeye karşı duyulan endişe duygusu olarak tanımlanmaktadır. 
Sürekli kaygı ise, stres yaratan durumun tehlikeli ya da tehdit edici arak algılanması ve bu 
tehditlere karşı, durumluk duygusal reaksiyon sıklığının artarak süreklilik kazanmasıdır 
(Ocaktan, Keklik, Çöl. 2002). Kaygı, bireylerin başarı düzeylerini etkileyen önemli 
faktörlerden birisidir. Bazı bireyler başarısızlık yaşayacaklarından korktukları için bir işi 
yapmak istemezler. Bu kişiler, daha çok başaracaklarından emin oldukları işlere yönelirler ve 
risk almazlar. Bu kişilerin başarı gereksinmeleri ve hedefleri de düşüktür. Bu da başarı 
güdülerinin düşük olmasına neden olur. Başarı güdüsünün artırılması için başarı güdü ve 
kaygı düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekir.  Bu gereksinin doğrultusunda 
çalışmanın amacı, daha önceden üniversite sınavına girip sınavı kazanamayan ya da 
hedeflediği puanı alamayan öğrencilerin başarı güdüleri ve sürekli anksiyete düzeylerinin ve 
etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.  

2. YÖNTEM 

Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın verileri 01.12.2011-01.12.2010 tarihleri arasında 
toplandı. Araştırmanın evrenini İzmir Konak’taki dershanelerde okuyan üniversite sınavını 
kazanamayıp tekrar sınava girecek öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi İzmir /Konak ilinde 
rastgele yöntemle seçilmiş 6 farklı dershane oluşturmaktadır (n=1293). Örnek %50 sıklıkla, 
örnekleme hatası %5 alınarak, % 95 güven sınırında 297 olarak belirlendi. 

Çalışmada verilerin toplanmasında üç form kullanıldı; sosyo-demografik soru formu, başarı 
güdü ölçeği, sürekli kaygı ölçeği.  

Sosyo-demografik soru formu: Öğrencilerin yaş, cinsiyet, gelir durumu, anne- baba eğitimi, 
anne- baba işi gibi tanıtıcı özelliklerden oluşmaktadır. 

Başarı güdüsü ölçeği: Ölçek, Ellez (1999) tarafından geliştirilmiştir.  Ölçek 5’li Likert-tipi 35 
maddeden oluşmakta ve toplam 2 boyut içermektedir. Bu boyutlar ve içerdikleri madde 
sayıları sırasıyla şöyledir: “Gayret etme” (19 madde, α=0.75) ve “Çalışma isteği” (16 madde, 
α=0.80). Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.88’dir (Elez, 2004; Erdemir 2006). 
Bizim çalışmamızda ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.67 olarak bulunmuştur.  

Sürekli Kaygı Envanteri (SKE):  Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri Türkçe’ye Öner ve Le- 
Compte (1985) tarafından uyarlanmıştır. Kısa ifadelerden oluşan, kendini değerlendirme türü 
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bir ölçektir. Bu çalışmada envanterin sadece Sürekli Kaygı alt ölçeği kullanılmıştır. Bunun 
nedeni ise durumluk kaygı formunun sadece o anda hissedilenler ile ilgili bilgi vermesi, 
KSE’nin ise son 7 gündür hissedilenleri ölçmek üzere geliştirilmiş olmasıdır. SKE 20 
maddeden oluşan ve 1-4 arası derecelenen Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin normal ve hasta 
örneklemleriyle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen güvenilirlik katsayılarının .83 ile .87 
arasında değiştiği bildirilmektedir (Öner ve LeCompte 1985). Bizim çalışmamızda ölçeğin 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur. 

Veriler SPSS 15.00 paket programı ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin sosyo-demografik 
özellikleri belirlenmesinde sayı, yüzde gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Başarı 
güdüsü ve sürekli kaygı değerlendirilmesinde Student t-test, Mann Whitney-U, One Way-
ANOVA ile değerlendirildi. Başarı güdüsü ve sürekli anksiyete puanları ilişkisi Pearson 
Korelasyon analizi ile değerlendirildi. 

3. BULGULAR 
Araştırmaya katılan bireylerin 156’sı (%52.0) kız, 144’ü (%48.0) erkekdir. Bireylerin 202’si 
(%67.3) yirmi yaş altındadır. Yaş dağılımı 19.4±0.9 (17-24). 262’si (%87.3)çekirdek ailede 
yaşamakta olup 272’si (%90.7) halen ailesinin yanında yaşamaktadır. Bireylerin 166’sının 
(%55.3) annesi ve 216’sinin (%72.0) babası ilköğretim ve üzeri eğitimine sahiptir. 176’sı 
(%58.7) alt sosyal statüdedir ve 206’sı (%68.7) gelir durumunu gelir gideri karşılamıyor 
olarak değerlendirmektedir. 166’sı (%55.3)düz liseden mezundur (tablo 1). 

Tablo 2’de bireylerin sosyo-demografik özellikleri ile başarı güdüsü ve sürekli kaygı puanları 
karşılaştırması görülmektedir. Toplam başarı güdüsü ile bireylerin sosyo-demografik 
özellikleri karşılaştırıldığında; yurtta ya da akrabalarının yanında kalan bireylerin ailelerinin 
yanında kalanlara göre, anne eğitimi ilköğretim ve altında olanların anne eğitimi ilköğretim 
üzeri olanlara göre daha iyi olduğu görülmektedir (p<0.05). Sürekli kaygı puanları ile 
bireylerin sosyo-demografik özellikleri karşılaştırıldığında; anne eğitimi ilköğretim ve altında 
olanların anne eğitimi ilköğretim üzeri olanlara göre, gelirin gideri karşılamadığını ifade 
edenlerin gelirin gideri karşıladığını ifade edenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu görülmektedir (tablo 2)   

Başarı güdüsü alt alanları ile bireylerin sosyo-demografik özellikleri karşılaştırıldığında; 
Gayret etme alt alanı,  20 yaş ve üzerinde 20 yaş altına göre daha iyidir (p<0.05). Katılma alt 
alanı, yurtta ya da akrabalarının yanında kalan bireylerin ailelerinin yanında kalanlara göre, 
anne eğitimi ve baba eğitimi ilköğretim ve altında olanların anne-baba eğitimi ilköğretim 
üzeri olanlara göre daha iyidir (p<0.05). Çalışma isteği alt alanı,  kızlarda erkeklere göre 
yurtta ya da akrabalarının yanında kalan bireylerin ailelerinin yanında kalanlara göre, anne 
eğitimi ilköğretim ve altında olanların anne eğitimi ilköğretim üzeri olanlara göre ve düz 
liseden mezun olanların fen lisesi ve Anadolu lisesi mezunu olanlara göre daha iyidir 
(p<0.05). Çalışmayı sürdürme alt alanı, anne eğitimi ilköğretim ve altında olanların anne 
eğitimi ilköğretim üzeri olanlara göre daha iyidir (p<0.05). Ayrıca okuduğu alan sosyal 
olanların başarı güdüsü alt alanı olan çalışmayı sürdürme alt alanı en iyi olup bunu Türkçe-
matematik ve fen izlemektedir (tablo 2). 

Tablo 3’te başarı güdüsü ile sürekli kaygı puanları arasındaki ilişki görülmektedir. Buna göre 
sürekli kaygı ile toplam başarı güdüsü arasında doğru yönlü zayıf bir ilişki vardır (r=0.044). 
Başarı güdüsü alt alanları ile sürekli kaygı ilişkisi incelendiğinde de zayıf ilişki görülmektedir 
( gayret etme r = 0.046; katılma r = 0.059; çalışma isteği r =0.117; çalışmayı sürdürme r = 
0.007) (tablo 3). 
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4. TARTIŞMA 
Başarı güdüsü, başarı için duyulan istek, bir gereksinim, bir beklentidir. Bir kez olsun başarıyı 
yaşamış olan insan artık hep başarılı olmak ister. Ama başarıya ulaşmak her zaman kolay 
değildir. Başarıya ulaşamamış bireylerde ise yılgınlık olur (Umay A. 2002). Bu nedenle ikinci 
kez üniversite sınavına girecek öğrencilerin başarı güdüsü ve anksiyete düzeylerinin ve 
etkileyen etmenlerin belirlenmesi, bu gruba verilecek rehberlik hizmetlerinin planlanmasında 
önem taşımaktadır. Ancak, araştırmada yalnızca dershaneye giden öğrencilerden verilerin 
toplanması bu araştırmanın bir sınırlılığıdır.  

Çalışmada toplam başarı güdüsü cinsiyetler arasında farklı bulunmamış ancak başarı güdüsü 
alt alanı olan “çalışma isteği” alanı kızlarda erkeklere göre daha yüksek olarak belirlenmiştir. 
Literatür incelendiğinde cinsiyetin başarı güdüsü üzerinde önemli bir istatistiksel fark 
oluşturmadığını ortaya koyan birçok çalışmalar olduğu gibi (Kaushik ve Rani, 2005;  Lohumi, 
2002; Nagarathnamma, ve Rao, 2007) ,  erkeklerin kızlara göre başarı güdülerinin daha 
yüksek olduğunu gösteren (Adsul, ve Kamble, 2008) ve tersi olarak kızların erkeklere göre 
daha yüksek başarı güdüsüne sahip olduğunu gösteren çalışmalar da vardır (Altınok, 2004; 
Ellez 2004).  Görüldüğü gibi başarı güdüsü ile cinsiyet farklılıkları üzerinde yapılan 
araştırmalardan elde edilen sonuçların tutarsız bulgular ortaya koymaktadır. Literatürde bunun 
nedeninin başarıdaki cinsiyet farklılıklarının çeşitli bireysel ve durumsal etkenlere bağlı 
olarak etkilenmesi olduğunu belirtmiştir (Salili, 1996). 

Çalışmada cinsiyet ile sürekli kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç 
bulunamamıştır. Literatürde kaygı konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde kız 
öğrencilerinin kaygı düzeylerinin erkekler öğrencilerin kaygı düzeylerinden daha yüksek 
olduğunu belirten çalışmalar olmakla birlikte (Dong, Yang and Ollendick, 1994; Ronan, 
Kendall and Rowe, 1994) kaygı düzeylerinin farklı bulunmadığını belirten çalışmalar da 
vardır (Öğüt 2000). Bizim çalışmamızda cinsiyetler arası anksiyete düzeyinde fark 
bulunmaması her iki grubun da anksiyete düzeylerinin benzer olduğunu ortaya koymaktadır.  

Çalışmada 20 yaş üzeri öğrencilerin başarı güdüsü alt alanı olan “gayret etme” alanının diğer 
öğrencilere göre daha yüksek olarak belirlenmesi, bu öğrencilerin birkaç kez sınava girip artık 
sınavı kazanmak isteği ve bunun sonucu olarak ta daha fazla gayret göstermeleri olabilir.  

Çalışmada gelir algısı, ebeveyn eğitimi, yurtta kalma gibi bazı sosyo-demografik özelliklerin 
öğrencilerin başarı güdülerini ters yönde etkilediği belirlenmiştir. Sosyo-ekonomik düzeyi 
daha kötü olanların başarı güdüleri daha iyidir. Öğrencilerin sahip olduğu sosyo-ekonomik 
düzey düştükçe aile beklentileri de düşük olacağı için buradaki öğrenciler başarı için daha 
fazla çaba göstermektedirler. Bu durumun da alt sosyo ekonomik düzeydeki öğrencilerin 
güdülerinin yüksek olmasının nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Literatürde de 
benzer şekilde sosyoekonomik düzeyleri daha yüksek olan öğrencilerin başarı güdülerinin 
daha düşük olduğunu belirleyen çalışmalar vardır (Erdemir, 2006).  Aynı zamanda çalışmada 
gelir algısı, ebeveyn eğitimi, gibi bazı sosyo-demografik özelliklerin öğrencilerin anksiyete 
düzeylerini artırdığı belirlenmiştir. Bu durum, bu öğrencilerin gelecek kaygılarının daha 
yoğun yaşadığını gösterebilir. Bu da öğrenimlerine devam etme ve meslek sahibi olma gibi 
bir amaç oluşturmalarına neden olup, onları daha fazla güdülüyor olabilir. Oysa üst sosyo-
ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler, çok fazla çaba harcamaları gerektirmeden ailelerinin 
sağladığı maddi olanaklar ile öğrenimlerini sürdürebilmektedirler. Dolayısıyla bu öğrencileri 
harekete geçirecek olan amaç diğer öğrencilerine göre zayıf kalmaktadır. 
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Mezun olduğu okul düz lise olan öğrencilerin öğrenme güdüsü çalışma isteği alanı ve alan 
türü sosyal olan öğrencilerin başarı güdüsü çalışmayı sürdürme alan puanı diğerlerinden daha 
iyidir. Bu durum öğrencilerin sosyo-ekonomik durum etkisi olarak açıklanabilir. Düz lisede 
okuyan öğrenciler genellikle ekonomik düzeyi daha düşük olan öğrenciler olup, bu 
öğrencilerden aile beklentileri diğerlerine göre daha düşük olduğu gibi öğrencilerin de 
ailelerinden beklentileri gelecek adına yüksek değildir. Bu nedenle diğer öğrencilerden daha 
fazla güdülü olabilirler. Fen lisesi ve Anadolu lisesi mezunu öğrenciler ise genellikle 
üniversiteden beklentileri yüksek olup öğrenciler olup, çoğunluğu istedikleri hedefe 
ulaşamadıkları için tekrar sınava giren öğrencilerdir. Bu öğrenciler ilk sınavda istedikleri 
hedefe ulaşamadıkları için başarı güdüleri negatif etkilenmiş olabilir. Literatürde de başarı 
güdüsünün oluşmasında çocuğun yaşadığı başarı ve başarısızlıkların önemli bir etkisi olduğu, 
başarının zevkini tatmış öğrenenlerin başarı güdüleri de yüksek ya da tersi olarak 
başarısızlığın başarı güdüsünü düşürebileceği belirtilmektedir (Özkal ve Çetingöz, . 2005). 

Çalışmada başarı güdüsü ile sürekli kaygı puanları arasındaki doğru yönlü zayıf bir ilişki 
görülmektedir. Literatürde bizim sonuçlarımızla benzer bir sonuç orta öğretim öğrencilerinde 
yapılan bir çalışmada bulunmuştur (www.eab.org.tr). Ancak kaygı düzeyinin yüksek 
olmasının sınav başarısını düşürdüğünü belirten çalışmalar göz ardı edilmemelidir. Başarır’ın 
(1990) yaptığı araştırmada düşük kaygının, öğrencilerin giriş sınavlarında, ortalama olarak, 
yüksek sınav kaygısı düzeyindeki öğrencilere oranla daha başarılı oldukları sonucu bulunmuş 
ayrıca yüksek ve düşük sınav kaygısı düzeyindeki öğrencilerin ortalama akademik başarıları 
arasında, sınav kaygısı düşük olanların lehine anlamlı fark olduğunu tespit edilmiştir. 
Erkan’ın (1991) yaptığı araştırmada akademik başarıları, sınava hazırlanma düzeyleri, genel 
akademik yetenekleri ve başarı güdüleri yüksek, sınav kaygıları ise düşük olan öğrencilerin 
ÖSS’nde daha başarılı oldukları sonucuna ulaşmıştır.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Başarı güdüsü bireylerin cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeyinden etkilenmektedir. Kız 
öğrencilerde ve sosyo-ekonomik düzeyi daha kötü olan öğrencilerin başarı güdüsü diğerlerine 
göre daha iyidir. Sürekli kaygı düzeyi ise sosyo-ekonomik durumu daha kötü olanlarda daha 
yüksektir. Çalışmada başarı güdüsü ile sürekli kaygı puanları arasındaki doğru yönlü zayıf bir 
ilişki belirlenmiştir. 

Sınava girecek öğrencilerde başarı düzeyinin artırılması için başarı güdüsünün artırılması ve 
kaygının azaltılması önemlidir. Bu kapsamda rehberlik hizmetlerinin hem okullarda hem de 
dershanelerde önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte eğitimciler tarafından öğrencileri 
ve aileleri kapsayan seminerler ile onların farkındalığının artırılması sağlayabilir.  
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EKLER: 
 
Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri 
 
Özellik N % 
Cinsiyet 
Kız 
Erkek 

 
156 
144 

 
52.0 
48.0 

Yaş 
20 yaş altı 
20 yaş ve üzeri 

 
202 
98 

 
67.3 
32.7 

Yaş dağılımı 19.4±0.9 (17-24) 
Aile yapısı 
Çekirdek aile  
Parçalanmış aile 

 
262 
38 

 
87.3 
12.7 

Yaşanılan yer 
Ailesi ile 
Yurtta 
Akrabaları ile 

 
272 
22 
6 

 
90.7 
7.3 
2.0 

Anne Eğitim 
İlköğretim altı 
İlköğretim ve üzeri 

 
134 
166 

 
44.7 
55.3 

Anne çalışma durumu 
Herhangi bir işte çalışmayan 
Herhangi bir işte çalışan  

 
226 
74 

 
75.3 
24.7 

Baba Eğitim 
İlköğretim altı 
İlköğretim ve üzeri 

 
84 
216 

 
28.0 
72.0 

Sosyal statü 
Alt statü 
Üst statü 

 
124 
176 

 
41.3 
58.7 

Gelir algısı 
Gelir gideri karşılıyor 
Gelir gideri karşılamıyor 
Gelir giderden fazla 

 
28 
206 
66 

 
9.3 
68.7 
22.0 

Mezun olunan okul türü 
Düz lise 
Anadolu lisesi 
Fen lisesi 

 
166 
129 
5 

 
55.3 
43.0 
1.7 

Okunulan alan 
Fen 
Türkçe-Matematik 
Sosyal 

 
132 
133 
35 

 
44.0 
44.3 
11.7 

Toplam 300 100.0 
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Tablo 2. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile başarı güdüsü ve sürekli kaygı 
puanları karşılaştırması 
 
Özellik 

Başarı Güdüsü Ölçeği Alt Alanları Toplam 
başarı 
güdüsü 

Sürekli 
kaygı Gayret 

etme 
Katılma Çalışma 

isteği 
Çalışmayı 
sürdürme 

Cinsiyet 
Erkek 
Kız 
*P 

 
27.0±3.0 
27.5±5.0 
P>0.05 

 
18.5±3.0 
18.7±2.7 
P>0.05 

 
18.3±2.5 
19.0±2.6 
P<0.05 

 
21.1±3.4 
21.4±3.8 
P>0.05 

 
85.0±9.3 
86.6±10.2 
P>0.05 

 
44.3±7.9 
46.0±10.0 
P>0.05 

Yaş 
20 yaş altı 
20 yaş ve üzeri 
*P 

 
26.9±3.2 
28.0±5.6 
P<0.05 

 
18.7±2.7 
18.5±3.0 
P>0.05 

 
18.5±2.6 
19.0±2.6 
P>0.05 

 
21.2±3.3 
21.4±4.0 
P>0.05 

 
85.5±9.1 
86.7±11.0 
P>0.05 

 
45.6±8.9 
44.5±9.3 
P>0.05 

Aile yapısı 
Çekirdek aile  
Parçalanmış aile 
*P 

 
27.2±4.3 
28.0±2.5 
P>0.05 

 
18.6±2.8 
18.3±3.0 
P>0.05 

 
18.6±2.5 
18.9±2.9 
P>0.05 

 
21.2±3.4 
21.4±4.5 
P>0.05 

 
85.7±9.8 
86.7±9.4 
P>0.05 

 
45.5±9.1 
42.9±8.3 
P>0.05 

Yaşanılan yer 
Ailesi ile 
Yurtta/akrabalarda 
**P 

 
27.2±4.3 
28.1±2.9 
P>0.05 

 
18.4±2.9 
20.1±1.7 
P<0.05 

 
18.6±2.6 
19.7±2.5 
P<0.05 

 
21.0±3.5 
23.6±3.0 
P>0.05 

 
85.3±9.7 
91.6±8.2 
P<0.05 

 
45.2±9.1 
45.0±8.5 
P>0.05 

Anne Eğitim 
İlköğretim altı 
İlköğretim ve üz. 
*P 

 
27.5±5.2 
27.1±3.0 
P>0.05 

 
19.1±2.7 
18.2±2.9 
P<0.05

 
19.1±2.5 
18.3±2.6 
P<0.05

 
21.8±3.6 
20.8±3.5 
P<0.05

 
87.7±9.8 
84.4±9.5 
P<0.05 

 
46.6±9.0 
44.0±9.0 
P<0.05

Anne çalışması 
Çalışan 
Çalışmayan 
*P 

 
26.5±3.0 
27.5±4.4 
P>0.05 

 
18.5±2.9 
18.6±2.8 
P>0.05 

 
18.7±2.8 
18.7±2.5 
P>0.05 

 
21.5±3.8 
21.2±3.5 
P>0.05 

 
85.0±10.3 
86.2±9.6 
P>0.05 

 
44.2±9.7 
45.5±8.9 
P>0.05 

Baba Eğitim 
İlköğretim altı 
İlköğretim ve üz. 
*P 

 
27.7±5.9 
27.1±3.2 
P>0.05 

 
19.3±2.4 
18.3±2.9 
P<0.05

 
19.1±2.5 
18.5±2.6 
P>0.05 

 
21.6±3.7 
21.1±3.5 
P>0.05 

 
87.5±10.6 
85.2±9.4 
P>0.05 

 
45.6±9.6 
45.0±8.9 
P>0.05 

Sosyal statü 
Alt statü 
Üst statü 
*P 

 
27.1±3.0 
27.5±5.4 
P>0.05 

 
18.7±2.8 
18.5±2.9 
P>0.05 

 
18.4±2.5 
19.0±2.6 
P>0.05 

 
21.3±3.7 
21.2±3.4 
P>0.05 

 
85.7±9.3 
86.1±10.5 
P>0.05 

 
44.6±9.0 
46.1±9.1 
P>0.05 

Gelir algısı 
Gideri karşılıyor 
Gideri karşılamıyor 

 
27.3±3.0 
27.2±6.9 
P>0.05 

 
18.4±3.0 
19.2±2.1 
P>0.05 

 
18.6±2.6 
19.0±2.5 
P>0.05 

 
21.3±3.5 
21.7±3.7 
P>0.05 

 
85.6±9.5 
86.7±10.6 
P>0.05 

 
44.3±8.7 
48.5±9.8 
P<0.05

Mezun olunan okul 
Düz lise 
Anadolu/fen lisesi 
*P 

 
27.5±4.8 
27.0±3.2 
P>0.05 

 
18.7±2.7 
18.4±2.8 
P>0.05 

 
19.0±2.0 
18.2±2.0 
P<0.05

 
21.3±3.4 
21.3±3.8 
P>0.05 

 
86.6±9.8 
85.0±9.7 
P>0.05 

 
45.6±9.1 
44.7±9.0 
P>0.05 

*student t-test; **Mann whitney-U; ***One Way-ANOVA; ****Posthoc: Tukey B 
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Tablo 3. Öğrencilerin başarı güdüsü ve sürekli kaygı puanları ilişkisi; pearson 
korelasyon 
 
 
Özellik 

Başarı Güdüsü Ölçeği Alt Alanları  
Toplam 
başarı 
güdüsü 

Gayret 
etme 

Katılma Çalışma 
isteği 

Çalışmayı 
sürdürme 

Sürekli kaygı 
P 
r 
n 

 
0.046 
0.429 
300 

 
0.059 
0.000 
300 

 
0.117 
0.044 
300 

 
0.007 
0.902 
300 

 
0.044 
0.447 
300 
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İŞSİZLİK HİSTERİSİ ÜZERİNE: TÜRKİYE DENEYİMİ (1992- 2009)1 

 
Yrd. Doç. Dr. Sara ONUR∗ 

Öz 
Makalemiz işsizlik üzerinde, Histeri olarak enflasyon politikasının etkileriyle 

ilgilidir. Bunun için, öncelikle 1992- 2009 yılları arasında resmi olarak uygulanan, enflasyon 
hedeflemesinin ex- ante ve ex- post etkilerini sınamaktadır. İşsizlik üzerinde histeri olarak 
enflasyon hedeflemesinin etkilerini bulmak için, bağımsız değişken olarak enflasyon, bağımlı 
değişken olarak işsizlik ve kontrol değişkeni olarak GSMH olarak üç değişkenden oluşan 
regresyon modelini kurmaktayım. Yıllar 1992- 2009 olup, kukla değişkendir.    

Anahtar Kavramlar: Histeri, Enflasyon, İşsizlik.  

ON UNEMPLOYMENT HYSTERESIS: 

THE EXPERIENCE OF TURKEY (1992- 2009) 

Abstract 
Our paper’ s interested in the effects of targeting policy on unemployment rates as 

hysteresis. For this, firstly, I examine the years, which’ re put into 1992 between 2009 formly 
as ex-ante and ex- post effects inflation targeting.        

 
To find the effects of inflation targeting on unemployment as hysteresis, I form the 

regression model which is taken three variables which, are variable dependent variable’ s 
unemployment, independent variable’ s inflation, control variable’ s GDP (Gross Domestic 
Product). The Years (1992- 2009)’ re dummy variables. 

Keywords: Hysteresis, Inflation, Unemployment.  

                                                 
1Bu makale, Kare Johansen’ a ait, ‘Hysteresis in Unemployment: Evidence from Norwegian Counties’, Working 
Paper Series, No.6/2002, Department of Economics, Norweigan University of Science and Techonology, 
Norway, www.svt.ntnu.no/iso/wp/wp.htm makalenin kritiğine yönelik olarak şekillenmiştir. 
∗ Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, sara_onur@yahoo.com 
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Giriş 
1990’ lı yıllar ülkelerin uyguladıkları ekonomi politikaları açısından farklı bir önemi 

haizdir. Bu yıllarda ülke hükümetleri, enflasyon hedeflemesi politikasını uygulamaya 
başlamıştır. Enflasyon hedeflemesi politikası, parasal otoritenin işsizlik ve çıktıyı ters olarak 
etkilemeksizin, fiyat istikrarını sağlamaya uğraşmasıdır. Fakat, ‘hiçbir şey karşılıksız olmaz’ 
ilkesine göre, hedefim enflasyon hedeflemesi politikasının faturasının, işsizlik üzerinde histeri 
etkisi biçiminde var olup- olmadığını öğrenmek, enflasyon hedeflemesi politikasının Yeni 
Keynesgillere ait histeri’ ye neden olup - olmadığını test etmeye yönelmektedir. Bu nedenle 
yapılan ekonometrik analizde, enflasyon hedeflemesi kukla değişken olarak alınmaktadır. 

10 mayıs 2001 tarihinde, Yeni Türk Ekonomi Politikası, ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı’, Türkiye’ de uygulanmaya konulmuştur. Bu yeni ekonomi politika, örtük ve açık 
enflasyon hedefleme olarak iki boyuta sahiptir. Örtük enflasyon hedeflemesi, 2001 ve 2005 
yılları arasında ve 2005’ den halihazıra kadar açık enflasyon hedeflemesi uygulanmıştır. 
Çalışma daha çok Histeri üzerine yoğunlaşacağından, enflasyon hedeflemesi konusuna 
girilmeyecektir.2     

Histeri üzerine yapılan çalışmaların ortak noktası, bir ülkedeki kurumsal yapıya 
dayanmasa bile bunlar arasında belirli bir etkileşimin olmasıdır. 3 Bu çalışma, geleneksel 
histeri modellerinin aksine, kurumsal yapıya dayandırılmaktadır. Ayrıca çalışmada, 
geleneksel histeri modellerinin işsizlik üzerindeki ‘tek seferlik geçici bir şokun sürekli 
etkileri’ yerine, işsizlik üzerinde ‘bilinen- kamuoyuna bildirilen kurumsal yapı değişikliğinin 
sürekli etkileri’ araştırılmaktadır.  

1. Literatürde Histeri Kavramı’ nın Açıklanması 
Literatürde, işsizliğin durağan olup- olmadığı, işsizlik üzerinde geçici şokların 

etkilerinin kalıcı olup- olmadığı ve işsizlik – enflasyon arasındaki ilişkinin niteliği konusunda 
birbirine zıt iki görüş vardır. Bunlardan ilki Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi ve/ veya daha sonra 
bu hipotezin geliştirilmesiyle ortaya çıkan NAIRU (enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı) 
Hipotezi, diğeri ise Histeri’ dir.4  

Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi, Yeni Klasik İktisat Biliminin, 1968 yılındaki kolu 
olan Monetarist Ekolü’ n öncüsü Friedman’ la başlamıştır. Aynı yıllarda Phelps tarafından da 
desteklenen Friedman’ ın Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi’ ne göre, işsizlik doğal ve özellikle de 
durağan bir süreç olup, meydana gelen şoklar işsizlik üzerinde kısa vadeli geçici etkiler 
meydana getirmiş olsa da, işsizlik uzun dönemde doğal bir orana5, durağan bir yapıya ve 
dikey bir eğilime sahiptir. Doğal İşsizlik Oranı’ nın üzerindeki işsizlik oranları, enflasyon 
oranlarında düşme meydana getirmektedir. 6 

Friedman’ a göre, işsizlik ve enflasyon arasındaki geçici bir değiş- tokuş daima 
vardır. Bu geçici, sürekli olmayan işsizlik, birim başına enflasyondan değil, enflasyonun artan 
                                                 
2 Enflasyon Hedeflemesi için bknz. Sara Onur, “Türkiye Ekonomisi’ nde Faiz Oranları – Enflasyon İlişkisi 
Üzerine Bir Model Denemesi (1980- 2005), Journal of Qafqaz University, November 24, 2008. 
3 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, “Unemployment, Hysteresis and Transition”, Scottish Journal of 
Political Economy, Vol.51, No:3, August 2004, pp 377. 
4 T.D. Stanley, “Integrating The Empirical Tests of The Natural Rate Hypothesis: A Meta- Regression Analysis”, 
KYKLOS, vol: 58, 2005, No: 4, pp. 632. 
5 Veli Yılancı, “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması”, Doğuş Üniversitesi 
Dergisi, 10 (2), 2009, sh. 325.  
6 T.D. Stanley, “age. sh. 632. 
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bir oranından, genellikle ortalamadan elde edilen, beklenmeyen enflasyondan gelmektedir. 
Nihai olarak, Friedman’ a göre, işsizlik doğal oranına dönmektedir. 7  

Friedman’ a göre, diğer kaynaklardan veya parasal politikadan gelen toplam 
talepteki değişmeler, işsizlik üzerinde kısa dönemli etkilere sahiptir. Ancak uzun dönemde, 
işsizlik oranı, toplam talep tarafından etkilenmeyen doğal işsizlik oranına geri dönmektedir. 
Onun yerine, özellikle emek piyasalarındaki anlaşmazlıklar, ekonominin arz tarafı tarafından 
belirlenmektedir. Bu klasik dikotominin uzun dönemde geçerli olduğunu ifade etmektedir: 
parasal politika, işsizlik üzerinde uzun dönemli değişikliklere sebep olamamaktadır. 8 

Yapısalcı Okula göre doğal işsizlik oranı içseldir ve Pissarides (1990)’ a göre 
verimlilik büyüme oranı, Oswald’ a göre (1999) petrol fiyatları, Phepls’ e (1999) göre stok 
fiyatları, Pissarides’ e (1990) ve Layard ve diğ.‘ ne (1991) göre, işsizlik- fayda refah 
sisteminin cömerliği gibi kurumsal çatıda, aile bağı ve (tüketim) vergi yükü, ücret olmayan 
gelirin diğer şekilleri gibi reel makro ekonomik değişkenlerdeki değişikliklere göre doğal 
oran’ ın otonom hareketlerine artış sağlayan herhangi bir ekonomik değişken gibi piyasa 
güçleri tarafından etkilenmektedir. 9 

1980’ lerden sonra Batı Avrupa’ daki işsizlik oranları Doğal İşsizlik Oranını 
savunulamaz yapmaktadır. Bir başka deyişle, Doğal İşsizlik Oranı hipotezi, sürekli olarak 
enflasyon oranlarını arttırmaktadır ve bu işsizlik oranı, NAIRU’ nun aşağısında kalmaktadır.10   

 ‘Hızlandırıcı’ Phillips Eğrisi olarak da ifade edilen NAIRU, Friedman tarafından, 
π= π-1 + α ( U- U* ) , α < 0 biçiminde gösterilmektedir.  π enflasyon ve U işsizlik oranı, U* 
doğal işsizlik oranı iken, enflasyon gecikmeli değer almakta ve beklenen enflasyon için 
ortalama olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca, doğal orandan veya NAIRU’ dan elde edilen 
işsizlik sapmasına dayanmaktadır. 11 

NAIRU ile doğal oran eşanlamlıdır. Çünkü, doğal işsizlik oranı, istikrarlı 
enflasyonla uyumlu olan işsizlik düzeyidir. Friedman’ ın doğal oranı, minimum ücretler, 
emek birimleri ve iş boşluklarıyla işsizliğin kıyaslanmasındaki zıtlıklar gibi emek piyasasının 
özelliklerine dayanmaktadır. Parasal politika, doğal oranı etkileyememektedir. Friedman, 
doğal oran zamanla değişebilmektedir. NAIRU, ortalama miktarlarla değişmektedir. 12 

NAIRU üzerine yapılan geniş araştırmalar, NAIRU’ daki değişiklikleri açıklamaya 
ya da Blanchard’ ın yaptığı gibi, verimlilik azalışları ve küreselleşme gibi ‘kurumlar’ ve 
ekonomik ‘şoklar’ arasındaki etkileşimleri sınamaya dayanmaktadır. 13  

NAIRU ile ilgili değişik açıklamalar mevcut olsa da, söz konusu bu açıklamalar 
daima ekonominin arz yönüyle ilgilidir. Onlar, toplam talebin NAIRU’ yu etkilemediğini 
varsaymaktadır. 14 

G. Mankiw, A. Blinder, J. Yellen, O. Blanchard ve R. Gordon gibi öncüleri olan 
Yeni Keynesyenler, ekonomide hem Rasyonel Beklentiler Kuramı’ nı hem de Adaptif 
Beklentiler Kuramı’ nı kabul ederken, Nominal Ücret Yapışkanlığı (mal tesliminde 
                                                 
7 Laurence M. Ball, ‘Hysteresis In Unemployment: Old and New Evidence’, Working Paper, 14818, National 
Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/papers/w14818.  
8 Laurence M. Ball, age.   
9 Mariam Camarero, Josep Lluis Carrion-i-Silvestre, Cecilio Tamarit, ‘Testing For Hysteresis In Unemployment 
In OECD Countries. New Evidence Using Stationarity Panel Tests With Breaks’, Documento de Trabajo, 
E2004/40, http://www.revecap.com/encuentros/anteriores/viiieea/trabajos/c/pdf/camarero.pdf, sh.3. 
10 T.D. Stanley, age., sh. 632. 
11 Laurence M. Ball, age.  
12 Laurence M. Ball, age.  
13 Laurence M. Ball, age.  
14 Laurence M. Ball, age.  
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gecikmeler, eşgüdümsüzlük, görünmez tokalaşma, menü maliyetleri, stok politikası, 
maliyetleri esas alan fiyatlandırma, firma içi hiyerarşi, kredi tayınlaması gibi nedenlerle) 
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Ahlaki Tehlike, Etkin Ücret Hipotezi, İçerdekiler- dışarıdakiler ve 
Histeri gibi temel görüşlere sahiptir. 15  

Geçici şokların işsizlik oranı üzerinde çok kronik veya geçici etkilere sahip 
olduğunu ifade eden işsizlikteki Histeri kavramı ilk kez 1972 yılında Phelps tarafından 
kullanılmıştır. 16 

Mankiw’ e göre, bu deneyimin ‘öncü teorisi’, şok/ kurum teorilerinden elde 
edilmektedir. Bu teoride, şok, teknolojik değişimin neden olduğu düşük yetenekli emek 
talebindeki azalmadır. Kurumlar, ücret katılığı yaratan emek piyasası sapmalarıdır. Düşük 
yetenekli işçilerin denge ücretleri düşmekte, ama onların fiili ücretleri düşmemektedir. 
Böylece işsizlik artmaktadır. 17  

Stirati’ ye göre, 1980’ lerin başlangıcında, OECD ekonomileri ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu içerisinde, enflasyon oranlarında anlamlı bir azalmanın gerçekleşmesi ve 1990’ lı 
yıllarda istikrarlı olmasına karşılık, işsizlik oranlarında artışın görülmesi, enflasyon- işsizlik 
eğrilerinin aşağıya doğru eğilime göstermesi, Philips Eğrisi’ nin yeniden dirilmesi olarak 
yorumlanmaktadır. 18 

Yalnız aşağıya doğru eğilimli enflasyon – işsizlik eğrisinin ötesinde, 1980’ lerde, 
farklı bir durum olarak, başlangıçta negatif şoklar için, ekonominin bir ayarlama yapmasına 
yönelik, görünüşte yeterli bir zaman vermiş olsa bile, işsizlikteki değişimlerin kronikleşmeye 
meyilli olması ve işsizlik düzeyinin, istikrarlı bir enflasyonla uyumlu olması, Philips Eğrisi’ 
nden farklı olarak Histeri’ ye işaret etmektedir. 19  

Histeri konusunda yapılan genel açıklamalara göre, ekonominin geçici bir şokla o 
andaki denge durumundan uzaklaşmakta olduğu ve şok geçtikten sonra, ekonominin  eski 
denge noktasına geri dönememesidir. 20 

Phelps (1972) ve Pissarides (1992)’ e göre, tek seferlik şokların sürekli etkiye sahip 
olması sayesinde bir mekanizma olarak işsizlik boyunca beşeri sermaye depresyonu 
olasılığına önem vermektedir. Diğer bir mekanizma, işsizlikteki yeterli ve büyük bir artışın bir 
işe sahip olmamayı teşvik eden, yani iş arama meylini azaltan sosyal işaretin artmasıdır.21   

Emek piyasaları piyasa kaynaklı politikalarla ikna edilen ve özel sektördeki yeni 
işlerin yaratılmasıyla beklendiği gibi absorbe edilemeyen emek piyasalarında meydana gelen 
yapısal değişim şoklarının öngörülemeyen süreci ile başlayan Histeri, Aghion ve Blanchard’ 
a göre, ekonomik birimlerin beklentilerine dayanan, gelişmekte olan ekonomilerin yüksek 
işsizlik dengesiyle sonuçlanmasıdır. 22  

Garibaldi ve Brixiova’ ya göre, düzensiz emek piyasalarında işsizliğin yüksek 
oranlarda artmasıdır. 23  

                                                 
15 İlker Parasız, Teori ve Politika Makro Ekonomi, Ezgi Yayınları, 9. Baskı, Bursa, 2006, sh. 12, 273 ve 471. 
16 Mariam Camarero, ve diğ., age. 
17 Laurence M. Ball, age.  
18 Antonella Stirati, ‘Inflation, Unemployment and Hysteresis: An Alternative View’, Review of Political 
Economy, Vol: 13, No.4, 2001, sh. 448. 
19 Antonella Stirati, age., sh. 448. 
20 İlker Parasız, age, sh. 12, 273 ve 471. 
21 Magnus Gustavsson and Par Österholm, “Hysteresis and Non- Linearities In Unemployment Rates”, Applied 
Economic Letters, 2006, 13, sh. 545.  
22 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age., sh. 377. 
23 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age. sh. 377. 
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Boeri’ ye göre, emek piyasalarının esnekliğinde, birlik bağı, minimum ücretler ve 
istihdamı koruma yasası gibi geleneksel faktörlerin yanlış yönetimi ya zayıf olması, ya da 
etkin olmaması sonucu ortaya çıkmaktadır. 24 

Layard ve diğ.’ Ne göre Histeri, emek- sermaye etkileri ile sunulduğu gibi emek 
piyasası katılıklarına göre işsizlik üzerindeki geçici etkilere denmektedir.25 

Ball’ a göre, NAIRU’ daki değişimler, büyük ölçüde toplam talepteki değişmelerden 
etkilenmektedir. Talep, fiili işsizliği etkilemektedir. Fiili işsizlik de, histeri kanalları sayesinde 
doğal oranı etkilemektedir. 26 

Bu kanallar Blanchard ve Summers’ a göre, histerinin açıklanması olarak, ücret 
pazarlıklarında ‘içerdekiler- dışardakiler’ teorisi ile ortaya çıkmaktadır. 27 

Geleneksel modellerden farklı olarak Blanchard ve Summers’ e göre, işsizlikteki 
kronikleşme, beşeri sermaye kaybını veya içerdekiler’ in- dışardakiler’ in etkisine 
dayanmaktadır.28  

Blanchard ve Summers’ e göre, doğal işsizlik oranı, fiili işsizlik yoluyla etkilenmiş 
olabilmektedir. Eğer işsizlik oranı, doğal işsizlik oranının üzerine çıktığında, doğal işsizlik 
oranını yukarı doğru iten mekanizmalar var olmaktadır. Histeri, çoğu ülkede uzun dönemli 
işsizlik hareketlerinin temelidir. Eğer 1980’ lerin avrupasındaki işsizliğin neden yüksek 
olduğunu veya 1990’ lardaki Birleşik Krallıktaki işsizliğin neden düştüğünü veya birleşik 
devletlerde göreceli olarak neden istikrarlı olduğunu bilmek istersek, histeri anlamamız 
gerekmektedir. 29  

1986’ da Blanchard ve Summers tek seferlik şokların işsizlik üzerinde neden sürekli 
etkiye sahip olduğunun potansiyel bir açıklaması olarak ‘içerdekiler’ in pazarlık etme gücünü 
delil olarak sunmaktadır. ‘İçerdekiler’ yani kriz dönemlerinde iş sahibi olanlar, tıpkı emek 
piyasasındaki sendikalar gibi ücret pazarlıklarında ücretlerini arttırmak yönünde güç sahibidir. 
30 

Emek piyasasından ayrılan uzun dönemli işsizlik hikayeleri için daha fazla kanıt 
vardır. Bu işçiler, işçilere yönelik çekici değildirler veya onlar iş bulmak için çaba 
harcamamaktadır. Bu hikayeler histeri etkilerinin uzun dönemli işsizliğin faydaları ile 
ülkelerde daha güçlü olduğunun kanıtını ölçmektedir. 31  

Blanchard ve Summers’ a göre Histeri, genişletici talep politikaları sonucu işsizlik 
azalırken, enflasyonun önce yükselmesi, ancak bir süre sonra Dışarıdakiler’ in becerileri, 
İçerdekiler’ in düzeyine ulaşınca enflasyonun düşmesi ve buna karşın işsizliğin artmasıdır. 32 

Blanchard ve Summers’ a göre, işçiler işsiz kaldığı zaman, halihazırda istihdam 
edilen işçiler, işlerini kaybetmeden ücretlerinin arttırılmasını hedeflemektedir. Fakat bu türlü 
histeri etkisinin çeşidi için Ball, çok az kanıtın olduğunu ifade etmektedir. 33  

Blanchard ve Summers’ in ait oldukları Yapısalcı okul sınıflandırmasına göre, doğal 
işsizlik oranı içseldir ve reel faiz oranları tarafından etkilenmektedir. 34 
                                                 
24 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age, sh. 377. 
25 Mariam Camarero ve diğ.,  
26 Laurence M. Ball, age.   
27 Laurence M. Ball, age. 
28 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age, sh. 377. 
29 Laurence M. Ball, age.  
30 Magnus Gustavsson and Par Österholm, age., sh. 545.  
31 Laurence M. Ball, age.  
32 İlker Parasız, age., sh. 12, 273 ve 471. 
33 Laurence M. Ball, age.  
34 Mariam Camarero ve diğ, sh.3. 
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Camarero, Silvestre ve Tamarit’ e göre, emek piyasası katılığına göre döngüsel 
dalgalanmaların işsizlik düzeyi üzerinde geçici etkilere denilen Histeri ile serilerin şoktan 
sonra eski ortalama değerine geri dönmesine ve/ veya işsizlik hipotezinin doğal oranının 
önemli bir durumu olan uzun dönemli denge düzeyine göre yavaş ayarlama hızını zımni 
olarak ifade eden Kroniklik arasında fark vardır. 35 

Ledesma-McAdam’ a göre, Histeri konusundaki çoğu deneysel çalışmada olduğu 
gibi, işsizlik birim köklerinin doğrusal sunumu biçiminde ki dar tanımıyla ‘Histeri’ kavramı, 
geniş anlamda işsizlikteki doğrusal olmayan ve yapısal kırılmaların varlığının dikkate 
alınmasıyla incelenmektedir. 36  

Fakat bu konuda farklı görüşler de mevcuttur: örneğin, Gustavsson ve Österholm’ a 
göre, histerinin çoğu teorik modellerinden elde edilen çıkarımların ilk nedeni, işsizlik histerisi 
hipotezinin birim kök testleri doğrusal bir çatıyla inşa edilmesidir. İkinci neden, arzın ve 
talebin kaynağı da önemlidir. İlk çalışmalar, doğrusal olmayan testlerin açıkça yeni olmasını 
yansıtmaktadır ve sonraki çalışmalar doğrusal testlerdir. 37 

Stirati’ ye göre, Histeri fenomeni, negatif bir şok sonrası toplam talepte bir 
azalmadan sonra, işsizliğin kronikleşmeye meyilli olması ve ekonomik sistemin kendi kendini 
düzeltme mekanizmalarının, istihdamı önceki yüksek düzeyine yöneltmediği bir durumdur. 38 

Histeri’ nin sonuçları yoksulluk ve sosyal dışlama üzerinde derin bir etkiye sahiptir. 
İşsizlikte daha yüksek bir dereceye işaret eden çıktıdan daha yavaş adımla istihdam 
genişlemektedir. Böylece, piyasa ekonomisine geçişle sosyal sorunlara yol açmaktadır. 39 

Histeri’ nin oluşumuna yol açan nedenlerden bir tanesi, histerik veya yüksek olarak 
israrlı işsizlik, radikal reformlardan sonra uzun ömürlü işsizliği zımni olarak ifade etmektedir. 
Diğeri, ortak şokların olası negatif sonuçlarıdır. 40  

Histeri, işsizlikteki katlı dengeleri, kırılmalara göre denge işsizliğin değişmesini ve 
konjonktür döngüleri dalgalanmaları (business cycle fluctations), büyük şokların işsizliğin 
doğal denge düzeyinde sapmalara neden olmasıdır. 41 

Ball’ a göre, Histerinin bazı biçiminin var olduğu açık olmasına rağmen, nedeni açık 
değildir. İşsizlik, doğal oran ve enflasyon arasındaki ilişki, doğrusal olmayan olarak 
görünmektedir ve tam olarak bu doğrusal olmayanın aşağısına doğru bastırmak zordur. Sonuç 
olarak politika göstergeleri, hızlı ve açık değildir. 42 

Histeri, OECD ülkelerinde, özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu’ na üye 
ülkelerde, 1980’ lerin tamamında, 1990’ ların başında, enflasyonun düşmesi ve düşüşünde 
istikrarlı olması, ortalama işsizlik oranlarının şiddetli olarak yükselmesi, resesyonun uzun 
süreli olarak devam etmesi, reel ücretlerin verimlilikten daha fazla artması ve enflasyonist 
sürecin yavaşlaması olarak ifade edilmektedir. 43 

Mitchell (1993) ve Roed (1996), Avrupa’ da işsizlik oranlarının durağan olmadığını 
ileri süren işsizlik oranlarındaki birim kökleri reddetmekte başarısız olmaktadır. 44 
                                                 
35 Mariam Camarero, ve diğ, sh.9. 
36 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age.,  377. 
37 Magnus Gustavsson and Par Österholm, age., sh. 545.  
38 Antonella Stirati, ‘Inflation, Unemployment and Hysteresis: An Alternative View’, Review of Political 
Economy, Vol: 13, No.4, 2001, sh. 448. 
39 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age., sh 377. 
40 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age., 377. 
41 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age., sh 379. 
42 Laurence M. Ball, age.  
43 Antonella Stirati, age.,  sh. 448. 
44 Mariam Camarero, ve diğ., sh. 8.. 
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Ledesma-McAdam’ a göre, Merkez ve Batı Avrupa Ülkelerinin işsizlik oranlarının 
çoklu denge özelliklerini sunup-sunmadığını sınayarak, işsizliğin histerisinin sunumu veya 
yüksek oranlı olarak kronik işsizliğin, radikal reformlardan sonra bile uzun ömürlü bir sorun 
olduğunu zımni olarak ifade etmektedir. 45 

Özetle, çok geniş bir literatüre rağmen, çelişkili tanımlar mevcut olsa da, Histeri 
konusundaki tanımlardaki ortak özellikler, emek piyasalarının katılığı, Histeri’ den önce 
kaynağı ekonomik olan negatif bir şokun meydana gelmesi, şokun işsizliği kalıcı olarak 
arttırması ve işsizliğin sonuçlarının ekonomik bir sorun olmasından öte, sosyal ve politik 
sonuçlara sahip olması biçiminde özetlenebilmektedir.  

Çoğu ülkede, uzun dönemli işsizlik hareketlerinin merkezi olan Histeri, 46 Stirati’ ye 
göre Kuzey Avrupa Ülkeleri, enflasyon oranları açısından OECD ülkeleri ortalamasından 
anlamlı olarak daha yüksek oranlı olmayan enflasyon oranları ile eşanlı olarak düşük işsizlik 
oranlarını çok uzun süre boyunca sürdürmeye meyilli olmasıyla başarı göstermiştir. Bu başarı, 
gelir dağılımı üzerindeki bir oluşumu inşa edilmekle hızlanan veya yüksek enflasyonu 
önlemenin ekonomik politika ve kurumsal düzenleme kabiliyetinin bir sonucu olarak 
yorumlanmaktadır. 47 

Birleşik Devletler, Avrupa’ dakinden daha fazla esnek emek piyasalarına sahiptir ve 
bu yüzden NAIRU’ da bir artış deneyimi yaşamamıştır. 48  

Levin ve Lin (1992) testi (LL) ile başlarken, çoğu çalışma, Hadri (2000) tarafından 
sunulan test veya IM, Pesaran ve Shin (1997) tarafından geliştirilen IPS testlerini içeren 
panellerdeki birim kökler için test etmek üzerinde yapılmıştır. Song ve Wu (1997, 1998), 
güçlü olarak, LL testini kullanarak Birleşik Devletler için işsizlikteki birim kökü 
reddetmektedir ve Leon-Ledesma (2000) de, IPS testlerini kullanarak Avrupa Birliği için 
değil ama Birleşik Devletler için histeriyi reddebilmektedir. Ancak, bu testlerin hiçibiri 
dağılımlardaki kesit veri bağımsızlığı artık uygulanabilir yaptığı zaman dikkate değerdir. 
Strazicich ve diğ. (2001), Im uygulamış ve Lee (2001) panel LM birim kök testi kronik 
parametrede heterojoniteye izin veren ve iki olasılığı değişimlere çıkmaktadır. 49 

Son yıllarda işsizliğin keskin bir artış gösterdiği ülkeler, kapalı ülke ekonomi modeli 
çerçevesinde tam istihdam politikalarını izlerken, finansal piyasalarını liberalize eden ve 
değişen makro ekonomik politikalar uygulayan küçük açık ekonomilerdir. Bu ülkelerin 
yaşadıkları deneyim, düşük işsizlik oranları ve yüksek enflasyon oranları arasındaki ilişkinin 
bozulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu bozulan ilişkinin nedeni, küçük açık ekonomilerde genelde 
ekonomik politika üzerinde endüstriyel ilişkilerin doğası ve kurumsal düzenlemelerdir. 50 

Çoğu ekonomistler, parasal politikanın birkaç yıl için işsizliği, doğal işsizlik oranına 
itelediğini iddia etmektedir. 2000’ li yıllardaki işsizlik 1980’ lerde kinden daha yüksek 
oranlarda olması, parasal politikayla ya çok az ilgilidir ya da hiç ilgili değildir. 51  

Nelson ve Plosser (1992), Peron (1989), Roed (1996) ve Xiao ve Phillips (1997) 
Birleşik Devletler^deki işsizlik oranını durağan bulmasına rağmen, Mitchell (1993), Breitung 
(1994) ve Tanaka (1996) durağan bulmamaktadır. 52    

                                                 
45 Miguel A. Leon- Ledesma, Peter McAdam, age, sh..398. 
46 Laurence M. Ball, age. 
47 Antonella Stirati, age, sh. 448. 
48 Laurence M. Ball, age.  
49 Mariam Camarero, ve diğ., age, sh. 9 
50 Antonella Stirati, age, sh. 448. 
51 Laurence M. Ball, age.  
52 Mariam Camarero ve diğ., Age, sh.11. 
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Histeri’ nin belirlenmesine yönelik yapılan ekonometrik çalışmalarda basit bir 
yöntem, NAIRU’ nun uzun dönemli bir işsizlik trendi olduğu fikri üzerine kurulan Hodrick-
Prescott filitresi ile fiili işsizlik için serileri düzeltilmektir. 53  

Banerjee, Lumsdaine ve Stock (1992), Zivot ve Andrews (1992) ve Peron (1997) ve 
diğerleri arasında, içsel olarak belirlenen bir kırılmaya izin veren testleri geliştirmekte ve 
Lumsdaine ve Papel (1997) iki kırılma için izin veren testleri genişletmektedir. İşsizliğin 
denge oranı, emek piyasalarındaki kurumsal düzenleme reformlarını veya geçici arz şoklarına 
göre değişebilmektedir. Şimdi ortak olarak, birim kök hipotezin reddedilmemesinin 
deterministik parçalarının yanlış belirlenmesiyle sonuçlanabilmesini kabul etmektedir. 54 

Ball ve Mankiw tarafından gerçekleştirilen daha fazla ileri bir teknikle Histeri’ yi 
araştırmaktadır. Daha düşük NAIRU, daha rastlantısal olmadığını tahmin etmektedir. Çünkü 
düşen enflasyon, doğal işsizlik oranının, fiili işsizlik oranı altında olduğunu ileri sürmektedir. 
Yapılan çalışma da histeri etkileri 1970’ lerde ikincil derecede hissedilirken, 1980’ ler 
işsizliğin hikayesinin büyük bir kısmını içermektedir.  55 

Murray ve Papel (2003), heterojen sabit değişkenle tek zamanlı bir değişime izin 
veren trend olmayan veri için ADF tipi panel birim kök testini kullanarak, 1955- 1990 dönemi 
için 17 OECD ülkeleri örneği için işsizlikteki histeri’ ye çalışmaktadır. Monte Carlo 
yöntemlerini kullanarak, kritik değerler kalıntılarda kesit veri ve seri korelasyon için değerler 
hesaplanmıştır. Onlar, daha küçük sayıdaki alt paneller (Avrupa, EFTA ve Avrupa Birliği 
Ülkeleri) kadar OECD ülkelerinin tüm paneli için rejim- makul durağanlığının çok güçlü 
kanıtını bulmuşlardır. 56 

Ledesma- McAdam 15 Avrupa Birliği ülkesi ile ilgili çalışmalarında, Markov- 
Değiştirme Regresyonları ve birim kök testlerini kullanarak, emek piyasalarında histeri 
özelliklerinin varlığını test etmişler ve yapısal değişimler ve ticari döngüler etkilerinin 
kontrolünden sonra birim kök hipotezini reddetmişlerdir. Fakat, yeterli derecede büyük 
şoklardan sonra ekonominin dalgalanmalarının karşısında düşük ve yüksek işsizlik dengesinin 
varlığını gözlemleyebilmektedirler. 57 

Avrupa’ daki emek piyasaları, işsizlik ve piyasa katılığı açısından yüksek dereceli 
heterojenlik göstermektedir. Avrupa Birliği üyeleri ile OECD ülkeleri kıyaslandığında, 
yüksek kronik işsizliğe sahip olması birlik üyelerinin ortak özelliğidir. Diğer ortak özellik, 
Kuzey Amerika ülkelerine göre birlik üye ülkeleri daha fazla esnek olup, işsizliğe neden 
olmaktadır. Bu görüş, zaman serileri tekniklerini temel alan deneysel çalışmaların ilk 
örnekleri ile desteklenmektedir. 58 

Avrupa Birliği Ülkeleri’ nin dinamiklerinin kıyaslanmasında, gelişen ülkelerin 
karşısındaki rejimler arasındaki işsizliğinin dengesinde daha büyük değişimler ve daha yüksek 
ayarlama hızını gösterdiğini gözlemlemektedirler. Ayrıca, Hırvatistan ve Letonya hariç olmak 
üzere, işsizliğin kronikleşmesi göreceli olarak daha az düzenli emek piyasalarıyla uyumlu 
olarak düşüktür.59 

Bu sonuçlar, Merkez ve Batı Avrupa Ülkelerindeki makro istikrar politikaları kadar 
iyi olarak, emek piyasası reformları için önemli göstergelere sahiptir. Merkez ve Batı Avrupa 

                                                 
53 Laurence M. Ball, age.  
54 Mariam Camarero ve diğ., age. sh. 12.  
55 Laurence M. Ball,.  
56 Mariam Camarero, ve diğ., age. sh. 13. 
57 Miguel A. Leon- Ledesma, Peter McAdam, age., sh.398. 
58 Mariam Camarero, ve diğ., age. sh. 13. 
59 Miguel A. Leon- Ledesma, Peter McAdam, age., sh. 398. 
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Ülkelerindeki standart sürekli makro ekonomik istikrar politikaları, en azından Avrupa Birliği 
deneyiminin açığa çıkardığından daha uzun olmayan, işsizlik üzerinde uzun dönemde devam 
eden etkisine sahip olduğunu görmemektedir. Ancak, Merkez ve Batı Avrupa Ülkelerinde 
muhtemelen devam eden emek ve mal piyasalarının daha derin reformları (‘büyük’ şokları 
inşa edebilen), denge işsizlik düzeyinde uzun dönemde devam edebilme olasılığı hesaba 
katılmalıdır. 60 

2. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisi’ nde Histeri  
Grafik.1.1. Normalize edilmiş veri (her iki oranın da % ile ifade edilebilmesinden 

dolayı) ile, bağlantı noktaları ve regresyon ilişkisinin varsayımı altında, tek ölçekli ve çizgi 
grafiği olarak çizilmiştir. Türkiye’ deki enflasyon ve işsizlik oranlarının yakınlaşma noktaları, 
1993, 2001 ve 2008 yıllarıdır. Kalan yıllarda çoğunlukla Philips Eğrisinin geçerli olduğu 
gözlemlenmektedir. Enflasyon oranının yükseldiği yıllarda işsizliğin azalması, istihdamın 
artmasına yönelik kamusal politikaların, muhtemelen emisyon artışı ve/ veya borçlanma 
yoluyla finanse edilebilmesiyle açıklanabilmektedir.  

Türkiye Ekonomisi açısından, başlangıcından günümüze kadar işsizliğin ciddi bir 
ekonomik, politik ve sosyal bir sorun olmasıdır.  

Grafik.1.1. Türkiye İçin, Enflasyon ve İşsizlik Oranları (1992- 2009) 
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Kaynak: www.oecd.org’ den elde edilen verilerle çizilmiştir.  

3. Türkiye Ekonomisi Açısından Ekonometrik Histeri Modeli 
Çalışmada kullanılan model, Johansen’ in makalesinin uygulamasına konu olan 

Rasyonel Beklentiler Kuramı yerine, Uyarlayıcı Beklentiler Kuramı’ na uygun olarak kurulan 
otoregresif bir modeldir. En küçük kareler tekniğinin kullanıldığı otoregresif modelde, 1992- 
2009 arasındaki yıllarda, enflasyon hedeflemesinin kukla değişken, işsizlik bağımlı değişken, 

                                                 
60 Miguel A. Leon- Ledesma, Peter McAdam, age., sh 398. 
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enflasyon bağımsız değişken ve GSMH kontrol değişken olarak 3 temel makroekonomik 
gösterge mevcuttur. Türkiye Ekonomisi’ nin 17 yıllık verisinin esas alındığı modelde, 2001 
yılı ve sonrası yıllar kukla değişken olarak kullanılmaktadır.  

Türk Ekonomisi’ nde 1992- 2009 yılları arasındaki işsizlik verilerinin gelişimi 
izlenerek, 2001 yılı ve sonrasında uygulanan enflasyon hedeflemesi politikasının işsizlik 
üzerinde histeri’ ye neden olup – olmadığını belirlemeye yönelmektedir.  

Öncelikle serilerin cari değerlerinin 1 ve 2 yıl gecikmeli değerleri alınarak, serilerin 
durağan olup- olmadığını tespit etmek için Birim Kök Testleri yapılmaktadır. Değişkenlerin 
durağan olduğunun beklentisi doğrultusunda, hesaplanan ADF test istatistiğinin değerinin, 
ADF kritik değerlerinden büyük olması gerekmektedir.  

Öncelikle Johansen makalesinde işsizlik serilerini rasyonel beklentiler kuramı 
çerçevesinde Birim Kök Testlerine tabii tutmuştur ve Histeri’ nin ekonometrik açıdan işsizlik 
serileriyle gösterilmesinde, serilerin durağan olmamasını yani, birim köke sahip olması 
gerektiğini açıklamaktadır.61  

Bu açıklamaya kısmen katılmamaktayım. Çünkü öncelikle analizin teorik alt yapısı 
olarak seçilen Rasyonel Beklentiler Modeli yerine, enflasyonun kitlesel ve psikolojik 
sonuçlarının derin etkilerini araştırmak açısından Gecikmesi Dağıtılmış Model çok daha 
uygundur. Fakat, Johansen’ in özellikle Histeri işsizlik serilerinin birim köke sahip olmasını 
histeri olarak açıklamasına katılmaktayım. Zira, birim köke sahip, durağan olmayan işsizlik 
oranlarında birim kök veya birim köke yakın olan test sonuçları Histeri’ nin ilk göstergesi 
olarak genel kabul görmektedir. 62 

İlk etapta muhtemelen tesadüfi olarak gerçekleşmesi muhtemel bu trendin nedeni, 
ilerleyen kısımlarda Granger Nedensellik testi ile elde edilmektedir.  

Modelimde işsizlik ve enflasyon serileri OECD verilerinden yüzde olarak alınmıştır. 
Yine OECD verilerinde, Milyon dolar olarak verilen cari GSMH’ nın da logaritmik değerleri 
alınmıştır. Ayrıca, 2001 yılına kadar 0, 2001 den sonrası yıllarda 1 değerini alan enflasyon 
hedeflemesi kukla değişken olarak kullanılmıştır.  

Serilerin 1 ve 2 yıl gecikmeli değerleri alınarak, serilerin durağan olup- olmadığına 
dair birim kök test sonuçlarına göre, incelenen serilerde birim kökün var olduğu 
görülmektedir. 63 

Standartların dışında, Histeri’ nin mevcudiyeti açısından ilk beklentim, Johansen64 
gibi, işsizlik ve enflasyon serilerinde birim kökün var olması, durağan olmamasıdır. 
Logaritması alınmış GSMH serisi açısından, histeri’ nin yalnız işsizlik ve enflasyon 
serilerinde geçerli olması beklentisi karşısında birim kökün var olmaması beklenmektedir. 
GSMH serileri birim kök testine tabii tutulduğunda, ancak düzeyde sabit katsayılı 1 gecikme 
ve 2 gecikmeli durumda birim köke rastlanmamaktadır.         

Birim kök test sonuçlarına göre, işsizlik, Enflasyon ve GSMH değişkenleri düzeyde 
sabit katsayılı 1 ve 2 gecikmeli değerleri dikkate alınmalıdır.  

Seriler arasında birlikte hareket etmenin ve seriler arasında uzun dönemli bir 
ilişkinin var olup- olmadığını tespit etmek için yapılan, işsizlik değişkenin içsel olarak kabul 
edildiği bir durumda, sabit değişkenli ko- entegrasyon testi yapılmaktadır.65  

                                                 
61 Kare Johansen, age.  
62 Miguel A. Leon-Ledesma ve Peter McAdam, age. sh. 377. 
63 Bknz. Ek.1. 
64 Kare Johansen, age. 
65 Bknz. Ek.2. 
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Ko- entegrasyon test sonuçlarına göre, işsizlik içsel değişken, sabit terimli, 1 ve 2 yıl 
gecikmeli olarak ko- entegre, işsizlik ve enflasyon içsel değişken, sabit terimli, 1 ve 2 yıl 
gecikmeli olarak ko- entegre, işsizlik içsel değişken ve GSMH dışsal değişken, sabit terimli, 1 
yıl gecikmeli olarak ko- entegre olmaması Histeri etkisinin belirlenmesi açısından beklenen 
sonuçlara uygundur.  

Nihayetinde Granger Nedensellik testi uygulanmaktadır. F testi için 1 yıl gecikmeli 
ve 17 gözlem sayısı ve 3 parametre ile (1, 14) ile kritik değer % 5 önemlilik düzeyinde 4.65 - 
%1 önemlilik düzeyinde 8.86, 2 yıl gecikmeli, 16 gözlem sayısı ve 3 parametre ile (2, 13) ile 
kritik değer % 5 önemlilik düzeyinde 3.81, %1 önemlilik düzeyinde 6.70 olup, 15 gözlem 
sayısı ve 3 parametre ile (3, 12) ile kritik değer % 5 önemlilik düzeyinde 3.49, %1 önemlilik 
düzeyinde 5,93 olup bu kritik değerler test istatistik değeri ile kıyaslanmaktadır. (tek yıldız *, 
%5 önemlilik düzeyinde, çift yıldız %1 önemlilik düzeyinde hipotezin reddi anlamına 
gelmektedir.)66  

Granger Tet sonuçlarına göre, 1 yıl gecikmeyle enflasyon işsizliğe neden olmakta, 2 
yıl gecikmeyle GSMH ve enflasyon arasında çift yönlü nedensellik mevcut olmakta ve 3 yıl 
gecikmeyle işsizlik enflasyona neden olmaktadır.  

İşsizlik bağımlı değişken iken, tahminler, Kukla Değişken, Enflasyon ve GSMH 
bağımsız değişken olarak belirlenmektedir.  

t testlerine göre, 17 serbestlik derecesinde (n-1), % 10, % 5 ve % 1 düzeyinde 
anlamlılık testi kritik değerleri, sırasıyla 1.333, 1.740 ve 2.567 olup, kurulan 16 modelden 
yalnızca Model 13, bu test tarafından doğrulanmaktadır. 67 

Gecikmesi Dağıtılmış Model 13 için yapılan Durbin h test sonucu, ± 1.96 kritik 
değerine göre, (h= 1-1 /2 d) formülü68 gereğince hesaplanan 1.112 değerinin kritik değerler 
arasında olması modelin otokorelasyona sahip olmadığını göstermektedir.  

Ayrıca, Model 13’ ün sahip olduğu % 60’ lık R2 sonucu, düzeyde, 1 ve 2 yıllık 
gecikmelerle, gecikmesi dağıtılmış enflasyon ve GSMH bağımsız değişkenlerinin bağımlı 
değişkeni % 60 oranında açıklayabilmesi de kabul edilebilir bir sonuçtur. 69 

‘Dum’ olarak simgelenen 2001 ve sonrasında uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı’ na göre Enflasyon Hedeflemesi Politikasının kukla değişken olarak gecikmesi 
dağıtılmış modele dahil edilmesi sonucunda pozitif değer alması ve anlamlı olarak 0’ dan 
farklı olması da kabul edilebilirdir.  

Model 13 incelendiğinde, düzeyde; işsizliği, enflasyonun arttırdığını ve GSMH’ nın 
azalttığını, 1 yıl gecikmeli durumda; işsizliği, enflasyonun azalttığı, GSMH’ nın arttırdığı, 2 
yıl gecikme sonucunda; işsizliği, enflasyonun ve GSMH’ nın azalttığı gözlenmektedir.  Bu 
sonuçlar teorik beklentilere de uygundur. Çünkü, üretimin azalması sonucu işsizliğin artması 
ile birlikte fiyatlar genel düzeyinin de artması beklenen ilk mantıklı sonuçtur. 1 yıl gecikme 
sonucunda, işlerini kaybeden insanların taleplerini kısmaları sonucu, fiyatlar genel düzeyinin 
de düşmesi ikinci makul sonuçtur.  

Son olarak, üretimin kısılması, düşen GSMH ve talep kısılması sonucu düşen 
enflasyon oranları, sosyal bir patlamaya neden olmamak için, muhtemelen yeni istihdam 
alanlarının açılmasına yönelik hükümet politikası (muhtemelen kamu sektöründe yeni 
kadroların açılması ve/ veya özel sektörün üretimini teşvik amaçlı otomobil piyasasına 
                                                 
66 Bknz. Ek.3. 
67 Bknz. Ek.4. 
68 Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill Inc, Literatür Yayıncılık, Third Edition, Turkey, 
1995, sh. 605. 
69 Bknz. Ek.4. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

12 
 

yönelik vergi indirimi gibi, işverenlerin işçi çıkarmaması için kamuoyuna yapılan resmi 
açıklamalar, yaptırımlar ve çeşitli maliye politikası araçları gibi) ile işsizliğin azaltılması 
sonucu da beklentilere uygundur.  

Model 13’ de kısa, orta ve uzun vadeli etkileri açısından incelendiğinde, bağımsız 
değişkenlerin β katsayılarının, (λ/ 1- λ) formülüne göre hesaplanmasından elde edilen 
sonuçlar, kısa dönemde ENFTR’ de 0,967043, LGDPTR’ de 1,52441, orta dönemde ENFTR’ 
de 0,010730, LGDPTR’ de 1,11173, uzun dönemde ENFTR’ de 0,028805 LGDPTR’ de 
1,182357 olarak elde edilmiştir.   

Ayrıca (1- λ) formülü, fiili ve beklenen beklentilerdeki ayarlama hızı 
belirlenmektedir. Daha düşük λ (ENFTR= 0.032957, ENFTR(-1)= 0.010616, ENFTR(-2)= 
0,027998, LGDPTR= 2,906900, LGDPTR(-1)= 9,949867, LGDPTR(-2)= 6.483749) daha 
büyük ayarlama hızına sahip olduğu70 dikkate alınarak incelendiğinde, uygulanan politikaların 
kısa, orta ve uzun dönemdeki işsizlik üzerinde enflasyon (muhtemelen hükümet tarafından 
uygulanan) ile büyük ayarlamalar, kısa, orta ve uzun dönemdeki işsizlik üzerinde GSMH 
(muhtemelen ekonominin gerek kamu gerekse özel sektörünün beraberce uyguladığı 
politikalar) ile küçük ayarlamalar gerçekleştiği sonuçları çıkarılabilmektedir.   

Genel Değerlendirme ve Sonuç 
Bu çalışma ile, ilk defa 1972 yılında Phelps tarafından ifade edilen Histeri’ nin 

Türkiye Ekonomisi’ nde, 1992- 2009 yılları arasında, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 
Çerçevesinde izlenen Enflasyon Hedeflemesi Politikası kukla değişken olarak ele alındığı bir 
durumda geçerli olup-olmadığını sınamaktadır.  

Çok çeşitli Histeri tanımlarında geçen ‘geçici şok’ çalışmamda ‘enflasyon 
hedeflemesi gibi kalıcı bir uygulama’ olarak farklı bir açıdan ele alınmıştır.  

Ayrıca, Histeri temel olarak Yeni Keynesyenler’ e göre yeni ve farklı bir ‘piyasa 
başarısızlığı’ olarak sunulmasına rağmen, bu çalışmamda Yeni Klasikler’ e göre, uygulanan 
Enflasyon Hedeflemesi Politikasının literatürdeki adıyla ‘hükümet başarısızlığı’ nı göstermek 
için kullandım.  

Histeri kavramını kullanmayı,  özellikle ‘kalıcılık, kroniklik’ özelliği ve ‘sosyal ve 
politik sonuçlarının önemi’ açısından tercih ettim.  

Türkiye Ekonomisi açısından Histeri analizinde, kullanılan Rasyonel Beklentiler 
Kuramı yerine, Adaptif Beklentiler Çerçevesinde Gecikmesi Dağıtılmış Model kullanmayı 
tercih ettim.  

Ayrıca Histeri açıklamalarında serilerde birim kökün varlığını çalışmamda 
benimseyerek, ekonometrik analizimde işsizlik serilerinde ADF birim kök test istatistiklerine 
göre, birim kök olmadığına dair boş hipotezin reddedilmesini Histeri’ nin geçerliliği 
konusunda ilk gösterge olarak ele aldım.  

İşsizlik, enflasyon ve GSMH arasındaki ko entegrasyon testlerinin sabit terimli ve en 
az 1 yıl gecikmeli olarak ko entegre olmasını, Granger Nedensellik Testi için yeterli ve 
gerekli koşul olarak kabul ettim. 

Granger Nedensellik Test sonuçlarına göre, 1 yıl gecikmeyle enflasyon işsizliğin 
nedeni, 2 yıl gecikmeyle GSMH- enflasyon arasındaki çift yönlü nedensellik ve 3 yıl 
gecikmeyle işsizlik enflasyona neden olmaktadır. Özellikle bu test sonuçlarının 
yorumlanmasında, enflasyon hedeflemesi politikasının başarısızlığı kalıcı etkilere işaret 
etmesi açısından anlamlıdır. 1 yıl gecikme ile yükselen enflasyon, az üretim, az üretim işçi 
                                                 
70 Damodar N. Gujarati, age. sh. 578. 
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çıkarma ile sonuçlanırken, 2 yıl gecikme ile az üretimin fiyat yükselişine, fiyat yükselişinin az 
üretime neden olmakta ve 3 yıl gecikme ile işsizliğin kalıcı olması ve ekonominin az üretimi 
benimsemektedir.  

Türkiye Ekonomisi için kurulan Gecikmesi Dağıtılmış Model sonuçlarına göre, 
enflasyon hedeflemesi ile büyük ayarlamalar yapılırken, işsizlik konusunda küçük 
ayarlamalar yapılması ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ nın sosyolojik ve politik açıdan 
ciddi bir sorun olan İşsizliğin ikinci plana atıldığına ve reel sektörün üretimini destekleme 
konusunda da yetersiz desteklemelerin mevcudiyetine işaret ettiği biçiminde 
yorumlanabilmektedir.  
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EKLER 
Ek. 1. Birim Kök Testleri 

Değişken Test Noktası Test Türü Gecik
me 
Değeri 

Test 
İstatistiği 

Kritik Değer  (%1)(%5) (%10) Birim Kök 
Test Sonucu 

İşsizlik Düzey Sabit Katsayılı 1 -0.843146 (-3.9228) (-3.0659) (-2.6745) Var 
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -2.174576 (-4.6712) (-3.7347) (-3.3086) Var 
“ “ Sabit Katsayılı 2 -0.812695 (-3.9635) (-3.0818) (-2.6829) Var  
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -2.585543 (-4.7315) (-3.7611) (-3.3228) Var  
“ 1d. Farklılık Sabit katsayılı 1 -2.391530 (-3.9635) (-3.0818)  (-2.6829) Var 
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -2.497654 (-4.7315) (-3.7611) (-3.3228) Var 
“ “ Sabit katsayılı 2 -2.099163 (-4.0113) (-3.1003) (-2.6927) Var  
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -2.168804 (-4.8025) (-3.7921) (-3.3393) Var  
“ 2d. Farklılık Sabit katsayılı* 1 -3.093385 (-4.0113) (-3.1003) (-2.6927)* Var*Yok 
“ “ Sabit katsayılı ve trendli “ -2.869805 (-4.8025) (-3.7921) (-3.3393) Var  
“ “ Sabit katsayılı 2 -2.802349 (-4.0681) (-3.1222) (-2.7042) Var 
 “ Sabit katsayılı ve trendli “ -2.554251 (-4.8870) (-3.8288) (-3.3588) Var  
Enflasyon  Düzey Sabit Katsayılı 1 -0.346683 (-3.9228) (-3.0659) (-2.6745) Var  
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend* “ -4.084399 (-4.6712) (-3.7347)* (-3.3086)*  *Yok 
“ “ Sabit Katsayılı 2 -0.894583 (-3.9635) (-3.0818) (-2.6829) Var  
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -0.921289 (-4.7315) (-3.7611) (-3.3228) Var  
“ 1d. Farklılık Sabit katsayılı* 1 -5.559517 (-3.9635)* (-3.0818)* (-2.6829)* *Yok  
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend* “ -4.907410 (-4.7315)* (-3.7611)* (-3.3228)* *Yok 
“ “ Sabit katsayılı 2 -1.452351 (-4.0113) (-3.1003) (-2.6927) Var  
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -1.336518 (-4.8025) (-3.7921) (-3.3393) Var   
“ 2d. Farklılık Sabit katsayılı* 1 -7.011381 (-4.0113)* (-3.1003)* (-2.6927)* *yok 
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend “ -6.417643 (-4.8025)* (-3.7921)* (-3.3393)* *yok 
“ “ Sabit katsayılı 2 -3.339277 (-4.0681) (-3.1222)* (-2.7042)* Var *Yok 
“ “ Sabit katsayılı ve trendli “ -4.383325 (-4.8870) (-3.8288)* (-3.3588)*  *Yok 

LogGSMH Düzey Sabit Katsayılı 1 -3.588029 (-3.9228) (-3.0659) (-2.6745) *yok 
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -0.744714 (-4.6712) (-3.7347) (-3.3086)  Var  
“ “ Sabit Katsayılı 2 -3.666818 (-3.9635) (-3.0818)* (-2.6829)*  *yok 
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -1.667500 (-4.7315) (-3.7611) (-3.3228)  Var  
“ 1d. Farklılık Sabit katsayılı 1 0.143087 (-3.9635) (-3.0818) (-2.6829)  Var  
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -3.257370 (-4.7315) (-3.7611) (-3.3228)  Var  
“ “ Sabit katsayılı 2 -0.403850 (-4.0113) (-3.1003) (-2.6927)  Var  
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -2.532624 (-4.8025) (-3.7921) (-3.3393)  Var  
“ 2d. Farklılık Sabit katsayılı 1 -3.498321 (-4.0113)* (-3.1003)* (-2.6927)*  *yok 
“ “ Sabit Katsayılı ve Trend’ li “ -3.235674 (-4.8025) (-3.7921) (-3.3393) Var  
“ “ Sabit katsayılı 2 -2.509248 (-4.0681) (-3.1222) (-2.7042) Var  
“ “ Sabit katsayılı ve trendli “ -2.320593 (-4.8870) (-3.8288) (-3.3588) Var  
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Ek. 2. Ko- Entegrasyon Testleri 

.  Gec. Eigen değ. olasılık %5 ve % 1 kritik 
değer 

Ko- Entegre ? 
(H= Hayır) 

İçsel Değ.- işs Sabit 1   0.051849  0.851863 (3.76) ( 6.65) H  
“ “ 2  0.056642  0.874641 (3.76) (6.65) H  
İçsel Değ.- işs  ve İçsel 
değ.- enf 

sabit 1  0.404091 
0.006224 

8.382580
0.099899

(15.41) (20.04) 
(3.76) (6,65) 

H 
H 

“ “ 2 0.601913
 0.371369

20.77943
6.963152

(15.41) (20.04) 
(3.76) (6,65) 

E 
E 

İçsel Değ.- işs  ve Dışsal 
değ.- enf 

sabit 1 0.301570  5.742726 (3.76) (6,65) %1 H 

“ “ 2 0.452863  9.045845 (3.76) (6,65) E 
İçsel Değ.- işs  ve Dışsal 
değ.- GSMH 

sabit 1 0.206730  3.705457 (3.76) (6,65) H 

“ “ 2 0.326957  5.939181 (3.76) (6,65) %5 E 
 

 
Ek.3. Granger Nedensellik Testi 

Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1992 2009 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
Lags: 1 
  ENFTR does not Granger Cause UNTR 17  5.95515*  0.02857 
  UNTR does not Granger Cause ENFTR  0.15194  0.70256 
  LGDPTR does not Granger Cause UNTR 17  3.07371  0.10143 
  UNTR does not Granger Cause LGDPTR  4.40059  0.05456 
  LGDPTR does not Granger Cause ENFTR 17  9.19530*/**  0.00896 
  ENFTR does not Granger Cause LGDPTR  21.7820*/**  0.00036 
Lags: 2 
  ENFTR does not Granger Cause UNTR 16  3.10671  0.08519 
  UNTR does not Granger Cause ENFTR  0.19904  0.82241 
  LGDPTR does not Granger Cause UNTR 16  2.25436  0.15118 
  UNTR does not Granger Cause LGDPTR  1.46336  0.27321 
  LGDPTR does not Granger Cause ENFTR 16  12.7496*/**  0.00136 
  ENFTR does not Granger Cause LGDPTR  1.07106  0.37584 
Lags: 3 
  ENFTR does not Granger Cause UNTR 15  2.27074  0.15736 
  UNTR does not Granger Cause ENFTR  13.5728*/**  0.00167 
  LGDPTR does not Granger Cause UNTR 15  2.42031  0.14124 
  UNTR does not Granger Cause LGDPTR  1.10551  0.40183 
  LGDPTR does not Granger Cause ENFTR 15  1.04325  0.42450 
  ENFTR does not Granger Cause LGDPTR  0.77979  0.53760 
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Ek. 4. Muhtemel Gecikmesi Dağıtılmış Modeller 
Model 

Adı 
Variable Coefficient Std error t-Static Prob.  

Model 1 C 8.508580 1.630068 5.219769 0.0002 R sq.  0.591669 
ENFTR -0.002446 0.025008 -0.097791 0.9236 Ad. R sq. 0.497439 
ENFTR(-1) -0.010549 0.024150 -0.436822 0.6694 D.W. 1.709551 
DUM 1.798026 1.291659 1.392029 0.1873  

Model 2 C 15.86173 4.237468 3.743209 0.0028 R sq.  0.682639 
ENFTR -0.026507 0.026361 -1.005570 0.3345 Ad. R sq. 0.576852 
ENFTR(-1) -0.003522 0.022481 -0.156673 0.8781 D.W. 2.168492 
LGDPTR -0.595613 0.321145 -1.854652 0.0884  
DUM 2.643801 1.269926 2.081854 0.0594  

Model 3 C 20.90521 4.630332 4.514840 0.0009 R sq.  0.763047 
ENFTR 0.006691 0.029347 0.228011 0.8238 Ad. R sq. 0.655341 
ENFTR(-1) 0.015997 0.022665 0.705769 0.4950 D.W. 2.305959 
LGDPTR -10.98173 5.383563 -2.039863 0.0661  
LGDPTR(-1) 10.06093 5.207442 1.932030 0.0795  
DUM 2.750920 1.147453 2.397414 0.0354  

Model 4 C 23.38987 9.782033 2.391105 0.0438 R sq. 0.766732   
ENFTR -0.002324 0.042876 -0.054212 0.9581 Ad. R sq. 0.562622  
ENFTR(-1) 0.016649 0.039071 0.426112 0.6813 D.W. 2.315341 
ENFTR(-2) -8.90E-06 0.028815 -0.000309 0.9998  
LGDPTR -11.32015 6.802811 -1.664040 0.1347  
LGDPTR(-1) 10.49513 10.09815 1.039313 0.3290  
LGDPTR(-2) -0.273121 7.960512 -0.034309 0.9735  
DUM 2.742924 1.425577 1.924080 0.0905  

Model 5 C 10.95141 6.593054 1.661053 0.1277 R sq. 0.671064   
ENFTR(-1) -0.000261 0.040249 -0.006486 0.9950 Ad. R sq. 0.506597 
ENFTR(-2) -0.016442 0.028696 -0.572962 0.5793 D.W. 2.080108  
LGDPTR(-1) -0.396219 8.539852 -0.046396 0.9639  
LGDPTR(-2) 0.170966 8.224557 0.020787 0.9838  
DUM 2.548795 1.477691 1.724849 0.1153  

Model 6 C 12.69402 3.287757 3.860997 0.0020 R sq. 0.646663   
ENFTR(-1) -0.019540 0.017291 -1.130093 0.2789 Ad. R sq. 0.565124 
LGDPTR(-1) -0.383587 0.268935 -1.426318 0.1773 D.W. 2.098811  
DUM 2.806483 1.267797 2.213669 0.0453  

Model 7 C 23.38987 9.782033 2.391105 0.0438 R sq. 0.766732   
ENFTR -0.002324 0.042876 -0.054212 0.9581 Ad. R sq. 0.562622 
ENFTR(-1) 0.016649 0.039071 0.426112 0.6813 D.W. 2.315341  
ENFTR(-2) -8.90E-06 0.028815 -0.000309 0.9998  
LGDPTR -11.32015 6.802811 -1.664040 0.1347  
LGDPTR(-1) 10.49513 10.09815 1.039313 0.3290  
LGDPTR(-2) -0.273121 7.960512 -0.034309 0.9735  
DUM 2.742924 1.425577 1.924080 0.0905  

Model 8 C 20.90521 4.630332 4.514840 0.0009 R sq. 0.763047 
ENFTR 0.006691 0.029347 0.228011 0.8238 Ad. R sq. 0.655341 
ENFTR(-1) 0.015997 0.022665 0.705769 0.4950 D.W. 2.305959  
LGDPTR -10.98173 5.383563 -2.039863 0.0661  
LGDPTR(-1) 10.06093 5.207442 1.932030 0.0795  
DUM 2.750920 1.147453 2.397414 0.0354  

Model  9 ENFTR 0.049469 0.038903 1.271594 0.2242 R sq. -0.264129   
ENFTR(-1) 0.036756 0.037953 0.968458 0.3493 Ad. R sq. -0.444719 

DUM 8.145046 0.738716 11.02595 0.0000 D.W. 1.366763 
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Model 10 ENFTR 0.030988 0.030304 1.022598 0.3252 R sq. 0.312078 
 ENFTR(-1) -0.005804 0.031789 -0.182578 0.8579 Ad. R sq. 0.153326 
 LGDPTR 0.529122 0.160348 3.299825 0.0057 D.W. 1.245928 
 DUM 2.520899 1.795747 1.403816 0.1838  
Model 11 ENFTR 0.014646 0.047375 0.309157 0.7625 R sq. 0.323956   
 ENFTR(-1) -0.011770 0.035279 -0.333616 0.7444 Ad. R sq. 0.098608  
 LGDPTR 3.712619 6.935067 0.535340 0.6022 D.W. 1.366879  
 LGDPTR(-1) -3.193795 6.955520 -0.459174 0.6543  
Model 12 ENFTR(-1) -0.012103 0.042663 -0.283688 0.7819 R sq. 0.580308 
 ENFTR(-2) -0.035098 0.028440 -1.234123 0.2429 Ad. R sq. 0.427693 
 LGDPTR(-1) 9.732938 6.438865 1.511592 0.1588 D.W. 1.775787 
 LGDPTR(-2) -9.172997 6.461883 -1.419555 0.1835  
 DUM 1.797520 1.515086 1.186415 0.2605  
Model 13 ENFTR 0.032957 0.049700 0.663117 0.5239 R sq. 0.600021 
 ENFTR(-1) -0.010616 0.046136 -0.230100 0.8232 Ad. R sq. 0.333369 
 ENFTR(-2) -0.027998 0.032507 -0.861290 0.4114 D.W. 1.798872 
 LGDPTR -2.906900 7.187887 -0.404416 0.6953  
 LGDPTR(-1) 9.949867 12.46365 0.798311 0.4452  
 LGDPTR(-2) -6.483749 9.289922 -0.697934 0.5029  
 DUM 2.142450 1.732446 1.236662 0.2475  
Model 14 ENFTR(-1) -0.012103 0.042663 -0.283688 0.7819 R sq.  0.580308 
 ENFTR(-2) -0.035098 0.028440 -1.234123 0.2429 Ad. R sq. 0.427693 
 LGDPTR(-1) 9.732938 6.438865 1.511592 0.1588 D.W.  1.775787 
 LGDPTR(-2) -9.172997 6.461883 -1.419555 0.1835  
 DUM 1.797520 1.515086 1.186415 0.2605  
Model 15 ENFTR(-1) 0.024391 0.018382 1.326929 0.2058 R sq. 0.241486 
 LGDPTR(-1) 0.557222 0.160675 3.467995 0.0038 Ad. R sq. 0.133127 
 DUM 2.107938 1.771645 1.189820 0.2539 D.W. 0.976023 
Model 16 ENFTR 0.014646 0.047375 0.309157 0.7625 R sq. 0.323956 
 ENFTR(-1) -0.011770 0.035279 -0.333616 0.7444 Ad. R sq. 0.098608 
 LGDPTR 3.712619 6.935067 0.535340 0.6022 D.W. 1.366879 
 LGDPTR(-1) -3.193795 6.955520 -0.459174 0.6543  
 DUM 2.499300 1.853463 1.348449 0.2024  
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1. GİRİŞ 

Hükümet sistemleri, Eski Yunan devletlerinden itibaren ele alınan ve incelenen 

konuların arasındadır. Aristo hükümet sistemlerini sınıflandırırken, nicelik ve nitelik 

ölçütlerini bir arada kullanmış ve nicelik ölçütü olarak devleti bir kişi, bir azınlık veya 

çoğunluğun yöneteceğini, nitelik ölçütü olarak ise yönetimlerin iyi ya da adil olmasını ele 

almıştır. Aristo,M.Ö. 4. yüzyılda Yunan site devletleri üzerinde yaptığı inceleme sonrasında; 

tirani, oligarşi, demokrasi, monarşi, aristokrasi ve cumhuriyet (politia- halk çoğunluğu) olmak 

üzere altı çeşit hükümet sistemi belirlemiştir (Göze, 2007:45-49; Heywood, 2007: 

35).Montesquieu ise monarşi, cumhuriyet ve despotluk şeklinde hükümet sistemlerinde 

ayrıma gitmiştir (Göze, 2007: 180). 

Hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasında; yöneten ve yönetilen ilişkisi, yönetimin 

yapısı, egemenliğin kullanılma biçimi veya kuvvetler arasındaki ilişki gibi ölçütler 

kullanılmaktadır. Egemenlik kullanılma biçimine göre, halktadır veya değildir. Egemenliğin 

halkta olmadığı sistemleri,monolitik (tekçi) ve oligarşik sistemler olarak ayırmak 

mümkündür(Buran, 2009: 71). 

Egemenliğin halkta olduğu hükümet sistemleri arasında olan “Başkanlık” sistemi, 

Türkiye’de bazı dönemlerde gündeme getirilerek mevcut parlamenter sisteme alternatif olarak 

sunulmaktadır. 

Başkanlık sisteminindinamiklerinin birbirleriyle olan ilişkisinin farklı ülke uygulamaları 

incelenerek ortaya çıkarılması, sistemi uygulayan ülkelerin demokratik yapısı hakkında bilgi 

verecektir. 

Bu çalışmanın amacı;başkanlık sisteminindinamiklerini ortaya koyarak, sistemin işleyişi 

ve birbirleriyle olan ilişkilerinin açıklamak, ülkelerin demokratik ölçütler çerçevesinde aldığı 

değerlerlekarşılaştırma yapmaktır.Bu maksatla; sistemin çıkış merkezi olan Amerika Birleşik 

Devletleri ile uygulamanın başat ülkeleriolan Arjantin, Meksika, Brezilya ve Venezuela 

çalışma kapsamında incelenmiştir. 

2. BAŞKANLIK SİSTEMİ  

Egemenliğin halkta olduğu hükümet sistemleri arasında yer alan ve kuvvetler ayrılığı 

ilkesinin en keskin bir şekilde uygulaması olan başkanlık sistemi, 1787 tarihli Amerika 

Birleşik Devletleri Anayasası’nın kabul edilmesi ile siyasi tarih sahnesine çıkmıştır (Kuzu, 

2005: 167). Amerika Birleşik Devletleri’ndebaşkanlık sistemininuygulamasındaki temel 
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düşünce; Avrupa mutlakıyet yönetimlerinde toplanan aşırı güç ve gücün kullanılmasında 

ortaya çıkacak zor kullanmanın önüne geçmektir. Amerika devlet kurucuları,muhtemel 

sakıncaları önleyebilmek için federalizm ve kuvvetler ayrılığını öngörmüşlerdir (Erdoğan, 

2004: 206).  

Başkanlık sisteminin parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve meclis hükümeti 

sisteminden farkı en dar anlamıyla yürütme yetkisinin tek başına başkan tarafından 

kullanılmasıdır (Buran, 2009: 88). 

Başkanlık sistemi, uygulandığı ülkelere göre farklılıklar olmasına rağmen üç temel 

prensip üzerine oturmaktadır. Birincisi; başkan halk tarafından seçilmekte ve yürütmeyi 

temsil etmektedir. İkincisi, başkanın karşısında yine halk tarafından seçilen yasama organı 

bulunmaktadır. Yasama ve yürütme organı işlevsel ve yapısal olarak birbirinden 

ayrılmaktadır. İşlevsel ayrılık, yasamanın “yasa yapma”, yürütmenin ise “hükümet etme” 

görevlerini yerine getirmesidir. Yapısal ayrılık ise her iki organın göreve geliş şekilleri ve 

birbirinden bağımsız hareket etmeleridir. Üçüncü olarak, başkanın yasama karşısında siyasi 

sorumluluğunun olmaması, ancak cezai sorumluluğunun (impeachment) olması ve bakanların 

yasama organı dışından başkan tarafından seçilmesidir (Karatepe, 2005: 242; Erdoğan, 2004: 

206). 

Başkanlık sisteminde kuvvetlerin birbirinin kontrol etmesi, parlamenter sistemden 

kendisini ayıran özelliklerinden birisidir. Meclisin hükümeti düşürme yetkisinin ve 

hükümetinde meclisi fesih yetkisinin olmaması, sistemin dinamiklerini ülke menfaatleri 

doğrultusunda rejimin devam edebilmesi için aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeye zorlar. 

Başkanlık sisteminde kuvvetlerin ayrı olması birbirinden bağımsız hareket etmesi 

anlamına gelmemekte, devlet yönetiminde koordinasyonun sağlanması amacıyla birbirlerini 

bir takım yetkilerle dengelemesi söz konusudur. Başkanlık sisteminde yürütmenin yetkileri 

sınırlı veya sınırsız olabilir. Sınırlı olan sistemde, yürütmenin gücü bir başka anayasal organ 

tarafından dengelenirken, sınırsız olan sistemde ise yürütme kontrol edilemeyen veya az 

kontrol edilebilen yetkilere haizdir ve bu yetkiler zaman içinde fiilen diktatörlüğe dönüşebilir 

(Heywood, 2007: 482).  

Hükümet sistemlerinin temel dinamikleri olan yasama ve yürütme kuvvetinin başkanlık 

sisteminde ayrı organlar tarafından kullanılması temel ayrımdır. Her iki kuvvetin yetkileri ve 
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birbirlerini dengeleme mekanizmalarının çeşitliliği ile yetkilerin kullanılmasının bir başka 

anayasal organ tarafından denetlenebilmesi, sistemin diğer dinamikleri olarak belirtilebilir. 

Başkanın üst üste ne kadar ve kim tarafından seçileceği, yüksek mahkeme üyeleri, 

büyükelçiler, yüksek mevkide bulunan memurlar ile ordunun yüksek rütbedeki komutanlarını 

atama yetkileri ve bu yetkilerini kullanmadan önce kongrenin onayını alıp almaması, affetme 

yetkisi, siyasi ve cezai sorumlulukları, meclisleri feshetme yetkisi; başkanlık sisteminde 

dinamiklerinin birbirleriyle olan ilişkisinin sınırlı veya sınırsız, denetlenebilir veya 

denetlenemez olduğunu ortaya çıkarır. 

Bu dinamikler doğrultusunda çalışma kapsamındaki ülkelerin siyasal sistemleri 

anayasaları çerçevesinde ele alınmıştır. Her ülkeyi ayrı ayrı inceleyerek ayrıntıları tespit 

etmek ve sonrasında karşılaştırma yapmak sonuca götürecektir.  

3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yasama ve yürütmenin arasındaki ilişki, başkanlık 

sisteminin özünü oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın 1. maddesi, 

yasama gücünü senato ve temsilciler meclisinden oluşan kongreye verirken, yürütme gücünü 

ise dört yıllık süre için halk tarafından seçilen başkana vermiştir(ABD Anayasası, 1787: Ks. 

1, Böl. 1-3, Ks. 2, Böl. 1). George Washington tarafından başlatılanbaşkanların en çok iki 

dönem için seçilme geleneğinin Roosevelt tarafından bozulması üzerine, 1951 yılında gelenek 

anayasal kural haline getirilmiştir (ABD Anayasası, 1787: Ks. 2, Böl. 1; Eroğul, 2006: 102). 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ordunun başkomutanıdır. Başkan bu yetkisini 

kullanarak en önemli kararları kendisi almaktadır. En küçük rütbeli subaydan, en yüksek 

rütbeli subaylara kadar her seviyede atama yapma yetkisine sahiptir (ABD Anayasası, 1787: 

Ks. 2, Böl. 2; Çam, 2000:107; Kuzu, 2005: 176). 

Başkan, senatonun onayını almak şartıyla yabancı ülkelerle antlaşma yapabilme 

yetkisine sahiptir. Ancak antlaşmaların senatonun üçte ikisi tarafından onaylanması 

gerekmektedir. Büyükelçileri ve konsolosları, yüksek mahkeme üyelerini ile bütün federal 

memurları atama ve azletme yetkisine sahiptir. Başkanın yaptığı atamaların senato tarafından 

onaylanması gerekmektedir (ABD Anayasası, 1787: Ks. 2, Böl. 2; Kuzu, 2005: 176). 

Başkanın Birleşik Devletlere karşı işlenmiş suçların cezalarını geri bırakma veya 

affetme yetkisi bulunmaktadır. Birçok anayasalarda affetme yetkisi yürütme organına 

verilmemişken, Amerika’da bu yetki başkana verilmiştir. Aslında affetme yetkisi birçok 
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devlette devletin zirvesinde bulunan cumhurbaşkanı veya devlet başkanına aittir. Ancak söz 

konusu ülkelerde cumhurbaşkanı veya devlet başkanının yürütme ile doğrudan bağlantısı 

yoktur. Amerika başkanlık sisteminde, başkan hem yürütmenin başı hem de devletin başı 

olarak bu yetkiye sahiptir(ABD Anayasası, 1787: Ks. 2, Böl. 2; Gürbüz, 1987: 92; Çam, 

2000:107). 

Başkanın yasa teklif etme yetkisi bulunmamaktadır. Yasa yapma yetkisi tamamen 

kongreye aittir. Başkan sadece yasaları uygulama yetkisine sahiptir. Ancak başkan kongreye 

rapor verir ve mesaj gönderir ve görüş bildirir. Kendine yakın kongre üyeleri vasıtası ile 

kongrede etkili olmaya çalışır. Olağanüstü durumlarda her iki meclisi veya birini toplantıya 

çağırma yetkisi bulunmaktadır (ABD Anayasası, 1787: Ks. 2, Böl. 3;Eroğul, 2006: 106;Kuzu, 

2005: 171). 

Başkanın kongreye karşı en etkili silahı veto yetkisidir. Bütün yasalar kongreden 

geçtikten sonra başkanın onayı ile yürürlüğe girmektedir. Başkanın veto ettiği yasa her iki 

meclis tarafından üçte iki çoğunluğu ile kabul edilmesi halinde yürürlüğe girse de, kongrenin 

tarafından başkanın vetosuna karşı gelmesi pek sık rastlanan bir uygulama değildir (Çam, 

2000: 108). 

Başkanın kongreye karşı siyasi sorumluluğu yoktur. Ancak cezai sorumluluğu 

bulunmaktadır. Suçlama yetkisi (İmpeachment) temsilciler meclisine aittir. Üçte bir 

çoğunlukla suçlanması durumunda, Federal Yüksek Mahkeme Başkanı başkanlığında senato 

tarafından muhakeme edilir. Başkanın suçlanması için vatana ihanet ve irtikâp gibi suçlarla 

itham edilmesi gerekmektedir (ABD Anayasası, 1787: Ks. 2, Böl. 4;Kuzu, 2005: 175). 

Senatonun önemli atamalarda ve uluslararası antlaşmalarda onay yetkisi bulunurken, 

temsilciler meclisinin ise yasa yapma ve özellikle bütçe yasasını hazırlamada yetkisi 

bulunmaktadır(Eroğul, 2006: 91). 

4. VENEZUELA 

Venezuela, 1830 yılında bağımsızlığını İspanya’dan kazandıktan sonra 1945 yılına 

kadartekçi sistemle (caudillo)1 yönetilmiştir.1945-1958 tarihleri arasında askeri diktatörlükle 

yönetilen Venezuela, 1958 yılından itibaren tek meclisli başkanlık sistemi ile yönetilen 

federal bir cumhuriyettir (Perez, 2007: 1491; Sagar, 2009: 642). 

                                                            
1Caudillo: İspanyolca “Başkan, Lider” anlamında. 
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Venezuela’da tek meclisli yapıya sahip yasama organı bulunmaktadır. Meclis; yasa 

yapma yetkisi ile anayasa değişiklikleri ile ilgili teklifler sunma, Venezuela ordusunu yurt 

dışında görevlendirme, bütçe ile sosyal ve ekonomik kalkınma planlarını kabul etme 

yetkilerine sahiptir (Venezuela Anayasası, 1999: Md. 187; Perez, 2007: 1492). 

Yasaların mecliste kabulünden sonra devlet başkanınınon günlük inceleme süresi 

bulunmaktadır. İnceleme sonunda yasayı onaylayarak yayınlar veya tekrar görüşülmesi için 

meclise geri gönderir. Meclis başkanın işaret ettiği maddeleri oy çokluğuyla kabul ederek, 

onay için tekrar devlet başkanına gönderir ve devlet başkanı beş gün içinde onaylayarak 

yayınlar(Venezuela Anayasası, 1999: Md. 214). 

Yürütme gücü devlet başkanında birleşmektedir. Venezuela Devlet Başkanı halk 

tarafından altı yıllık süre için seçilmektedir. 2009 yılında yapılan referandumla başkanın en 

fazla iki kez üst üste seçileceği belirtilmiştir. Başkan; başkan yardımcısı ve kabine üyelerini 

atama, anayasa ve yasaları uygulama, hükümetin faaliyetlerini yönetme, uluslararası ilişkileri 

düzenleme, antlaşmaları onaylama yetkilerine sahiptir. Aynı zamanda ordunun başkomutanı 

olarak yüksek rütbeli subayları atama yetkisi ile cumhuriyet başsavcısı ve büyükelçileri atama 

yetkisi de bulunmaktadır. Başkanın affetme yetkisinin yanında, meclisi anayasada belirtilen 

durumlarda feshetme yetkisi bulunmaktadır (Venezuela Anayasası, 1999: Md. 236). 

5. BREZİLYA 

1822 yılında Portekiz’den bağımsızlığı kazanan Brezilya, 1964 ve 1985 tarihleri 

arasındaaskeri yönetimle yönetilmiştir (Rinne, 2007: 163-165).  

Brezilya “Federal Senato ve Meclis” olmak üzere iki meclisli bir “Ulusal Kongreye” 

sahiptir(Brezilya Anayasası, 1988: Md. 44-47; Rinne, 2007: 163-165).  

Brezilya Ulusal Kongresi; bütçenin hazırlanması, affetme, bakanlıkların kurulması veya 

kaldırılması, uluslararası antlaşmaları onaylamak, devlet başkanına savaş ilan etme ve barış 

yapma yetkisi verme, her yıl devlet başkanının sunduğu faaliyet raporlarını inceleme, 

Sayıştay üyelerinin üçte ikisini seçme yetkilerine sahiptir(Brezilya Anayasası, 1988: Md. 48-

50). 

Brezilya Meclisi senatodan ayrı olarak; devlet başkanı, başkan yardımcısı ve bakanların, 

üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile yargılanmasına izin verme, faaliyet raporunun yasama 

yılının açılmasını takip eden altmış gün içinde ulusal kongreye verilmemesi durumunda, 

devlet başkanından isteme yetkilerine sahiptir (Brezilya Anayasası, 1988: Md. 51). 
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Brezilya Senatosu ise devlet başkanı, başkan yardımcısı, bakanlar ile deniz, hava ve 

kara kuvvetleri komutanlarını rüşvet suçlamasıyla yargılanmasına karar verme, anayasada 

belirtilen yargıçların, başkan tarafından atanan Sayıştay yargıçlarının, eyalet valilerini, 

cumhuriyet başsavcısının, merkez başkanı ve yöneticilerinin, yüksek dereceli 

memurlarınataması için önceden gizli oyla izin verme yetkileri ile büyükelçilerin ataması için 

ön izni verme yetkilerine sahiptir(Brezilya Anayasası, 1988: Md. 52). 

Yürütme, halk tarafından seçilen başkan ve başkan yardımcısı ile başkanın belirlediği 

bakanlar tarafından yerine getirilir. Başkan; anayasada belirtilen durumlarda yasama sürecini 

başlatma, yasaları veto etme, kongrenin kendisine önceden verdiği yetkileri kullanarak 

anayasada belirtilen atamaları yapmak, uluslararası ilişkileri düzenleme ve büyükelçileri 

kabul etme, antlaşmalar imzalama, ülke savunması için kararlar alma, yasama yılını açma, 

ulusal kongreye hükümet faaliyet ve planlarını gönderme, affetme veya cezaları azaltma, 

silahlı kuvvetlerin başkomutanlığını yapma, deniz, hava ve kara kuvvetleri komutanlarını 

atama, bütçe uygulama yasası ile bütçe tekliflerini ulusal kongreye sunma, her yıl önceki yılın 

hesap raporunu yasama yılının açılmasını müteakip altmış gün içinde ulusal kongreye verme 

yetkilerine sahiptir. Ayrıca başkanın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de 

bulunmaktadır (Brezilya Anayasası, 1988: Md. 76-85). 

Başkan’ın işlediği genel suçlarla ilgili olarak meclisin üçte iki çoğunluğu ileyasal işlem 

süreci başlanmasına karar verilir.İrtikap, rüşvet ve zimmet gibi suçlamalar için ise federal 

senatoda tarafından yargılanmasına karar verilir ve yargılama federal yüksek mahkemede 

yapılır (Brezilya Anayasası, 1988: Md. 51, 52, 86,102). 

6. ARJANTİN 

Arjantin bir özerk federal bölge, yirmi üç il ve bir ulusal bölgeden oluşan federal 

özelliklerle yumuşatılan bir cumhuriyettir. Her ilin kendi seçtiği valisi ve meclisi 

bulunmaktadır. Arjantin’de yasama gücü “Temsilciler Meclisi ve Senato” olmak üzere iki 

meclisli olan “Kongre” tarafından kullanılmaktadır (Arjantin Anayasası, 1994: Md. 44, 50, 

54, 56; Szajkowski, 2005: 24; KorzeniewiczandVacs 2007: 37). 

Yasama kongrenin her iki kanadının yetkileri arasında olmasına rağmen, kanun 

teklifleri yürütme tarafından da verilmektedir. Kongrenin bir kanadı tarafından kabul edilen 

bir yasa diğer kanadın onayı alınmak üzere gönderilir. Yasa, kabul edilmesiyle birlikte 

yürütmenin onayını almak üzere ulusal yürütme gücüne gönderilir. Yürütme gücünün onayı 
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ile yasa kabul edilmiş olur. Herhangi bir yasa on gün içinde geri dönmezse kabul edilmiş 

sayılır. Bir yasa kısmen kabul edilmediği takdirde, yasanın geri kalan kısmı da onaylanmamış 

sayılır. Eğer veto edilmemiş bölüm yasanın özüne dokunmuyorsa yayınlanabilir. Kısmen veya 

tamamen kabul edilmemiş yasa, kongrede hazırlandığı kanada tekrar gönderilir. Yasa üçte iki 

çoğunlukla tekrar kabul edilirse, gözden geçirilmek üzere kongrenin diğer kanadına 

gönderilir. Her iki kanadın tekrar kabul etmesiyle birlikte yasa yürütme gücüne gönderilir ve 

yayınlanır (Arjantin Anayasası, 1994: Md. 77-84). 

Yasamanın ulusal bütçe hazırlama yetkisinin yanında, yürütmeye savaş ilan etme veya 

barış yapma, savaş ve barışta ordu kurma, ülke içinde yabancı ordu bulundurma veya ulusal 

ordunun ülke dışında görevlendirilme izni verme yetkileri de bulunmaktadır (Arjantin 

Anayasası, 1994: Md. 75). 

Temsilciler meclisi senatodan önce başkan, başkan yardımcısı, bakanlar kurulu başkanı, 

bakanları ve yüksek mahkeme başkanını görevleri ile ilgili suçlar ile diğer iddialarla ilgili 

olarak üçte iki çoğunlukla suçlama yetkisine sahiptir(Arjantin Anayasası, 1994: Md. 53). 

Temsilciler meclisinin suçlamayı kabul etmesiyle birlikte senato tarafından yargılama yapılır. 

Senato üyeleri yargılama amacıyla toplanmadan önce yemin ederler. Devlet başkanının 

yargılaması yapılırken senatoya yüksek mahkeme başkanı başkanlık yapar (Arjantin 

Anayasası, 1994: Md. 59). 

Yürütme gücü devlet başkanında birleşmektedir. Devlet başkanı dört yıllık süre için 

doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Art arda iki kez seçilme hakkı bulunmaktadır 

(Arjantin Anayasası, 1994: Md. 87, 90, 94).  

Devlet başkanı yasaların özünü değiştirmeden uygulama ve direktifler verme yetkisine 

sahiptir. Ayrıca senatonun üçte ikisinin kabulü ile yüksek mahkeme başkanı ile hakimler 

konseyinin belirlediği üç aday arasından diğer federal mahkeme hakimlerinin atamasını yapar. 

Temsilciler meclisi tarafından suç isnat edilenler hariç olmak üzere affetme yetkisini kullanır. 

Senatonun onayı ile büyükelçileri atama veya geri çağırma, bakanlar kurulu başkanını ve 

bakanlar ile anayasada belirtilen diğer memurların atamasını yapar. Kongreye yıllık faaliyet 

raporu sunar, uluslararası antlaşmaları imzalar, silahlı kuvvetlerin başkomutanı sıfatı ile 

yüksek derecedeki subayların atamasını yapar, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda 

teşkilatlanmasını yapar ve kontrol eder, kongreden aldığı yetki ile savaş ilan eder. İç 
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karışıklıkların olması durumunda senatonun onayı ile sıkıyönetim ilan etme yetkisi 

bulunmaktadır (Arjantin Anayasası, 1994: Md. 99; KorzeniewiczandVacs 2007: 36). 

7. MEKSİKA 

Meksika 1917 Anayasasına göre 31 eyalet ve bir federal bölgeden meydana gelen iki 

meclisli federal bir cumhuriyettir (Meksika Anayasası, 2005: Md. 50; Story, 2007: 883-884). 

Meksika Anayasası yasama yetkisini kongreye verirken, yasa teklif yetkisini ise devlet 

başkanı, kongreüyeleri ve eyalet meclislerine vermiştir. Meclisler tarafından hazırlanan 

yasalar görüşülmek üzere kongrenin diğer kanadına gönderilir. Diğer meclis tarafından da 

kabul edilmesiyle birlikte onaylanması ve yayınlanması için devlet başkanına gönderilir. 

Devlet başkanı on iş günü içinde yasayı inceleyerek onaylar ya da kısmen veya tamamen veto 

ederek geri gönderir. Hazırlayan meclisin toplam üyesinin üçte iki çoğunluğu ile tekrar kabul 

edilirse, gözden geçirilmek üzere diğer meclise gönderilir. Diğer mecliste aynı çoğunlukla 

kabul edilirse tasarı yasalaşır ve devlet başkanına yayınlanmak üzere gönderilir (Meksika 

Anayasası, 2005: Md. 71,72). 

Temsilciler meclisinin yetkileri arasında; memurları görevleri ile ilgili olarak senatodan 

önce suçlama ile diğer suçlarından dolayı dava açıp açmamak hakkında kendi bünyesinde 

karar vermek için büyük jüri oluşturma yetkileri bulunmaktadır.Senato ise devlet başkanının 

yapacağı işlemlerin birçoğuna önceden izin verme yetkisini elde bulundurmaktadır. Ayrıca 

memurların görevlerinden dolayı suçlanmasıyla ilgili olarak kendi bünyesinde jüri oluşturmak 

ve dava açılıp açılmamasına karar verme yetkisi bulunmaktadır (Meksika Anayasası, 2005: 

Md. 74, 76). 

Yürütme yetkisi altı yıllık süre için seçilen devlet başkanında birleşmektedir. Devlet 

başkanının veto yetkisi bulunmaktadır. Federal bölge yüksek mahkeme başkanını, federal 

yargıçları, cumhuriyet başsavcısını, valileri atama ve alma yetkileri ile maliyenin yüksek 

memurları ve diplomatik personeli görevden alma yetkisini anayasa ve kanunlar çerçevesinde 

uygulamaktadır. Ancak kabine bakanlarını, büyükelçileri, ordunun yüksek rütbeli 

subaylarınısenatonun onayı ile göreve atama ve alma yetkilerine sahiptir. Devlet başkanı 

ordunun yüksek rütbeli subayları ile ilgili olarak senatonun onayı ile işlem yaparken, diğer 

subayları göreve atama ve alma işlemlerini kanunlar çerçevesinde senatonun onayını almadan 

yapabilmektedir. Önceden kongreden izin almak koşuluyla savaş ilan etme, uluslararası 
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ilişkileri düzenleme, affetme yetkileri de bulunmaktadır(Meksika Anayasası, 2005: Md. 

89;Story, 2007: 883). 

Devlet başkanı sadece vatana ihanetten dolayı ve genel suçlardan dolayı yargılanır. Eğer 

suç genel bir hükmü ihtiva ediyorsa temsilciler meclisi büyük jüri görevi yaparak, suçlamaya 

yer olup olmadığı hakkında toplam üyesinin nitelikli çoğunluğu ile karar verir. Eğer oylamada 

suçlu bulunursa geçici olarak görevden alınır ve mahkemeye bildirilir. Resmi görevinden 

dolayı ise senato tarafından yargılanıp yargılanmayacağına üçte iki çoğunlukla karar 

verilir(Meksika Anayasası, 2005: Md. 109-, 111). 

Devlet başkanı temsilciler meclisinden; yüksek mahkeme üyeleri, bölge yargıçları, 

bölgelerin yüksek mahkeme üyeleri hakkında kötü yönetimden dolayı görevlerinden 

alınmasını talep edebilir. Bu durumda önce temsilciler meclisi sonrada senato tarafından 

nitelikli çoğunlukla karar verilir ve suçlanan kişi derhal görevinden uzaklaştırılır (Meksika 

Anayasası, 2005: Md. 111). 

8. DEMOKRATİK ÖLÇÜTLER 

Demokratik hedefler ve ölçütler hakkında özellikle 20. yüzyıldan itibaren birçok 

bilimsel araştırma yapılmıştır. Bunların bazılarında ekonomik ölçütler ele alınırken, 

bazılarında ise özgürlükler ve siyasal değerler üzerinden incelemeler yapılmıştır (Gökçe, 

2011: 38). 

Amerikalı siyaset bilimci Robert Dahl,  demokratik sürecin ölçütlerini; “Etkin Katılım”, 

“Oy Kullanma Eşitliği”, “Bilinçli Anlayış”, “Gündemin Kontrolü” ve “Yetişkinlerin Dahil 

Olması” şeklinde belirlemiştir (Dahl, 2001: 39).  

Lipset; “Servet”, “Sanayileşme”, “Şehirleşme” ve “Eğitim” gibi ekonomik verilerle 

ülkelerin demokratiklik seviyelerini değerlendirmiştir (Lipset, 1986: 30). 

Lipson ise demokratiklik ölçüsü olarak yönetimin icrasına ve denetimine katılanlara adil 

ve eşitlikçi bir yaklaşımı almıştır. Demokratik devlette otoritenin kaynağı, kendilerini 

yönetenleri ve temsil edenleri etkili bir hesap verme araçları ile denetleyen ve bu güce sahip 

olan yönetilenlerin, sürece eşit ve özgür şekilde katılmasıdır (Lipson, 1997: 388). 

Demokratik olma ölçütlerini belirttikten sonra devletlerin demokratik olup olmadığı 

özellikle 1980 sonrasında ve 1990’lı yıllarda Dahl’dan hareket eden birçok bilim adamı, 

uluslararası alanda demokrasi ölçümü yapmıştır. Bollen, Vanhanen, Coppedge/Reinicke, 

Gastil, Gurr, ve diğerleri, İnkeles, Lipset, Hadeneus, Beetham tarafından yapılan araştırmalar 
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ve 1941 yılında kurulan “Freedomhouse” isimli bir araştırma merkezi tarafından düzenli 

olarak yapılan çalışmalar ülkelerin demokratikliği hakkında bilgi vermektedir (Schmidt, 2002: 

263). 

Freedomhouse’un siyasal ve medeni haklar temelinde yaptığı ölçümler sonucunda 

yayınladığı 2011 yılı verilerine göre oluşturulan çizelgede, Amerika Birleşik Devletleri en 

demokratik devlet olarak görülmektedir. Venezuela ve Meksika ise kısmen demokratik ülke 

olarak son iki sırada yer alırken, Meksika siyasal ve medeni hakların kullanılması açısından 

aldığı değerle Venezuela’nın önünde yer almıştır. Çizelgede “1” rakamı en yüksek 

demokratiklik değerini verirken, “7” rakamı en düşük demokratiklik değerini vermektedir.  

Çizelge: Başkanlık Sistemini Uygulayan Çalışma Kapsamındaki Ülkelerin  
Demokratiklik Değerleri (Freedomhouse: 2011). 

 Demokratiklik 
Durumu 

Siyasi ve medeni 
haklar açısından 

aldığı değer 
Amerika Birleşik Devletleri Demokratik 1 
Brezilya  Demokratik  2 
Arjantin  Demokratik 2 
Meksika Kısmen Demokratik 3 
Venezuela Kısmen Demokratik 5 

 

9. SİSTEMİNİN DİNAMİKLERİNİN UYGULAMA ALANINDA ANALİZİ 
Sistemin dinamiklerinin temeli olan yasama ve yürütme kuvvetinin ayrı organlar 

tarafından yerine getirilmesi konusu anayasal anlamda düzenlenmiş olmasına rağmen, 

Arjantin ve Meksika’da yürütme yasa teklifleri sunma yetkisine sahiptir. Yürütmenin yasa 

teklif etme yetkisine sahip olması, yasamayı yürütme ekseninde hareket etmeye zorlayacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela ve Brezilya’da yürütmenin doğrudan yasa teklif etme 

yetkisi olmasa da, başkanlar parlamentoda kendilerine yakın kişiler aracılığıyla yasa 

teklifinde bulunabilmektedir. Bu ülkelerde yasama ve yürütme ayrı bir kuvvet olmalarına 

rağmen, başkanın mensup olduğu siyasal partinin parlamentoda çoğunluğa sahip olması 

durumunda, yasaların kabul edilmesi anlamında bir sorunyaşanmayacaktır.  

Ancak yürütmenin parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu durumlarda, Arjantin ve 

Meksika’da yasamayı yürütmeden ayrı kuvvet olarak kabul etmek mümkün değildir. 

Yürütmenin yasa teklif etmesi ile birlikte parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurması, 

istenilen yasaların denetimsiz olarak kabul edilmesi anlamına gelecektir. Bu başkanlık 

sisteminin özünü teşkil eden kuvvetler arasındaki denge ve kontrol mekanizmasının 

işlemesini engelleyici bir durumdur. Yürütmenin yasa teklif etme yetkisinin olmaması 
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durumunda daha öncede belirtildiği gibi başkanlar kendilerine yakın olan parlamenterler 

tarafından yasama sürecine dahil olurlar. Partisinin parlamentoda çoğunluğu elinde 

bulundurması durumunda yürütme istediği yasaları çıkarabilir. Ancak yasama sürecinde yasa 

tekliflerinin parlamentonun her iki kanadından geçmesi zorunluluğunun olması başkanı zor 

durumda bırakabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde temsilciler meclisinin görev süresinin 

iki yıl, başkanın görev süresinin ise dört yıl olduğu düşünüldüğünde, başkan görev süresi 

içinde iki farklı meclisle çalışacaktır. Bu farklılığın meclisteki sandalyelerin partilere göre 

dağılımında kendisini göstermesi muhtemeldir. Yine Venezuela’da da meclis beşer yıllık süre 

için seçilirken, başkan altı yıl görev yapacak şekilde seçilmektedir. Başkanlık sistemini 

parlamenter sistemden ayıran ve sistemin yürütmenin yetkilerinin sınırlı olup olmadığı 

hakkında bilgi verecek bir diğeretken ise kuvvetlerin birbirini fesih yetkisinin olup 

olmamasıdır. Kuvvetlerden birisinde fesih yetkisinin olması diğeri üzerinde baskı unsurunun 

oluşmasına neden olacaktır. Baskı unsurunun bulunması ise ilgili kuvvetin işlevlerini hukuka 

uygun olarak yerine getirmesini engelleyecektir. Fesih yetkisinin tek taraflı olarak yasama 

kuvvetinde olduğu düşünüldüğünde, yürütme yasamanın önceliklerine göre hareket edecektir. 

Yürütmenin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması durumunda herhangi bir sorun 

olmayacaktır. Ancak yürütme mecliste azınlık durumunda ise yasama yürütme üzerinde 

sürekli olarak bir gölge gibi duracaktır. Fesih yetkisinin tek taraflı olarak yürütmenin 

yetkisinde olduğu düşünüldüğünde, yürütme meclisin kendi istediği yönde hareket etmemesi 

durumunda fesih yetkisini kullanma yoluna gidebilecektir. Fesih yetkisi sadece Venezuela’da 

yürütmeye verilmiştir. 

Kuvvetlerin işlemlerinin bir başka anayasal organ tarafından denetlenmesinde ve 

yürütmenin hegemonyasını sınırlayacak bir düzenleme olarak kabul edilebilecek olan en 

önemli gösterge, devletin üst kademelerinde görev alacak olan memurların, yargıçların, ordu 

komutanlarının ve dışişleri mensuplarının başkan tarafından yapılan atama işlemininbir başka 

anayasal organ tarafından denetlenmesidir. Başkanın hiçbir denetim olmaksızın yapacağı 

atamalar tamamen sınırsız yetkiye girer ve başkan zaman içinde bu yetkiyi kötüye 

kullanabilir. Dolayısıyla başkanın atama işlemlerinin denetimden geçmesi demokratik 

sistemin sağlıklı işlemesinde önemli bir işlevdir. Bu işlevi kim yerine getirecek ve ne zaman 

yapacak sorusu konunun devamında akla gelmektedir. Birincisinde bağımsız yüksek yargı 

veya yasama kuvveti anayasal organ olarak gözükmektedir. Bağımsız yüksek yargının başkan 
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ve üyelerinin atama ile göreve geldiği düşünüldüğünde ve özellikle devlet başkanı tarafından 

ataması yapılan yüksek yargı başkanve üyelerinin tarafsız hareket edip etmemesi ile ilgili 

olarak sorular ön plana çıkmaktadır. Bu soruların yaratacağı olumsuzlukların yaşanmaması 

için, gücünü halktan alan yürütmeye karşı onun işlemlerini denetleyecek kuvvetin yine 

gücünü halktan alması gerekmektedir. Yasama kuvvetinin yürütme gibi gücünü halktan 

alması, yürütmenin işlemlerini sınırlayacak ve denetleyecek gücü kendinde görmesine neden 

olacak en önemli etkendir. Yasama bu denetimi ne zaman yapacak sorusuna iki yanıt 

verilebilir ve uygulamada da - alt kısımları olsa da- esas olarak iki yöntem mevcuttur. İlk 

olarak devlet başkanı parlamentodan yetki alarak atamaları yapar, ikinci olarak da atama 

işlemini parlamentonun onayına sunar. Birincisinde yetki alınmıştır ve içi boştur. Devlet 

başkanı aldığı yetki çerçevesinde istediği isimlerin ataması yapabilir. Bu uygulamada devlet 

başkanının işleminin denetimi söz konusu değildir. Parlamento önceden atama yetkisini 

biçimsel olarak vererek denetim yetkisini kaybetmiştir. Brezilya’da kuvvet komutanlarının 

atamaları devlet başkanı tarafından yapılırken, diğer atamalar için senato tarafından önceden 

izin verilmektedir. İkinci yöntemde ise yasama kuvveti denetim görevini yerine getirerek, 

yürütmeden isimlerin değiştirilmesini isteyebilir. Parlamentonun değiştirme isteğiyle 

karşılaşmamak için yürütme tarafından daha titiz davranılarak atanacak isimler belirlenir. 

İkinci yöntemin tam uygulaması Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmektedir.  

Her iki yöntemle birlikte farklı uygulamalar da mevcuttur. Meksika’da olduğu 

gibidevlet başkanı; kabine bakanlarını, büyükelçileri, ordunun yüksek rütbeli subaylarını 

senatonun onayı ile göreve atama ve alma işlemlerini gerçekleştirirken, yargı mensupları ve 

diğer yüksek dereceli memurlar için izin almadan işlem yapabilmektedir. 

Arjantin ise senatonun üçte ikisinin kabulü ile yüksek mahkeme başkanı ile hakimler 

konseyinin belirlediği üç aday arasından diğer federal mahkeme hakimlerinin atamasını 

yaparken, anayasada belirtilen diğer yüksek dereceli memurların atamasını senatonun onayına 

sunmaktadır. 

Venezuela’da başkanın önceden izin almaksızın ve sonrasında parlamentonun onayına 

sunmadan atama yetkisi abartılı bir uygulama olarak demokratik hakların zaman içinde 

kısıtlanmasına doğru atılan adımların başlangıcı olarak kabul edilebilir. 
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Başkanlık sisteminde incelenmesi gereken diğer konular ise yasamanın işlemlerine karşı 

yürütmenin veto yetkisi ile devlet başkanının cezai ve siyasi sorumluluğudur. Veto yetkisi ve 

veto sonrasında işleyen süreç ülkelerin anayasalarında çeşitli şekillerde düzenlenmiştir. 

Devlet başkanının cezai ve siyasi sorumluluğu yine ülkelerin anayasalarında çeşitli 

şekillerde düzenlenmiştir. Yasama organı tarafından başkanın yargılanmasına nitelikli 

çoğunlukla karar verilmesinden sonra yargılamanın yüksek yargı tarafından 

yapılması,Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin hariç diğer ülkelerde kural haline 

getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin’de ise devlet başkanının yargılanması 

senato tarafından yapılmakta ve yargılama yapılırken senatoya yüksek mahkeme başkanı 

başkanlık yapmaktadır. Benzer uygulama Brezilya’da da mevcuttur. Yasama kuvvetinin 

devlet başkanını yargılaması kuvvetlerin birbirini denetlemesinin ötesinde birbirinin üzerinde 

hegemonya kurmasına neden olacaktır. Parlamentoda nitelikli çoğunluğa sahip olmayan bir 

devlet başkanının suçlamayı yapan ve yargılanmasına izin veren organ tarafından 

yargılanması, onun önceden cezalandırılması anlamına gelecektir. 

10. SONUÇ 

Başkanlık sisteminin hayat bulduğu Amerika kıtasında, sistemin esasında fazla 

değişiklik olmadan farklı uygulamalar mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

kuvvetlerin kendi yetkileri çerçevesinde hareket etmesiyle sistem sorunsuz bir şekilde 

işlemektedir. Diğer ülkelerde de sistem işlemektedir. Ancak kuvvetlere verilen yetkiler ve 

uygulamalar sistemin farklılıklarını göstermektedir. 

Başkanlık sisteminin en önemli dinamikleri olarak görülen yasama yetkisi, fesih yetkisi, 

yüksek dereceli memurların atanması yetkisi, veto yetkisi açısından, çalışma kapsamına 

alınan ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri demokratik bir çizgide hareket etmektedir.  

Fesih yetkisi ve yüksek dereceli memurları doğrudan atama yetkisine sahip olan, 

yasama yetkisinin olmamasına rağmen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi bulunan 

devlet başkanına sahip olan Venezuela’da başkanlık sisteminin demokratik olarak işlediği 

söylenemez.  

Meksika ve Arjantin yürütme kuvvetlerinin yasa teklif etme yetkisinin olması, bir kısım 

atamaların devlet başkanı tarafından yapılması, bir kısmının ise senatonun onayına sunulması, 

en önemli yetkilerden olan fesih yetkisinin olmaması bu ülkelerde sistemin Venezuela’ya 

göre daha demokratik işlediğini göstermektedir. 
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Brezilya ise sadece atamalarda devlet başkanına önceden izin vererek, yasamanın 

denetim yetkisini kısıtlamıştır. Diğer dinamikleri açısından Amerika Birleşik Devletlerinde 

uygulanan sistem ile benzer özelliklere sahiptir. 

Başkanlık sistemini uygulayan Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Arjantin, 

Brezilya ve Meksika’da farklı anayasal düzenlemeler görülmektedir. Bu farklılıklar ülkelerin 

demokratikliği hakkında bilgi vermektedir. Sistemin dinamiklerinin birbirleriyle olan ilişkisi 

açısından en demokratik işleyişin Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu görülmektedir. 

ABD’den sonra Brezilya, Arjantin ve Meksika gelmekte ve son sırada ise Venezuela 

bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, başkanlık sisteminin dinamiklerinin birbiri ile olan ilişkisinin incelenmesi 

sonucunda ülkeler hakkında elde edilen demokratiklik değerleri ile siyasal ve medeni hakların 

uygulaması bakımından yapılan ölçümlerle elde edilen değerler birbiri ile örtüşmektedir. 
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YENİ TÜRKİSTAN DERGİSİ 

 
Orhan ÇİNAR* 

Öz 

Yeni Türkistan dergisi, Türkistanlı muhacirlerin Türkiye'de çıkardığı ilk ve uzun ömürlü 

dergidir. Bu dergide, Türkistan dışındaki aydınların lider kadrosu yer almaktaydı. Dergi aynı 

zamanda daha sonra adı Türkistan Milli Birliği olan bir örgütün yayın organıydı. Bu nedenle 

Yeni Türkistan dergisi, Türkiye'deki Türkistanlıların faaliyetlerini anlamak, onların asli 

vatanlarındaki gelişmeleri bilmek açısından son derece önem arz etmektedir. Zira, Sovyetlerin 

ilk dönemlerinde çeşitli kısıtlamalar başlamıştı ve Türkistan hakkında Rus basını gerçeği 

yansıtmamaktaydı. Bu cepheyi de anlayabilmek için Yeni Türkistan'da yazılan makaleler, 

yorumlar ve değerlendirmeler çok önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmanın ana görevi, Yeni 

Türkistan dergisini incelemek suretiyle, Türkiye'de bulunan Türkistanlıların verdikleri 

mücadeleyi ve onların Orta Asya'ya bakışını ortaya koymaktır. Böylece Bolşevik yönetiminin 

ilk yıllarında muhaceretteki Türkistanlıların durumu, bağımsızlık mücadeleleri ve Sovyet 

rejimi karşısındaki tepkileri tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Türkistan, Osman Kocaoğlu, Sovyet Dönemi, Türkistan... 

NEW JOURNAL OF TURKESTAN 

Abstract 

New Turkestan magazine  is the first and longest life magazine which published in Turkey by 

emigrant of Turkestan. The magazine was also publication of an organization which would be 

named as Turkestan National Unity. So The New Turkestan magazine is so important to see 

minds and works of Turkestan emigrant in Turkey. But kinds of restriction started in Russia 

and Russian press was not giving the true about Turkestan. By this way the magazine so 

important to realize the true. So the main mission of this work is to study on this the magazine 

and to see their struggle. By this way the attraction to the Bolsevic direction will be realized. 

Keywords: New Turkistan, Osman Kocaoğlu, Soviet Period, Turkistan... 

                                                 
*Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,  nahroranic_05@hotmail.com                  
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    Giriş 

   Türkistan'da Sovyet yönetiminin kurulmasından sonra Türkistanlı siyasi kadroların ve 

aydınların bir kısmı, 1924 yılından itibaren Türkiye'ye gelmeye başlamışlardır (Özcan 2000: 

56). Türkiye'ye doğrudan gelenler arasında eski Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu da 

bulunuyordu. Berlin ve Paris üzerinden gelenler arasında ise o sıralarda Orta Asya 

Müslümanları Milli Avami Cemiyetleri İttihadı başkanı olan Zeki Velidi Togan ve eski 

Hokand Muhtariyeti Reisi Mustafa Çokayoğlu vardı. Zeki Velidi Togan ve Mustafa 

Çokayoğlu'nun girişimleriyle 1924 yılında kurulan Orta Asya Milli Avami Cemiyetleri 

İttihadı'nın ismi, Sovyetlerin Türkistan'ı parçalama siyasetlerine karşı değiştirilerek Türkistan 

Azadlık Cemiyeti olmuştur. Berlin'de kurulan cemiyet, Avrupa'daki Türkistanlıların sayısının 

azlığı nedeniyle merkezini 1927'de Türkiye'ye taşımıştır. Daha sonra Azadlık sözcüğünün 

Türkiye Türkçesi'nde kullanılmıyor olması nedeniyle cemiyetin adı Türkistan Milli Birliği  

olarak değiştirilmiştir. Birliğin başına Zeki Velidi Togan, Avrupa temsilciliğine ise Mustafa 

Çokayoğlu getirilmiştir (Togan 1981: 484). Bu örgüt Yeni Türkistan dergisini başlatacaktır. 

 

       1. Derginin Yayın Politikası ve Biçimsel Özellikleri 

      Yeni Türkistan dergisi, Türkistan Milli Birliği'nin yayın organıdır (Kara 2002: 313). 

Başyazılar genel olarak dergi yönetiminin ortak çalışmasıyla hazırlanmıştır. Yazılarda, 

Türkiye ile ilgili güncel konulara uzak durmadan daha çok Türkiye dışında yaşayan, kendi 

milli bütünlüğünü ve milli sınırlarını oluşturmak isteyen muhacir Türklere yönelik sorunlara 

değinilmiştir. Türkistan'da ve diğer bölgelerde yaşayan Türklerin düşüncelerini, isteklerini 

ikinci anavatan olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşleriyle paylaşmak 

istemişlerdir. Bu makaleler çoğunlukla Sovyet politikalarının eleştirildiği siyasi içerikli 

yazılardır. Derginin son sayfalarına doğru Türkistan, Kafkasya, Kırım, Rusya ve Türkiye'den 

güncel haberler verilmiştir. Bu durum derginin tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmadığını 

göstermektedir. Türkistan dışındaki Türklerin yaşayışını, eğitim ve sağlık sorunları, kültür ve 

tarih gibi konularla da ilgilenmiştir. Derginin adının Yeni Türkistan olarak konulmasındaki 

amaç, Rusya'da yasaklanan Türkistan kelimesinin tüm Orta Asya'yı kapsayan bir isim 

olmasıdır. Yeni kelimesiyle de, milli bağımsızlık sonrası kurulacak olan Türkistan 

kastedilmiştir (Yeni Türkistan 1927: 1-2). 
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    Yeni Türkistan'ın diliyle ilgili, ilk makalede  Türkiye Türkçesi ve Türkistan lehçesi olacağı 

söylenmişse de buna uyulmadığı anlaşılmaktadır (Yeni Türkistan 1927: 1). Dergi neredeyse 

tamamen Türkiye Türkçesi'nde çıkmış, yazılanların bütünlüğüne bakıldığında Türkistan 

lehçesiyle yazılanlar çok az bir yer tutmuştur. Bu arada dergi ''Türkistan Şivesi'' tabirini 

kullanmıştır ancak bundan kasıt Özbekistan Türkçesi olmalıdır. Çünkü yazılardan bu 

anlaşılmaktadır. Ama, derginin ''şive'' tabirini kullanması yine de rastlantı olmasa gerek. Dergi 

yönetimi, Türkiye Türkleriyle Türkistanlılar arasındaki  farkları  azaltma, ya da  öyle  görme  

eğilimindeydiler. Dergideki yazıların genel yaklaşımı bunu açıkça göstermektedir. Derginin 

ilk 16 sayısı Arap harfleriyle yazılarak yayımlanmıştır. Türkiye'de Latin harflerine geçişle 

birlikte Ocak 1929 tarihinden itibaren dergi, Latin alfabesiyle çıkmaya başlamıştır. 

 

       Yeni Türkistan'ın ilk sayısından 28. sayıya kadar, derginin imtiyaz sahibi Osman 

Kocaoğlu, sorumlu müdürü Mehmet Kâzım'dır. 28. sayıda derginin imtiyaz sahibi olarak 

Nasir [Hekimzade] karşımıza çıkmaktadır. 29. sayıdan son sayı olan 39. sayıya kadar sorumlu 

müdür Mecdeddin Ahmet [Delil] olmuştur. 39. sayıda hem imtiyaz sahibi hem de sorumlu 

müdürlük görevlerinde Mecdeddin Ahmet [Delil]'i tek başına görüyoruz. 

 

     17. sayıya kadar (Ocak 1929) Osmanlı Türkçesi'nin kullanıldığı dergi, içerik bakımından 

daha zengin, hacim bakımından daha geniştir. Ancak Latin alfabesine geçilmesi, dergiyi hem 

içerik hem de hacim bakımından fakirleştirmiştir (Bezanis 1994: 59). Konular daha bir eskinin 

tekrarı olmuş ve yazı sıkıntısı çekilerek haberlere ağırlık verilmiştir. Aylık olarak yayımlanan 

derginin bazı sayıları bize göre bu durumdan dolayı daha sık birleştirilerek çıkmıştır. 

 

      Derginin kapağında bulunan Yeni Türkistan başlığının altında, ''Ayda bir çıkar, edebî, ilmî, 

siyasî, iktisadî mecmuadır'' yazısı bulunmaktadır. Bu ibare, derginin içeriğinin anlaşılmasına 

katkı sağlamaktadır. Yazıdaki, ''ilmi'' kelimesi 23. sayıdan itibaren ''milli'' kelimesine 

dönüşmüştür. Bu sayıyla beraber derginin ulusçuluk fikriön plana çıkmıştır. 29. sayıdan 

itibaren kapaktaki alt başlık tamamen değişerek, ''Türkistan Milli İstiklâl Fikrine Çalışan Aylık 

Mecmua'' olarak yazılmıştır. Alt başlığın bu şekilde değişmesi derginin fikri yapısının 

Türkistan'ın bağımsızlığı yönünde şekillendiğini göstermektedir. 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

4 
 

     2. Yazar Kadrosu 

     Dergi yazarlarının büyük bir kısmı Türkistan Milli Birliği üyeleri ve Yeni Türkistan 

idaresinde yer alan kişilerdi. Dergiye baştan sona bakıldığında (Ek 3) Mustafa Çokayoğlu, 

Abdulvahap Oktay, Osman Kocaoğlu, Abdülkadir İnan, Zeki Velidi Togan, Tahir Çağatay, 

Mecdeddin Ahmet ve Salih Erinkol gibi kişilerin dergide ön plana çıktıkları görülüyor. 

Bunların dışında şu isimleri de dergide çalışmalarıyla görüyoruz: Süyergul, Ferganalı, 

Türkmen, San'an, Çolpan, Mağcan [Cumabay],Turab Bik, Ahmed Naim [Öktem], İlsüyer, 

Râgıp Hulûsi, Culkunbay [Abdullah Kadiri],Elbek [Yakup], Yüğürük, Tozoğlu, Ekrem, 

Kazanlı, Sürgün, Sencer, Fehmi Lenk, Ahmet Haki, Abdullahzade Tevekkül [Babür], Hacı 

Şemseddin, Mustafa Şahkuloğlu ve S. B. 

 

     Dergide Azerbaycan adına yazı yazan iki kişiyi görmekteyiz. Bunlardan birincisi, B. E. 

Ağaoğlu, ikincisi Hüseyin Baykara'dır. Kırım'ı temsilen yazıları yayımlananlar arasında Cafer 

Seydahmed görülmektedir. Ayrıca, Türkiye'den yazı ve şiirleri yayınlananlar arasında Aka 

Gündüz, Faruk Nafiz, Nihal  Atsız  ve  Adil Hikmet  Bey bulunuyordu. Basmacılık  faaliyeti 

içinde yer almış olanlardan yazıları yayınlananlar, Şirmuhammed Beg,Mamur Niyazi, 

Semerkandlı Hemrahkul, Seyidcan Dâd-hah gibi kişilerdir. Eserlerinden bazı bölümlerinin 

tercümesi yapılan şahıslar arasında, Albert Le Coq, Burhaneddin Belhî ve Ağabekof yer 

almıştır. 

 

       Mustafa Çokayoğlu, dergi için toplam 20 makale yazmıştır. Derginin ilk makalesini yazan 

Çokayoğlu, zaman zaman takma isim ve kısaltmalar kullanarak da yazılar yazmıştır. Böyle bir 

yolu seçmesinde, makalelerinin siyasi içerikli olması ve Sovyetleri ağır bir dille eleştirmesinin 

etkili olduğunu  tahmin etmekteyiz. Mustafa Çokayoğlu takma isim olarak Sükulu Kayoğlu 

adını ve M.Ç. kısaltmasını kullanmıştır. Çokayoğlu yazılarında daha çok, Türkistan'daki 

Sovyet siyaseti ve Türkistan'ın iktisadi durumu üzerinde durmuştur. Sovyetlerin siyasetlerini, 

bölgeye Rus muhacirlerin getirilmesi ile Türk nüfusunu azaltmak, köylüyü pamuk ekmeye 

zorlayarak diğer tarım ürünleri açısından Moskova'ya bağlı kılmak olarak 

göstermiştir.Derginin ilk sayılarından itibaren yazan ve 15 makaleyle dergiye önemli  katkı 

sağlayan ikinci şahıs Osman Kocaoğlu’dur. Abdulvahap Oktay'dır. Oktay, yazılarında 

çoğunlukla değişik takma isimler kullanmayı tercih etmiştir. Yazarın kullandığı takma isimler 
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Canay ve Tuygun olarak tespit edilmiştir. Bu takma isimler arasında en fazla tercih ettiği 

Tuygun takma adıdır. Abdulvahap Oktay'ın yazıları genel olarak Sovyet politikalarının 

eleştirildiği siyasi içerikli yazılardır. 

 

    Dergiye önemli katkılar sağlayan bir diğer yazar Abdülkadir İnan'dır. Dergide 10 makalesi 

bulunmaktadır. İlk sayıdan itibaren makalelerini yayımlanan İnan, bazı yazılarında 

Fethülkadir Süleyman ismini kullanmıştır. F. S. kısaltmasını genellikle siyasi içerikli 

yazılarında kullanmıştır. Yazarın makalelerinin genel fikri, Sovyet politikalarının Türkistan'ı 

istismar ettiği yönündedir. Ortadaki bu durum özellikle Türkistan başlatılan pamuk ekimi 

siyasetinde kendini göstermiştir. Ona göre, Rusya'da meydana gelen ekonomik bunalım 

Türkistan halkı tarafından bağımsızlık yolunda giden bir uyanış olarak algılanırsa kurtuluş 

gerçekleşebilirdi. 

 

    Dergi için önemli olan bir diğer yazar, Ahmet Zeki Velidi Togan'dır. 10 adet makalesi 

bulunan Togan'ın yazıları aralıklarla da olsa ilk sayıdan itibaren yayınlanmaya başlamıştır. 

Siyasi içerikli makaleler yazmaktan uzak durduğuanlaşılan yazarın bu durumunu, İstanbul 

Üniversitesi'nde ders vermesine bağlayabiliriz. Bu nedenle Togan, yazılarını daha çok tarih,  

kültür ve eser tanıtımı gibi konulardan seçmiştir. 

 

    Yeni Türkistan'da 16 adet makalesi yayınlanan Salih Erinkol, yazılarında hiç asıl adını 

kullanmamıştır. Asıl mesleği askeri doktor olan Erinkol, muhtemelen mesleği gereği kendi 

ismi yerine İlter rumuzunu kullanmıştır. Dergide, Bolşevik politikalarının eleştirildiği siyasi 

içerikli yazıların çoğu Salih Erinkol'un kaleminden çıkmıştır. 

 

     Yeni Türkistan'da çok sayıda yazısı olmamakla birlikte, Türkler açısından bir temsil 

misyonu taşıyan şahıs, Tahir Çağatay'dır. Yazar makalelerinde tam olarak adını kullanmak 

yerine, Çağatay ve Yaş Türkistanlı isimlerini tercih etmiştir. Yazılarında,  Alman basınının 

Türkistan hakkında taşıdığı izlenimleri kaleme almıştır.   

 

    Derginin ilk sayısından 29. sayısına kadar sorumlu müdür olan ancak dergiye çok az sayıda 

yazı ve şiir yazan kişi Mehmet Kâzım'dır. Dergide, 2 makale ve 2 şiiri bulunan Mehmet 
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Kâzım, yazılarında sadece Kâzım'ı veya M. Kâzım'ı kullanmayı tercih etmiştir. Makalelerinde 

Afganistan'da meydana gelen  olayların Türkistan'ı da etkileyeceği  yönünde iddialarda 

bulunmuştur. Uzun  süre derginin sorumlu  müdürlüğünü yürüten, son sayıda  hem müdür 

hem de imtiyaz sahibi gözüken dergi yazarı Mecdeddin Ahmed Delil'dir. Bazı yazılarında 

sadece Mecdeddin, bazılarında ise Mecdeddin Ahmed'i kullanmayı seçmiştir.   

 

       3. Derginin Kapatılışı 

   Yeni Türkistan'ın kapatılmasında, Türk-Sovyet ilişkilerinin 1920-1930 yılları arasında büyük 

bir ivme kazanması doğrudan etkili olmuştur. Sovyetler Birliği dış ticaret komiser yardımcısı 

Karahan'ın 1929 yılında Türkiye'yi ziyaret etmesi ile Türk-Rus ilişkileri daha hızlı bir 

yükselişe geçmiştir (Gürün 1991: 118).  Bu bağlamda derginin sonunu  ve kapatılışını, 

 

dönemin Türk-Sovyet ilişkilerine bağlamakta fayda vardır (Andican: 362). Türk-Sovyet 

ilişkilerinin giderek yükselmeye başlaması ile Türkiye'de yaşayan muhacir Türklere karşı 

başlatılan siyasi baskı arasında doğru bir orantıdan bahsetmek mümkün gözükmektedir. 

 

    1930 yılından itibaren TMB'nin çalışma alanı geniş bir sahayı içine almıştır. Böylece 

muhacerette yaşayan Türkistanlılar arasında, Orta Asya'nın bağımsızlığı için ortak bir görüş 

oluşmuştur. Bu durum Sovyetleri rahatsız etmiş ve Türkiye'de yürütülen istihbarat ve 

propaganda çalışmalarına ağırlık verilmiştir (Yeni Türkistan 1931: 13-16). Yürütülen bu takip 

ve propagandalardan sonuç elde edemeyen Sovyet yönetimi, Pantürkizm ve bölücülükle 

suçladığı Türkiye'deki Türkistanlıların yayın organlarının kapatılması için, Türkiye ile 

görüşmelere başlamıştır (Andican 2009: 445). Görüşmeler sonucunda Türkiye'deki 

Türkistanlıların yayın organları olan Yeni Türkistan, Odlu Yurt ve Bildiriş dergileri, Türkiye ile 

Sovyetler Birliği'nin ilişkilerine zarar verdiği gerekçesiyle 1931 yılında kabul edilen Bakanlar 

Kurulu kararıyla kapatılmıştır. 

 

4. Yazar Adlarına Göre Dergi Dizini 

Abdulvahap Oktay [Canay, Tuygun], ''Türkistan'da Müdafaa Haftası,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 

1927, s. 15-17. 

_____, ''Arkadaşlarıma (şiir),'' sayı 19-20, Nisan-Mayıs 1929, s. 10-11. 
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_____, ''Türkistan'da Milliyetçilik Neden İleri Geliyor?,'' sayı 24-25, Kasım-Aralık 1929, s. 

10-16. 

_____, ''Türkistan'da Milliyet Mücadeleleri,''sayı 28, Ekim 1930, s. 10-14. 

_____, ''Yurduma Doğru (şiir),'' sayı 28, Ekim 1930, s. 20-21. 

_____, ''Türkistan'da Milliyet Mücadeleleri,'' sayı 29, Kasım 1930, s. 14-17. 

Abdullahzade Tevekkül [Babür], ''Özbekistan Ahvali,'' sayı 1, Haziran 1927, s. 19-22. 

_____, ''Ferhane Mücahitleri,'' sayı 9, Nisan 1928, s. 10-11. 

_____,'' Min ve Başkalar,'' sayı 19-20, Nisan-Mayıs 1929, s. 10-11. 

Abdullah Kadiri [Cılkıbay], ''Komsomol Ahlâkı,'' sayı 13, Ağustos 1928, s. 7-8. 

_____, ''Rusya'da Milli İstiklâl Hareketi ve Beyaz Rus Matbuatı,'' sayı 19-20, Nisan-Mayıs 

1929, s. 8-10. 

Abdülkadir İnan [F. S.], ''Kazakistan Ahvali,'' sayı 1, Haziran 1927, s. 16-18. 

_____, ''Mefkûre Kanday Peyda Buladır?,'' sayı 4, Eylül 1927, s. 11-15. 

_____, ''Müderris Avram Galanti Bey: Arabî Harfler Terakkîmize Mâni Değildir, İstanbul 

1927,'' sayı 4, Eylül 1927, s. 26-27. 

____, ''Kazak-Kırgız İlinde Mefkûre Mücadeleri,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 1927, s. 17-20. 

____, ''Rus Menşeviklerinin Rusya'nın İstikbaline Dair Fikirleri,'' sayı 9, Nisan 1928, s. 15-17. 

____, ''Yine Pamuk Meselesine Dair,'' sayı 13, Ağustos 1928, s. 3-5. 

____, ''916 Senesi Türkistan Umumi Kıyamı,'' sayı 14-15, Eylül-Ekim 1928, s. 17-20. 

____, ''Komünist Fırkasında Buhran,'' sayı 17, Ocak 1929, s. 1-4. 

____, ''Mamur Niyazi,'' sayı 19-20, Nisan-Mayıs 1929, s. 6. 

____, ''Mamur Niyazi'ye Ait  Hatıram,'' sayı 19-20, Nisan-Mayıs 1929, s. 7-8. 

Abdülhamit Süleyman [Çolpan], ''Musâhebe,'' sayı 4, Eylül 1927, s. 21. 

Âdil Hikmet, ''Koca Türkistan,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 1927, s. 28-29. 

Ahmed Naim [Öktem], ''Türkistan: Dün ve Bugün,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 1927, s. 13-15. 

_______, ''Türkistan'da Kızıl Ruslar,'' sayı 14-15, Eylül-Ekim 1928, s. 20-25. 

_______, ''Türkistan İktisadi Hayatına Bir Bakış,'' sayı 16, Kasım 1928, s. 17-21. 

Ahmed Zeki Velidi Togan, ''Şaybak Han'ın Şiirleri,''sayı 1, Haziran 1927, s. 22-25. 

_______, ''Türkistan ve İdil Havzasının Medeni Münasebetleri Tarihinden,'' sayı 2-3, 

Temmuz-Ağustos 1927, s. 25-30. 

_______, ''Türkistan İktisadiyatında Yerli ve Rus Nokta-i Nazarları ve Aris-Simi Hattı,'' sayı 
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4, Eylül 1927, s. 15-21. 

_______, ''Mösyö Le Coq'un Yeni Eserleri,'' sayı 4, Eylül 1927, s. 22-23. 

_______, ''Türkistan İsmi, Hudûdu ve Mesâhası Hakkında,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 1927, s. 

30-36. 

_______, ''Şarkî Türkistan'da Kadim Kuçalıların Medeniyeti,'' sayı 7, Aralık 1927, s. 29-39. 

_______, ‘’Türk Dünyasında Alfabe Meselesi,’’ sayı 10-11-12, Mayıs-Haziran-Temmuz 1928, 

s. 33-50. 

_______, ''18. ve 19. Asır Türk Tarihine Ait İki Eser,'' sayı 16, Kasım 1928, s. 38-44. 

_______, ''Mevlâna Beqa'î,'' sayı 27, Şubat 1930, s. 18-21. 

Cafer Seydahmet, ''Kırım'da Açlık,'' sayı 34, Nisan 1931, s. 5-9. 

Ekrem, ''Türkistan Türk Gençleri Birliği'nde Bir Müsamere,'' sayı 14-15, Ekim 1928, s. 8-9. 

Faruk Nafiz, ''Benimle Yürüyene (şiir),'' sayı 2-3, Temmuz-Ağustos 1927, s. 22. 

Fehmi Lenk, ''Gençliğe (şiir),'' sayı 28, Ekim 1930, s. 19. 

Ferganeli, ''Ey Güzel Fergane (şiir),'' sayı 2-3, Temmuz-Ağustos 1927, s. 22. 

Hacı Şemseddin, ''Yeni Türkistan'ga Şarkî Türkistan'ın Tebriknamesidür,'' sayı 5-6, Ekim-

Kasım 1927, s. 20-22. 

[Hüseyin] Baykara, ''İstiklâl Uğrunda!,'' sayı 21-22, Haziran-Temmuz 1929, s. 14-17. 

_______, ''Kızıl Özbekistan'da Edebiyat Münakaşası,'' sayı 26, Ocak 1930, s. 11-13. 

_______, ''Kızıl Özbekistan'da Edebiyat Münakaşası,'' sayı 27, Şubat 1930, s. 7-10. 

Hüseyin Nihal [Atsız], ''Türkistan İstiklalcilerinin Türküsü (şiir),'' sayı 14-15, Eylül-Ekim 

1928, s. 26. 

Kazanlı, ''Ahmet Salikatini Bey'in Vafatı,'' sayı 14-15, Eylül-Ekim 1928, s. 12-13. 

Magcan [Cumabay], ''Aksak Temir'in Sözü (şiir),'' sayı 4, Eylül 1927, s. 22. 

Mamur Niyazi, ''Fergane'de Basmacılık Hareketi,'' sayı 10-11-12, Mayıs-Haziran-Temmuz 

1928, s. 11-12. 

Mecdeddin Ahmed [Delil], ''Türkistan Gençlerinin Macaristan Seyahati,'' sayı 13, Ağustos 

1928, s. 6-7; sayı 14-15, Ekim 1928, s. 4-7; sayı 16, Kasım 1928, s. 24-32. 

Mehmet Kâzım, ''Afganistan'da Son Vaziyet,'' sayı 17, Ocak 1929, s. 4-5. 

_______, ''Nadir Han Kimdir?,'' sayı 24-25, Kasım-Aralık 1929, s. 5-6. 

_______, ''Felek (şiir),'' sayı 26, Ocak 1930, s. 10. 

_______, ''Türk Güzeline (şiir),'' sayı 27, Şubat 1930, s. 10. 
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Mustafa Çokayoğlu [Sükulu Kayoğlu], ''Türkistan Meselesi,'' sayı 1, Haziran 1927, s. 2-8. 

_______, ''Sovyetlerin Türkistan'da Tatbik Ettikleri Milliyet Siyasetinin Nazarî ve Ameli 

Cihetleri,'' sayı 1, Haziran 1927, s. 9-16. 

______, ''Türkistan'da Siyasi İntibalar,'' sayı 2-3, Temmuz-Ağustos 1927, s. 6-8. 

______, ''Türkistan'da Sovyet Hükümeti'nin Açlık Siyaseti,'' sayı 4, Eylül 1927, s. 8-11. 

______, ''Türkistan İstiklal Hareketine Karşı Buhara Emiri,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 1927, s. 1-

7. 

______, ''Türkistan'ı Açlık Tehdit Ediyor,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 1927, s. 7-10. 

_____, ''Hokand Muhtariyeti Hakkında,'' sayı 7, Aralık 1927, s. 7-11. 

______, ''Rus Muhaceret Siyasetinin Yeni Devresi Muvâcehesinde Türkistanlıların Vazifesi,'' 

sayı 8, Mart 1928, s. 1-7. 

______, ''Rusların Muhaceret Siyaseti Hakkında,'' sayı 9, Nisan 1928, s. 6-10. 

______, ''Rus-Çin İhtilafına Dair,'' sayı 23, Ekim 1929, s. 3-7. 

______, ''Türkistan'da Pogrom,'' sayı 23, Ekim 1929, s. 3-7. 

______, ''Turan Devleti Hakkında,'' sayı 26, Ocak 1930, s. 6-10. 

______, ''Türkistan'da Pamuk Etrafında Güreş,'' sayı 27, Şubat 1930, s. 11-17. 

______, ''Türkistan'da Milli Mücadele,'' sayı 29, Kasım 1930, 2-4. 

______, ''Cellatlar Provakasyonu!,'' sayı 30, Aralık 1930, s. 4-5. 

______, ''Mefkûre Meydanında Güreş,'' sayı 32, Şubat 1931, s. 10-14. 

______, ''Beyaz-Kırmızı,'' sayı 33, Mart 1931, s. 1-4. 

______, ''Merkezi Asya Federasyonu Projesi,'' sayı 35, Mayıs 1931, s. 1-5. 

______, ''Cemal Paşa'nın Katli Münasebetiyle,'' sayı 35, Mayıs 1931, s. 8-10. 

Mustafa Şahkuli, ''Türkistan'da Moskova İktisadi Siyasetinin Neticeleri ve Amele Meselesi,'' 

sayı 7, Aralık 1927, s. 20-24. 

_____, ''Türkistan'ın İktisadiyatı,'' sayı 2-3, Temmuz-Ağustos 1927, s. 17-21. 

Osman Kocaoğlu, ''Ay Tanrı,'' sayı 1, Haziran 1927, s. 8-9. 

______, ''Türkistan'da Türk Edebiyatının Mefkûrevi Tahvillerine Umûmi Bir Nazar,'' sayı 1, 

Haziran 1927, s. 26-29. 

______, ''Milliyet ve Bolşevizm,'' sayı 2-3, Temmuz-Ağustos 1927, s. 13-16. 

______, ''Türkistan'da Mesleki Ahlak Ne Merkezdedir?,'' sayı 9, Nisan 1928, s. 14-15. 

______, ''Troçli, Troçkizm ve Bizim Nokta-i Nazarımız,'' sayı 19-20, Nisan-Mayıs 1929, s. 1-
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______, ''Afganistan'da Terakki ve İngiliz-Rus Rekâbeti,'' sayı 21-22, Haziran-Temmuz 1929, 

s. 1-11. 

______, ''Afganistan ve Türkistan,'' sayı 23, Ekim 1929, s. 1-3. 

______, ''Nasiyonalizm Önünde Bolşevizm İnhilâl Ediyor,'' sayı 24-25, Kasım-Aralık 1929, s. 

1-4. 

______, ''Bolşevikler ve Rençberler,'' sayı 26, Ocak 1930, s. 1-5. 

______, ''Müstakil Tacikistan Şûrâlar Cumhuriyeti'nin İçyüzü,'' sayı 27, Şubat 1930, s. 1-5. 

______, ''Bolşeviklerin Türkistan Kültürasına Karşı Olan İmhakâr Siyasetleri Akamete 

Uğramak Arefesindedir,'' sayı 28, Ekim 1930, s. 2-4. 

______, ''Bolşevik Saflarında Milli Temayüller,'' sayı 30, Aralık 1930, s. 1-2. 

______, ''Sovyetler-Avrupa-Amerika İhtilâflarının Hakiki Sebepleri ve Harp Tehlikesi,'' sayı 

34, Nisan 1931, s. 1-3. 

______, ''Moskova, Türkistan Rençberlerini İğfal Ediyor!,'' sayı 36, Haziran 1931, s. 1-2. 

______, ''Beynelmilel Demokrasi Ağır Bir İmtihan Devresi Geçirmektedir,'' sayı 37-38, 

Temmuz-Ağustos 1931, s. 1-4.                                   

S. B., ''Kazan Komünistleri Arasında,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 1927, s. 11-12. 

Salih Erinkol [İlter], ''Şunday mı?,'' sayı 5-6, Ekim-Kasım 1927, s. 24-27. 

______, ''Bugünkü Türkistan ve Türk Âlemi,'' sayı 19-20, Nisan-Mayıs 1929, s. 12-14. 

______, ''Rus Kılıcı Altında,'' sayı 21-22, Haziran-Temmuz 1929, s. 17-20. 

______, ''Dünya Cennetinin İçyüzü!,'' sayı 24-25, Kasım-Aralık 1929, s. 7-10. 

______, ''Çar'ın Bendeleri ve Biz,'' sayı 28, Ekim 1930, s. 7-10. 

______, ''Hint Harekâtının Tehlikeli Cihetleri,'' sayı 29, Kasım 1930, s. 5-9. 

______, ''Türkistan,'' sayı 29, Kasım 1930, s. 2-3. 

______, ''Çin İnkılâbı Muvacehesinde Şarkî Türkistan,'' sayı 30, Aralık 1930, s. 2-5. 

______, ''Sovyet Merkezinde Değişmeler,'' sayı 31, Ocak 1931, s. 1-5. 

______, ''İstismar Plânı,'' sayı 32, Şubat 1931, s. 1-3. 

______, ''Türkistan Gençliği,'' sayı 33, Mart 1931, s. 4-7. 

______, ''Moskova'nın Giyotinleri,'' sayı 34, Nisan 1931, s. 3-5. 

______, ''Rus Emperyalizmi Hindistan Kapsında,'' sayı 35, Mayıs 1931, s. 6-8. 
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______, ''Anormal Mefkûrenin Âkıbeti, sayı 37-38, Temmuz-Ağustos 1928, s. 6-7. 

______, ''İstanbul'da Türkistan Günü,'' sayı 39, Eylül 1931, s. 11-14. 

San'an, ''Mayıs Kızı (şiir),'' sayı 4, Eylül 1927, s. 21. 

______, ''Turgut'un Sualleri (şiir),'' sayı 10-11-12, Mayıs-Haziran-Temmuz 1928, s. 26. 

______, ''Vatan Hasreti (şiir),'' sayı 37-38, Temmuz-Ağustos 1931, s. 10. 

Sencer, ''Türkistan'da Son Zamanlarda İsyanlar Münasebetiyle,'' sayı 28, Ekim 1930, s. 4-7. 

______, ''Pamuk Siyaseti ve Halkımız,'' sayı 29, Kasım 1930, s. 11-14. 

Süyergul, ''Bolşeviklerin Şark ve Müstemleke Siyaseti,'' sayı 2-3, Temmuz-Ağustos 1927, s. 

9-13. 

______, ''A'lâ-i Hazret Amanullah Han'ın Avrupa Seyahati,'' sayı 8, Mart 1928, s. 7-11. 

Süreyya Selçuk, ''Vatandaşlarıma (şiir),'' sayı 37-38, Temmuz-Ağustos 1931, s. 10-11. 

Tahir Çağatay [Yaş Türkistanlı],'' Alman Muharrirlerinin Türkistan İntibaatı, sayı 28, Ekim 

1930, s. 14-18. 

______, ''Türkistan'ın Tabii Zenginlikleri,'' sayı 36, Haziran 1931, s. 4-8. 

Turab Bik, ''Özbek Halk Edebiyatından,'' sayı 4, Eylül 1927, s. 24-25. 

 

    Sonuç 

   5 Haziran 1927 'de İstanbul'da çıkmaya başlayan Yeni Türkistan dergisi, siyaset adamı, 

aydın, memur ve öğrencilerden oluşan birçok Türkistanlıyı biraraya getirmeyi başaran, 

Türkistan bağımısızlık hareketinin muhacerette bayraktarlığını yapan en önemli dergidir. 

Dergiyi meydana getiren kişilerin çoğu cedidçi düşüncenin tesirinde kalmış ve iyi bir 

eğitimden geçmiş kişilerdir. Yeni Türkistan'ın saç ayağı olarak niteleyebileceğimiz Osman 

Kocaoğlu, Mustafa Çokayoğlu ve Zeki Velidi Togan, kendi dönemlerinde ve günümüzde 

büyük etkiler bırakmışlardır. Osman Kocaoğlu, eski Buhara Cumhuriyeti cumhurbaşkanı, 

Mustafa Çokayoğlu eski Hokand Muhtariyeti başkanı, Zeki Velidi Togan ise, siyasi 

faaliyetlerinin ötesinde çok önemli bir tarihçiydi. 

 

   Yeni Türkistan, taşıdığı ilk olmanın misyonu ve etki alanı düşünüldüğünde Türkistan'ın en 

büyük temsilcisi olmuştur. Bu anlamda dergiyi anlamak ve dergi yazarlarını tanımak dönemi 

öğrenmek için son derece önemli bir kaynağı doğurmuştur. Çünkü derginin gerisinde, Sovyet 

Rusya'nın ilk yılları, ilk yansımaları ve bu etkilere karşı Türkistan'da ve muhacerette meydana 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

12 
 

gelen tepkiler bulunmaktadır. 
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organized by the business has been received for production process of packed bread group. 
According to, application studies have been carried out. To compare before and after 
reengineering processes, the old and new systems have been investigated within the frame 
work of the data received from business and measurements of time has been made for 
renewed operation. In production process of packaged product group within the factory; -
Boilers’ entry time to production line has been decreased from 1 hour to 10 minutes and a 
reduction with %83 is provided. The number of boil erentering intoproduction in a day has 
increased from 8 boilers to 36 boilers and has been increased by 77%. –Sandwich bread was 
added to the productrange. With this application, the total daily production capacity of factory 
has been increased from 180.000 pieces to 600.000 piecesbread. 
Keywords: Reengineering, Simulation, Restructuring, Process Modelling 
JEL NO: C53, M11, O32 

1.GİRİŞ 
Üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketler bugünlerde örgütsel, siyasi ve diğer 

değişiklikleri kendi iş süreçlerine uyarlamak için sürekli artan bir baskı altındadır 
(Davenportand Perez-Guardado, 1999). Bir grup iş süreçlerini yeniden yapılanması olarak 
bilinen süreç yeniliği tekniklerini bu zorlukları aşmak için ortaya çıkarmışlardır (Colinand 
Rowland, 1996; Davenport and Short, 1990; Groverand Kettinger, 1995; Hammer, 1993; 
Kubeck, 1995;Kettinger et al. , 1997a,b).Yeniden yapılanma, aslında ince ayar veya marjinal 
değişiklikler hakkında değil, aksine önemli performans iyileştirmeleri elde edebilmek için 
ciddi değişiklikler yapmak isteyen iddialı şirketler içindir. Yeniden yapılanma,  kalitede 
temelden rekabetçi atılım gerçekleştirme hedefleri ile iş süreçlerini yeniden incelemek ve 
yeniden tasarlamak için bir örgütsel girişim, yanıt verme, maliyet, memnuniyet ve diğer kritik 
süreç performans ölçüleridir. Yeniden yapılanma araçları ve metodolojilerinin yaygın 
kullanımı rağmen, önemli bir süreç yeniliği girişimlerinde beklenen sonuçlar verirken, fakat 
bu sonuçların yetersiz kaldığı görülmektedir (Jaarvenpaa and Stoddard, 1998).Wright ve Yu 
(1998) yeniden yapılanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken faktörleri belirlemişler 
ve yeniden yapılanma için kullanılacak araçlarla bir model geliştirmişlerdir. Kalio ve 
arkadaşları (1999), sadece 32 yeniden yapılanma projesinden çok az azında iş süreçlerini 
radikal olarak yeniden dizayn ederken, diğerlerinde mevcut iş süreçlerini sorunsuz bir hale 
getirmek için çalışmışlardır. Daha sonra yaptıkları çalışmaların sonuçlarına dayanarak, 
yöneticileri en uygun yeniden yapılanma stratejiler seçmenize yardımcı olacak bir çerçeve 
geliştirdi. Bazı araştırmacılar, yeniden yapılanma projelerinin başarısızlığına katkıda bulunan 
önemli sorunlardan birinin uygulamadan önce tasarlanan çözümlerin etkisini 
değerlendirebilecek olan araçların eksikliğinin olduğunu belirtmişlerdir (Paolucci et al. , 
1997). Bu çalışma ile tasarlanan çözümlerin başarılı olup olmadığının test edilebilmesi için 
simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Bu benzetim yöntemiyle birlikte modellenen süreçlerin 
başarısı başarılı bir şekilde test edilmiştir. Çoğu uygulama alanında bir dizi modelleme ve 
analiz için araç olarak bilgisayar tabanlı benzetim modeli görmek giderek yaygınlaşmıştır. 
Özellikle imalat ve üretim sistemlerinde en yaygın kullanım alanı bulmuştur. Bu sistemlere ek 
olarak askeri operasyonlar, ekonomik çalışmalar, sağlık, bilgisayar sistemleri tasarım, inşaat 
uygulamaları, ulaşım gibi çok çeşitli uygulamalarda karar vermeye yardımcı olmak için 
kullanılmıştır (Halpin, 1999). 

Bu uygulama alanlarında geniş bir dizi modelleme ve analiz için bir araç olarak 
kullanılan bilgisayar tabanlı benzetim görmek giderek yaygınlaşmaktadır. İmalat ve üretim 
sistemleri sektöründe benzetim en yaygın alanlarından biri, ancak benzetim modelleri askeri 
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operasyonlar, ekonomik çalışmalar, sağlık, bilgisayar sistemleri tasarım, inşaat uygulamaları, 
ulaşım gibi çok çeşitli uygulamalarda karar verme yardımcı olmak için kullanılmıştır.  

Hangi ürünün, ne zaman ve hangi işlem merkezlerinde işlem görerek üretileceği, 
üretim zamanlaması ile belirlenir. Üretim zamanlamasının amacı, üretim sürecindeki 
çelişkilerin ve beklemelerin ortadan kaldırılması yoluyla verimlilik ve üretkenliğin 
artırılmasıdır. Simülasyon yönteminin üretim zamanlamasında kullanılması, çok değişik 
biçimlerde anlatılabilir. Ancak, en iyi anlatım, uygulamadan alınan gerçek bir örnek olayın 
çözümlenmesi ile yapılabilir. Huive Ng(1999) yapmış oldukları çalışmada konfeksiyon üretim 
hatlarında işlem sürelerinin çok fazla değişiklik gösterdiğini bu durumun özellikle de makine 
hızı, kumaş ve yardımcı malzemelerin özellikleri, ürün için kalite parametreleri gibi 
değişkenlerinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bir gömlek üreten konfeksiyon işletmesinde 
üretim hattının dengelenmesinde çalışarak bu durumu kanıtlamıştır. 

İmalat sektörü konularında benzetim uygulamalarının epey karşılaşılan araştırma kolu 
mevcut bir sistemin devinimlerinin ortaya çıkarılması beraberinde tesis ilavesi ya da 
iyileştirilmiş üretim çizelgeleri ve kaynak tahsis sistemi birlikte nasıl geliştirilebileceğine 
odaklanmıştır (Williams ve ekibi. 2001). Benzetim araştırma ve uygulamaları değişik 
alanlardan uzmanların ortak dil oluşturmalarını kolaylaştırmak için görsel etkileşimli 
benzetim ortamlarının geliştirilmesiyle de ilgilenmektedir. Bir imalat sisteminin tasarlanması 
ve geliştirilmesinde karar almaya böyle bir benzetim en iyi desteği sağlayacaktır (Albastro ve 
arkadaşları, 1995; West ve arkadaşları, 2000). Buna ilave olarak, Harding ve Popplewell 
(2000) çalışmasında gösterildiği gibi her bir işletmenin kurulum ve entegrasyonu konuları 
araştırmanın odağındadır. 

2. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 
Yeniden yapılanma yaklaşımı, endüstri devriminden bu yana işin küçük parçalara 

bölünerek niteliksiz işgücü tarafından yapılması yoluyla üretkenlik ve verimliliğin 
artırılabileceğini öngören iş yaklaşımının değiştiği gerçeğinden yola çıkmaktadır. Kendi basit 
işlerini yapmaktan öte bir şey bilmeyen işçileri yönetmek ve denetlemek için öncelikli bir 
yöntemdi. Temelde yeniden düşünme, kritik gelişmelere ulaşmak için iş süreçlerinin radikal 
tasarımı ve maliyet, hizmet ve hız gibi çağdaş performans ölçümleri olarak tanımlanan 
yeniden yapılanma süreci, 1990’ların başlarında çok popülerdi (HammerandChampy, 1993: 
32).Değişim mühendisliği, mevcut şirketlerin kendilerini yeniden yaratma amacıyla 
kullanacakları tekniklere “değişim mühendisliği” denir. Hammer ve Champy’nin tanımı şu 
şekildedir:  “Değişim Mühendisliği, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli 
performans ölçülerinde çarpıcı gelişmeler yapma amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden 
düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır.”Örgütteki iş süreçlerinin, yapı, 
sistem ve politikaların yeniden tasarlanması olarak tanımlanabilen değişim mühendisliği, 
maliyet, hız, kalite ve hizmet gibi performans göstergelerinin verimliliğini artırarak örgütteki 
performans düzeyini yükseltmeyi hedefler. Böylece müşteri talepleri en iyi şekilde 
karşılanacak, örgütün rekabet gücünü artacak, yenilik ve yaratıcılığı gelişecek, dinamik, esnek 
ve çevik bir örgüt yapısı oluşturulacak, örgütsel performansta bir sıçrama ve atılım 
gerçekleşecektir. 

Konsept, aynı zamanda "küçülme", "yeniden yapılanma" ve "dönüşümler" gibi maliyet 
azaltıcı stratejilerle ilişkilidir (Leatt et al., 1997; Keidel, 1994). Daha spesifik olarak, aynı 
anda, çalışma sürecinin yeniden yapılandırılma ve örgütsel tasarım (Walston ve Kimberly, 
1997; Hall, Rosenthal ve Wade, 1993) ile organizasyonun uyum ve / veya rekabetçi 
konumunu yenilemek için stratejik bir çaba olarak tanımlanır.Değişim Mühendisliğini, daha 
önce mevcut olmasına rağmen, 1980'lerin sonlarına kadar yaygın olarak iş ortamında bilinen 
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olmadı. daha sonraları Index Group, Inc.,AmericanPractice Management, and Andersen 
Consulting gibi danışmanlık firmaları organizasyonel performansı artırmak için değişim 
mühendisliğini desteklemeye başladı ve böylece hızlı bir şeklide uygulanmaya başlandı.   

Örneğin 20. yüzyılın başında Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde yapılan çalışmaların bir 
tür yeniden yapılanma olduğunu savunanların yanında, 1910’lu yıllarda Henry Ford’un 
otomobil üretiminde yaptığı çalışmaların da yeniden yapılanma olarak nitelenebileceğini öne 
sürenler bulunmaktadır. Bu yöndeki görüşlerin savunucularına göre, günümüzdeki yenilik söz 
konusu çalışmaların, bir isim altında toplanması ve daha sistematik bir yaklaşıma oturtulması 
söz konusudur (Kalkandelen, 1997).İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana gelen gelişmeler 
çerçevesinde, dünyada işletmelerde pek çok yeni sistem ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek 
olarak, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), Bilgisayarla 
Bütünleşik Üretim (CIM), Grup Teknolojisi (GT) vb verilebilir. Bu sistemlerin ortaya 
çıkmasındaki temel etken, savaşta kendiliğinden ortaya çıkan teknolojik rekabettir. Savaş 
sonrasındaki en büyük teknolojik gelişme, hiç beklenmediği halde Japonlarda ortaya 
çıkmıştır. Japonlar, ilk önce Toyota’da yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Japonların o 
dönemlerde Toyota ile başarılarının artmasına sebep olan sistemin adı JIT (Tam Zamanında 
Üretim) sistemidir. JIT sisteminin ortaya çıkışı Toplam Kalite Yönetiminin temellerinin 
atılmasını sağlamıştır (Yalnız, 2006). 
 Bu noktada, İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, ABD ve Avrupa’da yaşanan 
tüketim devrinin yarattığı büyük organizasyon imparatorluklarının, 1980’lerde dünya 
pazarlarındaki paylarını kaybetmeye başlamaları üzerinde durmak gerektirmektedir. Bu 
gerilemenin ana nedenleri, JIT ve Toplam Kalite Yönetimi gibi süreç-odaklı yaklaşımları bir 
toplum kültürü şeklinde özümseyen ve operasyonel verim artışı ile organizasyonel yeniden 
tasarımı zamanında yapabilen Kore, Singapur, Taiwanvb örneklerinin ışığında incelenebilir. 
Kitle üretiminin getirdiği rehavete alışkın Batı ülkelerinin, bu değişimleri geç hissederek 
rekabet ortamına hazırlıksız yakalanmaları, ayakta kalarak gelişmelerini sürdürmek isteyen 
işletmeler için yönetimde devrimsel nitelikteki değişmelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır 
(Biçer ve Sungur, 1996).  Gelişmeler karşısında faaliyetlerinden çok hızlı netice almak isteyen 
Batılı işletmeler, 1990’lı yıllarda iş görme metotlarında oldukça radikal değişimlere 
gitmişlerdir. Bu şekilde yaygınlaşan yöntemlerin belki de en meşhuru ve dikkate değer olanı 
dilimize “değişim mühendisliği” olarak yerleşen “işletme süreçlerinin yeniden tasarlanması” 
(Business ProcessRedesign /Reengineering) yönetimidir (Gadd ve Oakland,  1995). 
 Tüm bu görüşlerin ışığında, değişim mühendisliğinin uzun bir geçmişi olduğu da 
düşünülmektedir. Bilimsel Yönetim Düşüncesi ile başlayan ve bugünün çağdaş yönetim 
düşüncelerine dek uzanan süreç, değişim mühendisliğinin yapı taşlarının hazırlayıcısıdır.  
 Bu tarihsel perspektif, geçmişte yaşanılan deneyimlerin, organizasyon düşüncelerini, 
değişim mühendisliği sürecinin altını çizen temel ilkelere götürdüğünü ve önemli katkılar 
sağladığını ortaya koymaktadır. Bir kavram olarak değişim mühendisliği ilk kez 1990 yılında 
Michael Hammer tarafından ortaya atılmış olsa da bir organizasyon yaklaşımı olarak değişim 
mühendisliğinin netlik kazanmasına ilişkin örnekler çok yakın bir dönemin ürünüdürler. IBM 
Credit, Kodak, Ford Motor, GM Saturn, PepsiCo, U.S.Sprint, Conoca, Connecticut Mutual 
Life, Chyrsler, Shell Oil, ITT Sheraton, RitzCarlton, Radisson gibi çeşitli faaliyet alanlarında 
çalışan büyük işletmelerin değişim mühendisliği yardımıyla önemli gelişmeler sağlaması, bu 
yaklaşımın dikkat çekmesine neden olmuştur. Yukarıda sözü edilen büyük ve başarılı 
işletmelerin, yeni düzenlemeler sayesinde kısa sürede elde ettikleri çarpıcı gelişmeler 
karşısında, bu işletmelerin gerçekleştirdikleri yeniliklere ilişkin ortak noktaların bulunması ile 
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değişim mühendisliği tanımına, ilke ve yöntemlerine ulaşıldığı düşüncesi daha yaygındır 
(Seymen, 2000). 

Değişim Mühendisliğinin uygulamalarında dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. 
İşletmenin genel analizinin yapılması aşamasında değişimi yönetecek takım farklı 
fonksiyonlardan oluşan üyeleriyle kurulmalıdır. Daha sonra işletmenin müşteri yapısını 
belirleyerek beklentilerin neler olduğu tanımlanmalıdır. Buna göre stratejik bir plan 
oluşturulmalıdır. Olması gereken durum, bu analiz sonucunda belirlenerek ikinci aşama olan 
var olan süreçlerin analiz edilmesine geçilmelidir. Bu analiz sonucunda işletme durduğu 
noktayı ve ulaşması gereken noktayı görerek değişim ihtiyacının içeriğini daha kolay 
belirleyecektir. Değişimin içeriği belirlendikten sonra, bu değişim ihtiyacı ve kararı 
işletmenin genel kurulunda meşrulaştırılmalıdır. Bu süreçte, paydaşların da değişim kararına 
katkı ve desteği sağlanmalıdır. En önemlisi ise süreçlerle birebir ilişki içinde olan çalışanların 
değişime karşı dirençlerini kontrol etmek ve en aza indirmektir. Çalışanların dirençlerinin 
fazla olması, değişim gerçekleşmiş olsa bile verimliliği düşürecek etkiler yaratabilir (Stoica, 
Chawatve Shin, 2003: 6). 

2.1. Değişim Mühendisliği Yöntemleri 
Değişim mühendisliği metodolojisiyle ilgili pek çok yaklaşım bulunmaktadır. Mevcut 

yaklaşımlardan hangisinin uygulanacağına işletmenin koşul ve çıkarları göz önüne alarak 
değişim mühendisliği ekibi karar vermelidir. Tablo 1.’de söz konusu metodolojilerden dört 
tanesi ana hatlarıyla gösterilmiştir. 

Tablo 1. Değişim Mühendisliği Yöntemleri (Schumacher, 2010) 
Kaynak  Yöntem 
Akademik Kökenli Danışmanlar Hammer/Champy 
Akademisyenler Davenport 
Danışmanlar Manganelli/Klein 
Kullanıcılar Kodak 

 
Ana hatlarıyla belirtilen yöntemlerin basamakları izleyen dört başlık altında açıklanmaktadır 
(Erden, 2006). 

2.1.1.Hammer/Champy yöntemi 
 Bu yönteme göre değişim mühendisliği altı basamaklı bir süreçtir: 

1-Değişim Mühendisliğine Giriş: Üst yönetim projeyi başlatır. Mevcut durum açık bir 
şekilde ortaya konmaktadır. Bir vizyon belirlenerek tüm çalışanlara duyurulur. 

 2-İşletme Süreçlerinin Belirlenmesi: İşletme içi ve dışıyla ilgili tüm  süreçler, 
birbirleriyle ilişkileri de göz önüne alınarak geniş bir perspektifle  incelenir. Tüm süreçlerin 
grafik yardımıyla gösterilmesi faydalıdır. 
 3-İşletme Süreçlerinin Seçilmesi: En kolay şekilde yeniden tasarlanacak  süreç 
seçilmeye çalışılır. Buradaki kriter, müşterilere yönelik  iyileştirmenin en fazla olacağı 
sürecin seçilmesidir. 
 4-Seçilen Süreçlerin Anlaşılması: Süreçlerin şimdiki durumları ve  gelecekte 
olması beklenen durumları üzerinde yoğunlaşılır. 
 5-Seçilen Süreçlerin Tekrar Tasarlanması: Hammer ve Champy’ye göre,  beşinci 
aşama, en önemlisidir. Hayal gücünün kimi zaman çılgınca bile  sayılabilecek şekilde 
kullanılması ve yaratıcılık gerektirir. 
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 6-Yeniden Tasarlanan Süreçlerin Uygulanması: Son aşama, tüm bu  aşamalar 
sonunda ortaya çıkan yeni süreçlerin uygulanmasıdır. Hammer ve Champy’ye göre, önceki 
5 aşama başarılı olursa, uygulamada bir sorun  çıkmayacaktır. 
 Hammer ve Champy’ye göre, Değişim Mühendisliği çalışmalarındaki başarısızlığın 
önemli sebepleri zayıf yönetim ve açık olmayan hedeflerdir. Kişilerin değişime direncini de 
önemli bir engel olarak görmektedirler. 

2.1.2. Davenport yöntemi 
 Davenport, değişim mühendisliğinin esası olarak bilişim teknolojisini göstermektedir. 
Ona planlama, örgütleme, yürütme gibi klasik yönetim fonksiyonlarını öne çıkaran bir 
yaklaşım sergilemektedir. 
 Davenport’un yöntemi altı basamaktan oluşmaktadır: 

1-Vizyon ve Hedef Belirleme: İlk adım, işletmenin vizyonu ve hedefleriyle ilgili 
detaylı bir çalışmayı içermektedir.  

 2-İşletme Süreçlerinin Tanımlanması: Yeniden tasarlanacak işletme  süreçleri 
belirlenmelidir. Bu süreçler belirlenirken işletmedeki en kritik  olan süreçler tespit 
edilmektedir. 
 3-Süreçlerin Anlaşılması: Üçüncü aşamada, seçilen süreçlerin gerçek işlev  ve 
performansları tespit edilir. 
 4-Teknoloji: Yeni tasarlanan işletme süreçleri için uygun  teknoloji adapte  edilir. 
 5-Süreç Prototipi: Bu aşamada, yeni işletme sürecinin bir prototipi tasarlanarak 
geliştirme ve uygunluk çalışmaları yapılır. 
 6-Uygulama: Test edilen prototip işletme genelinde uygulamaya konulur. 

2.1.3. Kodak yöntemi 
 Kodak firmasının tüm dünya genelindeki işletmelerinde uyguladığı bir yöntemdir. 
Kodak yöntemi Hammer ve Champy’nin yönteminden etkilenmiştir.  Kodak yöntemine 
göre değişim mühendisliği beş basamaktan oluşmaktadır: 

1-Proje Başlangıcı: Projenin planlanması, projeyle ilgili kural ve prosedürlerin 
belirlenmesi aşamasıdır. 

 2-Sürecin Anlaşılması: Bu aşamada proje ekibi oluşturulur, süreç  modelleri ve süreç 
yöneticileri belirlenir. 
 3-Yeni Süreç Tasarımı: Bilişim Teknolojisi imkânları göz önüne alınarak, 
 seçilen işletme süreçleri tekrar tasarlanır. 
 4-İşletme Dönüşümü: Yeni tasarlanan süreçler uygulamaya konur. Bu  süreçler için 
gereken örgütsel altyapı adaptasyonu sağlanır. 
 5-Değişim Yönetimi: Son basamak ilk dört aşamaya paralel olarak 
 gerçekleştirilir. Değişim Mühendisliği çalışmalarında ortaya çıkan ekip  faaliyetine 
devam eder. 
 2.1.4. Manganelli/Klein yöntemi 
 Manganelli ve Klein sadece işletmenin stratejik hedefleri ve müşteri ihtiyaçları ile 
ilgili süreçlerin yeniden tasarlanması üzerinde durulması gerektiğini savunurlar. 
 Manganelli ve Klein, Windows için geliştirdikleri bir yazılım desteğiyle uygulanan 
Rapid-Re adını verdikleri beş basamaklı bir yöntem izlemektedirler: 

1-Hazırlık: Tüm ilgili kişilerin değişim mühendisliği projesine hazırlanmaları ve hedef 
belirlemeleri aşamasıdır. 

 2-Tanımlama: Organizasyonda, yeniden tasarlanacak işletme süreçleri  yanında 
müşteri odaklı bir süreç de tanımlanır. 
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 3-Vizyon: Süreçlerin şimdiki performansı ve gelecekte olması gereken  düzeyi 
belirlenir. 
 4-Yeniden Tasarım: Bu aşama, kendi içinde teknik ve sosyal tasarım  olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Yeni süreçlerle ilgili bilişim teknolojisinin  kurulması teknik tasarım, örgütsel 
ve kişisel gelişmeyi içeren iş çevresinin  tasarımı ise sosyal tasarımı oluşturur. 
 5-Dönüşüm: Beşinci aşamada, yeniden tasarlanan süreçler ve iş çevresi  örgüte 
adapte edilir. 

2.2. Değişim Mühendisliğinde Benzetim 
Değişim mühendisliğinde benzetiminin yeni bir kavram olarak ortaya çıkması, 

organizasyonel yapıların modellenmesi ve analizi sürecinde benzetim tekniklerinin yardımcı 
olabileceğini düşünen araştırma topluluklarının ilgisini çekmiştir. Böylece, değişim 
mühendisliğinde uygulama yapılmadan önce alternatif çözüm değerlendirmelerinin zor ve 
masraflı olmasına rağmen, iş değişim projeleri ile ilintili risklerin oranını azaltmak için 
önemli bir yöntem konumuna geçmiştir (Clemos, 1995).  

Değişim Mühendisliği uzmanları, çok büyük veri hacimleri gerektiren ve çok uzun 
süren geleneksel süreç analizi teknikleri eleştirdi ve bunun çok zaman aldığından 
bahsetmişlerdir. Burada amaç, süreci anlamak ve yeniden tasarlamak için hızlı bir şekilde 
devam etmek olmalıdır. Amacın hızlı bir şekilde devam etmenin olduğu yerde benzetim 
yazılımları gibi hızlı modelleme araçlarını kullanarak hızı yakalamak ve mevcut süreçlerin  
yeniden yapılandırılması çabaları için, benzetim yazılımları kullanılmalıdır 

Yeniden yapılanma ile operasyonel verimliliği artırma mevcut sistemi tam olarak 
anlamış olmak gerekir. Bunun için ilk olarak sistemin olduğu gibi gözlenmesi gerekir. Ancak, 
bir sürecin performans sürelerini anlamak ve sürece olan etkileri gözlemlemek amacıyla 
değişkenlerin manipülasyonu gerektirir. Bu ise en iyi dinamik görsel benzetim modelleri 
aracılığıyla gerçekleştirilir. Amaç süreçde "ne" ve "neden"’i anlamaktır.  

Bilgisayar benzetimi, fabrikalar, sağlık ağları, lojistik ve ulaştırma ağları gibi karmaşık 
sistemleri analiz tedarik zincirleri, üretim ve hizmet tabanlı işlemler için yararlı bir araçtır. 
Simülasyonu kullanarak senaryolar çalışan, giriş değişken ayarları kombinasyonları 
kullanarak bir dizi senaryoyu tanımlayan ve cevap 'olarak' 'en iyi' senaryo seçerek ilgili bir 
sorun "cevap" bulabilir.Geniş anlamda benzetim orijinaline uygun olarak bir sistemi 
modelleyerek davranışlarının incelenmesi ile birlikte, sebep sonuç ilişkileri hakkında bir 
sonuca varabileceğiniz bir faaliyet olarak tanımlanabilir.Benzetim aslında nedensel olayları ve 
bir sistem içinde buna bağlı eylemleri taklit etmek için bir bilgisayar programı 
kullanır.Benzetim, endüstrinin her alanında yıllardan beri var olmuştur. Modern bilgi 
sistemlerinde kullanılan benzetim araçları, sistemi taklit ederek beklenebilir durumlar 
hakkında bilgi verir. Örneğin benzetim, geniş bir şekilde veri ağlarının gelişimi ve bileşen 
tasarım süreçlerinin geliştirilmesi için kullanılmıştır.Goldsman, benzetimoptimizasyonu 
araştırma tekniklerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam etmesi ve 
geliştirilmesi toplum için çok önemli olduğundan bahseder ve bu alanın araştırmak için 
önünün çok açık olduğu söyler. Simülasyon modelleri karmaşıklığı arttıkça, hangi model 
öğeleri optimizasyonuformülasyonlarının belirlenmesinde benzetim sürecinde kritik bir adım 
olur. Tüm benzetim modelleme yazılım paketleri 'otomatik' optimizasyon yeteneği sağlamak 
için simülasyon modelleri ile sezgisel optimizasyon algoritmaları içermektedir. 

Brady ve Bowden(2001) benzetim modelleri ile sezgisel tabanlı aramalarda,entegre 
deneme yanılma yöntemleri daha 'iyi' cevaplar sağlayabildiğini gösterdi. Optimizasyon 
yeteneği sağlamak için, bir optimizasyon çerçevesinde objektif bir hesap fonksiyonu olarak 
hizmet veren benzetim modeli etrafında inşa edilmiştir. Karar değişkenlerinin optimal set 
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belirlenmesi için proses benzetim modeli dışında yapıldığından, bu yöntem, 'dış' optimizasyon 
olarak sınıflandırılabilir. 

Hammer ve Champy (1993), bilişim teknolojisini iş süreçlerinin yeniden 
tasarlanmasını sağlayan bir anahtar olarak tanımlamıştır. Bilişim teknolojilerinin yeni rolü, 
“gözlemlenen, kontrol edilen ve düzeltilen kurumsal yada iş sürecinde ulaşmada basit 
zekadan ayrılan bir hareketi göstermektedir” (Irani, et al.,2000). Ancak, kavramsal yapılar ile 
stratejilerden bahseden çalışmaların çoğu iş süreçlerinin modellenmesi ve analiz edilmesi ile 
değil, yeniden yapılanma çabalarının yerine getirilmesindeki iyileştirme hedefleri ile ilgilidir 
(GunesekaranandKobu, 2002).  

Martinez ve Mendez (2002), benzetimi kullanarak sağlık sektöründe bir acil servisteki 
süreçlerde iyileştirme çalışması yapmışlardır. İş süreçlerinin modellenmesinde süreç analizi 
ve tasarım metodolojisi kullanılmıştır. Bu metodolojinin adımları, süreç tanımlama, süreç 
toplama, süreç değerlendirme ve süreç yeniden yapılandırmadır.  Benzetimde süreç 
modelleme, bir süreçteki aktivite ve dökümanların kopyalanması, aracılar arasındaki 
etkileşimler (iletişim ve işbirliği problemleri), tanımlanmamış sorumluluklar, süreci 
destekleyen bilişim teknolojisinin analizi gibi statik özelliklerin analizi için kullanılmaktadır. 
Diğer taraftan benzetim, “sürecin toplam çevrim süresi nedir?”, “müşterilerin hizmet almak 
için bekleme süresi nedir?”, “personel görevlendirmesi için en uygun yol hangisidir?” gibi 
soruların yanıtlanmasında ve darboğaz analizinde kullanılabilir (GladwinandTumay, 1994). 
Diğer yandan benzetim teknikleri kurumsal süreçlerin incelenmesinde daha dinamik bir 
yaklaşım sunmaktadır. Benzetim mevcut, yeniden yapılandırılmış veya henüz oluşturulmamış 
bir süreci modellemek (süreç tasarımı) için kullanılabilir. Benzetim, sürecin planlanan 
kaynağa bakabilmesi açısından yararlıdır (Bosilj-Vuksic ve arkadaşları, 2003).  

3. Değişim Mühendisliği’nde Benzetim Uygulamaları 
3.1. Çalışmanın Amacı 
Çalışmanın amacı, iş süreçlerinde yeniden yapılanma ihtiyacı duyan Antalya 

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında, Değişim Mühendisliği yaklaşımıyla 
süreçleri yenilemektir. 

3. 2. Araştırmanın Önemi 
Değişim Mühendisliği yaklaşımıyla yenilenen iş süreçlerinin Antalya Büyükşehir 

Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında başarılı bir şekilde hayata geçirilmiş olması çalışmanın 
önemini arz etmektedir. 

3.3. Araştırma modeli 
 Çalışmada, Değişim Mühendisliği yöntemlerinden Davenport yöntemi model 

alınmıştır. Modelin aşamaları: 
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 Mevcut gelirin azlığı, işletmenin zarar etme olasılığını yüksek tutmakta ve firmanın bir 
an önce zayıf yönlerini güçlendirip, tercih edilme sebeplerini daha da ileri götürmesini 
gerektirmekteydi.  
 İşletmeyi değişime yönlendiren gerekliliklerin yerine getirilme ivediliği, 
gerçekleştirilecek değişimin atılım niteliğinde şekillenmesine sebep olmuştur. Böylece, 
işletme radikal bir karar alarak, süreçleri üzerinde değişim mühendisliği çalışmalarına 
başlamıştır.  
 Değişim Mühendisliğine karar verme nedenleri doğrultusunda belirlenen işletme 
hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir: 

• Ürün çeşitliliğini arttırmak  
• Üretim kapasitesini arttırmak 
• Daha hızlı, daha kaliteli ve daha temiz koşullarda üretim gerçekleştirmek  
4.2. İşletme süreçlerinin tanımlanması 

 Değişim mühendisliğinin hangi süreçlere ve hangi sırayla uygulanacağı belirlenirken, 
genel ilerlemeye, fırsatlara ve süreçlerin iyileştirmeye açık olan alanlarına – sorunlarına – 
odaklanılıp aşağıdaki kriterler esas alınmıştır: 

• Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama 
• İşletmenin stratejilerine uygunluk 
• Ürünlere değer ekleme oranı 
• Geliştirmeye açık olma 
• Esneklik 
• Verimlilik  
• Çevrim süreleri 
• Kullanılabilir yeni teknolojilerin varlığı 
• Fonksiyonlar ve departmanlarla olan ilişkiler 

 Üretim süreci akışlarının, üretim hatlarının yapısı gereği ürün bazında incelenmesi 
uygun görülmüştür. Ürünler ana ekmek grubu – halk ekmek, kepekli ekmek, tuzsuz ekmek ve 
köy ekmeği –, ambalajlı ürün grubu – tost ekmeği, kepekli tost ekmeği, dilimli kepek ekmeği, 
roll ekmeği, kepekli rol ekmeği, hamburger ekmeği, sandviç ekmeği – ve simit/poğaça grubu 
olarak ayrılmaktadır.  
 Tüm ürün gruplarının üretim sürecinde ana girdi olan un, silolarda depolanmakta ve 
otomatik olarak silolardan çekilmektedir. Süreçlerin incelenmesinde esas alınan kriterler 
bazında bahsi geçen işleyişte hiçbir sorun gözlenmemiştir. Ancak, un çuvallarla 
getirildiğinden silolara yükleme işlemi öncesinde çuvalların tesis içine alınması ve tek tek 
açılması gerekmektedir. Ürüne değer katmayan bu faaliyetler oldukça uzun zaman almaktadır. 
Ayrıca çuvalların fabrika içinde depolanması gereksiz yer işgaline neden olmaktadır. Bu 
sorunlar göz önünde bulundurularak, un alım sürecinin yeniden tasarlanmasına karar 
verilmiştir. 
 Ana ekmek grubu üretim sürecinin kontrol noktasında, ürünlerin içerisindeki olası 
metal bulaşığını tespit eden metal detektörün bulunmaması insan sağlığını ön planda tutan bir 
gıda işletmesi olarak firma için büyük bir eksikliktir. İşletme stratejilerine uygunluk kriterine 
göre bu eksikliğin giderilmesi değişim Mühendisliği çalışmaları kapsamına dahil edilmiştir. 
Bunun dışında, diğer kriterler bazında her hangi bir sorun gözlenmemiş ve ana ekmek grubu 
üretim hattında başka bir değişikliğe gerek görülmemiştir. 
 Ambalajlı ekmek grubu üretim sürecinde çevrim süresinin uzun olması, Değişim 
Mühendisliği kararının alınmasında da etkili olan, kapasite kısıtlılığını doğurmaktadır. Bu 
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kısıtlılık müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını olumsuz etkilemektedir. İş 
akışlarında taşımaların fazla oluşu ürüne değer ekleme oranını ve dolayısıyla verimliliği 
düşürmektedir. Un alımının ana ekmek grubu üretim hattıyla aynı yerden yapılması ve 
pişirme işleminin simit/poğaça grubuyla aynı fırınlarda gerçekleşmesi vardiyaların uzaması ya 
da çakıştırılması halinde hatlarda darboğaza sebep olabilmektedir. Bu problemler ambalajlı 
ekmek grubu üretim sürecinin yeniden yapılandırılması gereğini ortaya 
koymuştur.Simit/poğaça grubu üretim sürecinde herhangi bir değişikliğe karar verilmemiştir.  
 4.3. Süreçlerin anlaşılması  
 Unun depolanması süreci “fabrikaya kabul analizleri” için örnek alınmasıyla 
başlamakta, unun silolara yüklenmesiyle son bulmaktadır. Çuvalları indirme ve sisteme 
yükleme işlemleri için iki işçi atanmıştır. Fabrikaya kabul analizleri ise kalite departmanı 
tarafından yapılmaktadır. 
 Un depolama süreci benzetiminde öncelikle işlemlerin zaman ölçümleri yapılmıştır. 
Programda entity (varlık) olarak kamyon belirlendiğinden süreler kamyon bazında 
ölçülmüştür. Elde edilen zaman değerleri Arena 9.0 programının alt modülü olan 
InputAnalyzer’a girilerek her işlem için uygun dağılım bulunmuştur Input Analyzer 
çıktılarından elde edilen dağılımlar Arena process modüllerine girilmiştir. Un kamyonları iki 
günde bir ve gündüz vardiyası, 08:30–18:00, içinde gelmekte olduğu için programda 
kamyonların gelişler arası süresi iki gün olarak girilmiş ve bir gün 9.5 saat olarak 
tanımlanmıştır. Model 100 kez çalıştırılmış ve çalışma zamanı bir hafta olarak belirlenmiştir. 
Un depolama sürecinde tespit edilen sorunların giderilmesi için tedarikçilerle görüşülmüş ve 
silobas sistemine geçişe karar verilmiştir. 
 Ana ekmek grubu üretim sürecinde tespit edilen metal detektör eksikliğinin 
giderilmesi için gerekli yatırımı yapmak üzere satın alma departmanı görevlendirilmiştir ve 
detektörün hat sonundaki kontrol noktasına entegre edilmesi kararlaştırılmıştır.  
 Ambalajlı ekmek grubu üretim sürecinde hamur hazırlama için öncelikle silolardan 
çekilen un kazanlara boşaltılmakta ve su ile karıştırılmaktadır. Kazanlarda oluşan un su 
karışımına ekmek tipine göre diğer maddeler eklenmektedir. Eklenmiş maddelerle kazan 
mixerde tekrar karışmakta ve böylece girdiler hamur halini almaktadır. Hamur tost ekmeği 
için hazırlanmışsa kazanlar kes tart makinesine boşaltılır. Kes tart işlemini ara dinlendirme ve 
şekil verme işlemleri izlemektedir. Bu işlemlerden sonra ekmek halini almış olan hamurlar 
arabalara yüklenerek fermantasyon işlemine sokulurlar. Mayalanan hamurların 
fırınlanmasıyla oluşumunu tamamlamış olan ekmekler dilimlenir ve sonrasında 
ambalajlanırlar. Roll ve hamburger ekmekleri için hazırlanan hamurlar ise roll bandı ve 
hamburger bandı üzerinde kesme, dinlendirme ve şekil verme işlemlerine tabi tutulurlar. Daha 
sonra ekmek halini almış hamurlar tost ekmeğinde olduğu gibi arabalara yüklenir ve fermante 
edilip fırınlanırlar. Son olarak ambalajlama işlemi gerçekleştirilir. İşlemler arasında pek çok 
taşıma bulunmaktadır. İş akışındaki taşımalar Ek-1’de sunulan Değişim Mühendisliği öncesi 
iş akış diyagramında gösterilmektedir. 
  Süreci oluşturan ortak işlemler: un ve su karıştırma, madde ekleme ve mixerde 
karıştırma, fermantasyon, fırınlama ve ambalajlamadır. Sürecin farklı işlediği noktalar 
kazanlardaki hamurun ekmek hamurları halini alma kısmı ve tost grubunda dilimleme 
işleminin olmasıdır.  
 Ambalajlı ekmek grubu üretim süreci benzetiminde daha önce vardiya mühendisleri 
tarafından oluşturulmuş işlem süreleri kullanılmıştır. Programda entity (varlık) olarak kazan 
belirlendiğinden süreler ekmek kazanları bazında dönüştürülmüştür. Dönüştürülmüş işlem 
süreleri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Ekmek Tiplerine Göre İşlem Süreleri 
Ekmek Tiplerine Göre Kazan Başına İşlem Süreleri (dakika)

İşlemler 
Tost 

ekmeği

Kepekli 
tost 

ekmeği

Dilimli 
kepek 
ekmeği

Roll 
ekmeği

Kepekli 
roll 

ekmeği 
Hamburger 

ekmeği 
Un ve su alma 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Madde ekleme ve karıştırma 7,5 7,5 7,5 4 4 5,5 
Kes tart 4 4 4 yok yok yok 

Ara dinlendirme 5 5 5 yok yok yok 
Şekil verme 0,5 0,5 0,5 yok yok yok 
Roll bandı yok yok yok 20 20 yok 

Hamburger bandı yok yok yok yok yok 18 
Fermantasyon 8 8 9 5 5 7 

Fırınlama 8 8 9 3 3 3 
Soğuma 60 60 60 60 60 60 

Dilimleme 10 10 10 yok yok yok 
Ambalajlama 33 33 33 33 33 33 

 
 Tabloda görüldüğü üzere fermantasyon öncesi arabalara yükleme işlemi süresi mevcut 
değildir. Sisteme kazan girişi için herhangi bir zaman değeri de tanımlanmamış olduğundan, 
bu işlem iki için zaman ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen zaman değerleri Arena 9.0 
programının alt modülü olan InputAnalyzer’a girilerek her işlem için uygun dağılım 
bulunmuştur. 

İşletmeden alınıp kazan bazında düzenlenen işlem süreleri ve Input Analyzer 
çıktılarından temin edilen süre dağılımları Arena processmodüllerine girilmiştir. Ambalajlı 
ekmek grubu üretim süreci gündüz vardiyasında, 08:30–16:00, gerçekleştirildiği için 
programda bir gün 9.5 saat olarak belirlenmiştir. Model 100 kez çalıştırılmış ve çalışma 
zamanı bir gün olarak tanımlanmıştır.  
 Ambalajlı ekmek grubu üretimi için önceki aşamalarda tespit edilen eksiklik ve 
sorunlar doğrultusunda, ekipman tedarikçisi firmanın sağlayabileceği imkanlar ve kurulum 
önerileri de göz önünde bulundurularak, gerçekleştirilen tasarım aşamasında aşağıdaki 
kararlar alınmıştır:   

• Ana ekmek grubu üretim hattından bağımsız bir un alım noktası yapılması 
• Ana ekmek grubu üretim hatlarında kullanılan teknoloji ayarında, yeni bir hat 

kurulması  
4.4. Teknoloji adaptasyonunun sağlanması 

 İşletme süreçlerinde yapılması düşünülen değişiklikler doğrultusunda, bazı 
donanımların yenilenmesine karar verilmiştir. Alınan kararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Metal detektör alımı ve adaptasyonu 
• Roll ekmekleri, hamburger ekmeği ve sandviç ekmeği için yeni kestart, konik 

yuvarlama, ara dinlendirme, şekil verme ve otomatik yükleme makinelerinin alınması 
ve ana ekmek grubu üretim sürecinde olduğu gibi bunları bütünleştirilmesi 

• Tüm ambalajlı ekmek grupları için fermantasyon ünitesi, pişirme ünitesi, soğuma 
kulesi, paketleme ünitesi ve tost ekmekleri için dilimleme ünitesi kurulması ve 
bunların bütünleştirilmesi  
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• Silobas sistemi için vakum makinesinin tedarik edilmesi 
4.5. Süreç prototipinin oluşturulması 

 Bu bölümde, yenilenen işletme süreçlerinin benzetim modellerinin oluşturulması için 
yapılan çalışmalar açıklanmaktadır.  
 Silobasla un alımı sürecinde fabrikaya kabul analizleri sonrası kamyonun boşaltım 
noktasından vakumla çekilen un, direk silo girişlerine boşaltılmaktadır. Görüldüğü üzere 
silobas uygulamasıyla sürece değer katmayan çuval işlemleri elenebilmektedir. Süreci 
oluşturan iki işlem vardır: fabrikaya kabul analizleri ve yükleme. 
 Unu silobasla depolama süreci benzetiminde öncelikle yükleme işlemi için zaman 
ölçümleri yapılmıştır. Programda entity (varlık) olarak kamyon belirlendiğinden süreler 
kamyon bazında ölçülmüştür. Yeni sistemde fabrikaya kabul analizlerinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. Elde edilen zaman değerleri Arena 9.0 programının alt modülü olan 
InputAnalyzer’a girilerek yükleme işlemi için uygun dağılım bulunmuştur  
 Ambalajlı ekmek grubu üretim sürecine ana ekmek grubu üretim hattından bağımsız 
yeni bir un alım noktası yapılmış ve yeni mixerler eklenmiştir. Eklemeler önceden kullanılan 
donanımla aynı özelliklere sahip olduğu için,  hamur hazırlama işlemlerini ve işlem sürelerini 
etkilememektedir. Hamur hazırlama yine eski sistemde olduğu gibi “un ve su alma” ile 
“madde ekleme ve karıştırma” işlemlerinden oluşmaktadır.  
 Yeni sistemde roll bandı ve hamburger bandı kaldırılmıştır. Hazırlanan hamur 
kazanları artık sadece tost ekmeğinde değil tüm ambalajlı ekmek grubunda kes tart 
makinesine boşaltılmaktadır. Kes tart işlemini ara dinlendirme ve şekil verme işlemleri 
izlemektedir. Bu işlemlerden sonra ekmek şeklini almış olan hamurlar arabalara gerek 
kalmadan, bantlar yardımıyla otomatik olarak; sırasıyla fermantasyon, fırınlama, soğuma ve 
ambalajlama ünitelerine gönderilirler. Tost ekmeğinde diğerlerinden farklı olarak soğuma ile 
ambalajlama arasında dilimleme işlemi eklenmektedir. Böylece yeni sistemde taşımalar en 
aza indirilmiştir. Ayrıca yeni fermantasyon, fırınlama, soğuma, dilimle ve ambalajlama 
teçhizatı işlem sürelerini kısaltmaktadır. Yeni sistemdeki bant uygulaması, işlemler arası 
taşımaları minimuma indirmiştir.  
 Ambalajlı ekmek grubunun yeni üretim süreci benzetiminde, değişiklik yapılmayan 
işlemler için eski sistemin benzetiminde kullanılan işlem süreleri alınmıştır. Yeniden 
yapılandırılan işlemler için ise zaman ölçümleri yapılmıştır. Programda entity (varlık) olarak 
kazan belirlendiğinden süreler kazan bazında ölçülmüştür. Elde edilen zaman değerleri Arena 
9.0 programının alt modülü olan InputAnalyzer’a girilerek her işlem için uygun dağılım 
bulunmuştur. 
 Değiştirilmeyen işlemlerin süreleri ve Input Analyzer çıktılarından temin edilen süre 
dağılımları Arena processmodüllerine girilmiştir. Eski sistemle kıyaslama olanağı yaratmak 
için; modelin çalışma sayısı ve süresi, ekmek tipi talepleri, çıkan ekmek sayısı eski sistemin 
benzetim modeli ile aynı şekilde tanımlanmıştır. İşletme değişim mühendisliği sonrasında 
ürün çeşitlerini arttırmayı düşündüğü için yeni sistem modeline sandviç ekmeği de eklenmiştir 
ve Tip-7 olarak tanımlanmıştır. 
 Daha önce üzere ana ekmek grubu üretim sürecinde, kontrol noktasına metal 
detektörünün eklenmesi dışında bir yenileme yapılmamıştır. Bu yenileme üretim kalitesini 
arttırmakta ancak işlem süreleri üzerinde bir etki göstermemektedir.  
 Ana hatta üretim süreci unun silolardan çekilmesiyle başlamakta, kasalama işlemiyle 
son bulmaktadır. Süreç, aynı özelliklere sahip olan iki hat üzerinde yürütülmektedir. 
Modelleme tek hat üzerinden yapılmıştır. Entityler (varlıklar) kazan olarak tanımlanmış daha 
sonra ekmek tiplerine göre ayrılmıştır. Çıkan toplam ekmek sayısının belirlenmesinde ekmek 
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tipine göre kazan başına sabit değerler verilmiştir. Ekmek tipi mevcut talepler üzerinden 
belirlenmiştir ve tipler Tip1-halk ekmek, Tip2-kepekli ekmek, Tip3-tuzsuz ekmek ve Tip4-
köy ekmeği şeklinde tanımlanmıştır. İşlem süreleri için işletmeden temin edilen veriler 
kullanılmıştır. Modelde bir gün 17 saat –vardiya saatleri toplamı–  olarak tanımlanmıştır. 
Model 10 kez çalıştırılmış ve çalışma zamanı bir gün olarak belirlenmiştir. 
 Arena 9.0 benzetim programı elde edilen ortalama değerler günlük ortalama üretim 
verileriyle karşılaştırıldığında sonuçların birbirine yakın olduğu görülmüştür. Aradaki farklar 
ise varsayımlardan kaynaklıdır. Karşılaştırma Tablo 2 ve Tablo 3’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 3. Ana Üretim Hattı Ortalama İşlem Süreleri  Tablo 4. Ana Üretim Hattı Sayıları 
Ortalama Kazan ve Ekmek  
   

 Ortalama İşlem 
Süreleri 

(Kazan/Dakika) 

  Ortalama Kazan ve Ekmek Sayıları 

 Gerçek 
Değer 

Arena Çıktı 
Değeri 

  Gerçek Değer Arena Çıktı 
Değeri 

Un, Su Alma 1,5 1,4  Ekmek 
Tipi 

Kazan Ekmek Kazan Ekmek 

Katkı Ekleme ve 
Karıştırma 

5,5 6,1  Beyaz 
Ekmek 

85 55675 87 57574 

Kas Tart 4,5 5,7  Kepekli 
Ekmek 

9 5544 8,4 5174 

Ara Dinlenme 6,8 7,3  Tuzsuz 
Ekmek 

1 272 0,9 244 

Şekil Verme 0,008 0,008  Köy 
Ekmeği 

5 3410 6,3 4296 

Fermantasyon 8 7,6       
Fırınlama 4,9 4,9       
Soğuma ve Kasalama 11 10,9       

 
5. Bulgular ve Değerlendirme 

 Bu bölümde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda yürütülmüş 
Değişim Mühendisliği çalışmalarında elde edilen un alım süreci ve ambalajlı ekmek grubu 
üretim süreci benzetim modellerinin Arena çıktı raporları sunulmaktadır. Raporlar üzerinden 
süreçlerin Değişim Mühendisliği çalışmalarından önceki durumu ile çalışmalar sonucunda 
oluşan yeni durumu karşılaştırılmaktadır.  
Tablo 5. Çuvalla Un Alımı Arena Girdi-Çıktı Raporu 
NumberIn Average Half Width Minimum Average Maximum Average 
Kamyon 4.000 0,000 4.000 4.000 
 
Tablo 6. Silobasla Un Alımı Arena Girdi-Çıktı Raporu 
 
Number Out Average Half Width Minimum Average Maximum Average 
Kamyon 3.9900 0,02 3.000 4.000 
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Un kamyonları haftada dört defa gelmektedir. Tablo 5 ve Tablo 6’de görüldüğü üzere 
kamyon girdi ve çıktıları bu süreyi yansıtmaktadır. Ancak eski sistemde 3,99 olan ortalama 
çıktı sayısı yeni sistemde 4’e çıkmıştır.  
 Tablo 7. Çuvalla Un Alımı Arena İşlemlerinde Geçen Zaman Raporu 
Total Time Per Entity Average Half 

Width 
Maximum 
Average 

Minimum 
Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

Analiz-Fabrikaya Kabul 3.4985 0,01 3.4055 3.6077 3.2783 3.7139 
İndirme 1.7287 0,00 1.7087 1.7622 1.7025 1.8797 
Sisteme Yükleme 4.0095 0,00 3.9759 4.0343 3.9667 4.0499 
 
Tablo 8.Silobaşla Un Alımı Arena İşlemlerinde Geçen Zaman Raporu 
Total Time Per Entity Average Half 

Width 
Maximum 
Average 

Minimum 
Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

Analiz-Fabrikaya Kabul 3.5009 0,01 3.3874 3.5974 3.2375 3.7689 
Sisteme Yükleme 2.4845 0,01 2.4062 2.6155 2.3748 2.8188 
 

Tablo 7 ve Tablo 8’de görüldüğü üzere eski sistemde bulunan indirme işlemi yeni 
sistemde kaldırılmıştır ve böylece 1,7287 saat kazanç sağlanmıştır.  Eski sistemde 4,0096 saat 
olan yükleme süresi yeni sistemde 2,4845 saate düşmüştür.  
 
Tablo 9. Çuvalla Un Alımı Arena Kullanım Oranı Raporu 
NumberBusy Average Half 

Width 
Maximum 
Average 

Minimum 
Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

İşçi 0,3452 0,00 0,3429 0,3482 0,00 1.000 
İşçi 2 0,3452 0,00 0,3429 0,3482 0,00 1.000 
Lab Görevlisi 0,2104 0,00 0,2048 0,2170 0,00 1.000 
 
Tablo 10. Silobaşla Un Alımı Arena Kaynak Kullanımı Oranı Raporu 
NumberBusy Average Half 

Width 
Maximum 
Average 

Minimum 
Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

Lab Görevlisi 0,2166 0,00 0,2338 0,2164 0,00 1.000 
Vakum 0,1494 0,00 0,1447 0,1573 0,00 1.000 
 

Tablo 9 ve Tablo 10’da görüldüğü üzere eski sistemde kullanılan iki işçi yerine yeni 
sistemde vakum makinesi getirilmiştir. Kaynak kullanım oranları da yeni sistemde daha 
düşüktür. 
Tablo 11. Çuvalla Un Alımı Arena Toplam Zaman Raporu 
Interval Average Half 

Width 
Maximum 
Average 

Minimum 
Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

Depolama Süresi 9.2362 0,01 9.1246 9.3742 9.0072 9.5612 
 
Tablo 12.Silobaşla Un Alımı Arena Toplam Zaman Raporu 
Interval Average Half 

Width 
Maximum 
Average 

Minimum 
Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

Depolama Süresi 5.9855 0,01 5.8325 6.1580 5.6974 6.4206 
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Tablo 11 ve Tablo 12 görüldüğü üzere eski sistemde 9,262 saat olan depolama süresi 
yeni sistemde 5,9855 saate düşmüştür.  

 
Tablo 13. Çuvalla Un Alımı Arena Un Kayıbı Raporu 
Count Average Half Width Maximum Average Minimum Average 
Un Kaybı 498,75 2,51 37,00 500,00 
Un Miktarı 99750,00 502,50 75000,00 100000,00 
 
Tablo 14.Silobaşla Un Alımı Arena Un Kayıbı Raporu 

 
Count Average Half Width Maximum Average Minimum Average 
Un Kaybı 40,000 0,00 40,000 40,00 
Un Miktarı 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 

 
Tablo 13 ve Tablo 14’da görüldüğü üzere eski sistemde 498,75 kilogram/gün olan un 

kaybı, yeni sistemde 40 kilogram/gün’e düşmüştür.  
 
 Un alım sürecindeki Değişim Mühendisliği çalışmalarından elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

• Depolama süresi 9,2 saatten 5,9 saate düşmüş, %36 oranında azalma sağlanmıştır.  
• Süreçte görevli işçi sayısı 3 kişiden 1 kişiye indirilmiştir. 
• Süreç esnasında meydana gelen un kayıpları 498 kilodan 40 kiloya düşmüş, %90 

oranında azalma sağlanmıştır. 
• Un kamyonuyla silo girişi direk bağlandığından unun çevreyle teması engellenmiştir. 

Böylece daha sağlıklı bir ortam yaratılmıştır. 
 
Tablo 15. Eski-Ambalajlı Üretim Hattı Arena Girdi-Çıktı Raporu 
Number In Average Half Width Maximum Average Minimum Average 
Kazan 9,9500 0,04 9,0000 10,0000 
Tip 1 1,6000 0,20 0,00 5,0000 
Tip 2 1,6000 0,26 0,00 5,0000 
Tip 3 1,6500 0,21 0,00 5,0000 
Tip 4 1,8900 0,25 0,00 5,0000 
Tip 5 1,4600 0,20 0,00 4,0000 
Tip 6 1,7500 0,20 0,00 4,0000 

 
Tablo 16. Yeni-Ambalajlı Üretim Hattı Arena Girdi-Çıktı Raporu 
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Number In Average HalfWidth Maximum Average Minimum Average 
Kazan 38,6700 0,09 38,0000 39.0000 
Tip 1 6,1800 0,48 0,00 12,0000 
Tip 2 5,6400 0,41 1,0000 14,0000 
Tip 3 5,5500 0,48 1,0000 15,0000 
Tip 4 5,9900 0,46 1,0000 15,0000 
Tip 5 5,6700 0,50 1,0000 12,0000 
Tip 6 6,0100 0,51 1,0000 12,0000 
Tip 7 3,6300 0,36 1,0000 9,0000 

 
 Tablo 15 ve Tablo 16’de görüldüğü üzere eski sistemde ekmek tipine göre ortalama 
bir kazan çıkarken yeni sistemde bu sayı beş kat artmıştır.   
 
Tablo 17. Eski-Ambalajlı Üretim Hattı Arena İşlemlerde Geçen Zaman Raporu 
Total Time Per Entity Average Half 

Width 
Maximum 
Average 

Minimum 
Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

Ara Dinlendirme 0,083333 0,00 0,83333 0,083333 0,083333 0,083333 
Arabalara Yükleme 0,1816 0,00 0,1608 0,1977 0,1016 0,2565 
Dilimleme 0,1667 0,00 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 
Fermantasyon 0,1168 0,00 0,0963 0,1370 0,083333 0,1500 
Fırınlama 0,0940 0,00 0,059259 0,1333 0,050000 0,1500 
Hamburger Bandı 0,2670 0,02 0,00 0,3000 0,00 0,3000 
Karıştırıcı 0,0995 0,00 0,077500 0,1192 0,066666 0,066666 
Kes Tart 0,066666 0,00 0,066666 0,066666 0,066666 0,066666 
Paketleme 0,5500 0,00 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 
Roll Bandı 0,3267 0,01 0,00 0,3333 0,00 0,3333 
Şekil Verme 0,3267 0,01 0,00 0,3333 0,00 0,3333 
Soğuma 1,0000 0,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Un-Su Karıştırma 0,024999 0,00 0,024986 0,025015 0,024942 0,025053 
 
Tablo 18. Yeni-Ambalajlı Üretim Hattı Arena İşlemlerde Geçen Zaman Raporu  
Total Time Per 
Entity 

Average Half 
Width 

Maximum 
Average 

Minimum 
Average 

Minimum 
Value 

Maximum 
Value 

Ara Dinlendirme 0,083333 0,00 0,83333 0,083333 0,083333 0,083333 
Ara Dinlenme 2 0,066666 0,00 0,66666 0,66666 0,066666 0,066666 
Dilimleme 0,032776 0,00 0,03164 0,03362 0,029638 0,035454 
Fermantasyon 0,085368 0,00 0,879688 0,0904 0,050878 0,1132 
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Fırınlama 0,072634 0,00 0,064114 0,07838 0,034262 0,1132 
Karıştırıcı 0,0991 0,02 0,089912 0,1083 0,06666 0,1250 
Kes Tart 0,066666 0,00 0,066666 0,666666 0,066666 0,066666 
Kes Tart 2 0,067824 0,00 0,044743 0,086275 0,021512 0,1136 
Paketleme 0,082708 0,00 0,08224 0,083954 0,0801904 0,1380 
Şekil Verme 0,000138 0,01 0,000138 0,0001388 0,0001388 0,0001388 
Şekil Verme 2 0,000138 0,01 0,000138 0,0001388 0,0001388 0,0001388 
Soğuma 0,083333 0,00 0,083333 0,0833333 0,0833333 0,0833333 
Un-Su Karıştırma 0,025000 0,00 0,024993 0,0250070 0,0249490 0,0250582 

 
Tablo 17 ve Tablo 18’da görüldüğü üzere eski sistemdeki arabalara yükleme işlemi 

yeni sistemde kaldırılmıştır. Eski sistemdeki hamburger bandı ve roll bandı işlemleri yeni 
sistemde birleştirilmiş, tost ekmeğinde olduğu gibi kes tart2, ara dinlendirme2 ve şekil 
verme2 işlemlerine dönüştürülmüştür. Yeni sistemde dilimleme, fermantasyon, fırınlama, 
soğuma, kes tart2, ara dinlendirme2, şekil verme2 ve paketleme işlemleri süreleri eski sisteme 
göre daha düşüktür.  

 
Tablo 19. Eski- Ambalajlı Üretim Hattı Arena Ekmek Sayısı Raporu 
Count Average Half Width Maximum Average Minimum Average 
Dilimli Kepek Ekmek Sayısı 149,76 22,69 0,00 468,00 
Hamburger Ekmek Sayısı 417,00 55,47 0,00 1200,00 
Kepekli Roll Ekmek Sayısı 1537,00 274,22 0,00 5800,00 
Kepekli Tost Ekmek Sayısı 136,88 23,53 0,00 472,00 
Roll Ekmek Sayısı 3412,50 484,20 0,00 9100,00 
Tost Ekmek Sayısı 142,68 22,15 0,00 492,00 

 
Tablo 20. Yeni- Ambalajlı Üretim Hattı Arena Ekmek Sayısı Raporu 
Count Average HalfWidth Maximum Average Minimum Average 
Dilimli Kepek Ekmek Sayısı 595,53 52,97 117,00 1638,00 
Hamburger Ekmek Sayısı 1701,00 148,71 300,00 3600,00 
Kepekli Roll Ekmek Sayısı 7743,00 708,14 0,00 17400,00 
Kepekli Tost Ekmek Sayısı 625,40 46,28 118,00 1534,00 
Roll Ekmek Sayısı 12694,50 986,07 2275,00 34125,00 
Sandwich Ekmek Sayısı 1011,00 104,85 300,00 2700,00 
Tost Ekmek Sayısı 718,32 57,60 0,00 1476,00 
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Tablo 19 ve Tablo 20’de görüldüğü üzere ekmek sayıları yeni sistemde eski sisteme nazaran 
beş kat artmıştır. Yeni üretim sürecine bir ekmek çeşidi daha eklenmiştir. 
 Ambalajlı ürün grubu üretim süreci Değişim Mühendisliği çalışmalarından elde edilen 
sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

• Üretim hattına kazan girişi süresi 1 saatten 10 dakikaya düşmüş, %83 oranında bir 
azalma sağlanmıştır. 

• Üretime giren kazan sayısının günlük değeri 8 kazandan 36 kazana çıkmış, % 77 
oranında bir artış sağlanmıştır. 

• Ürünlere yeni bir ekmek çeşidi -sandviç ekmeği- eklenmiştir. Artmış olan üretim 
kapasitesi sayesinde ürün çeşitleri daha da geliştirilebilecektir. 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Günümüzde sürekli gelişen teknoloji ve küreselleşme değişim kavramını her alanda ön 
plana çıkarmaktadır. Değişimin hızı her geçen gün daha da artmakta ve tüm sektörleri etkisi 
altına almaktadır. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri de değişime paralel olarak şekillenmektedir. 
Bu durum, ürün veya hizmet ömrünü kısaltarak işletmeleri değişimle uyumlu bir sistem 
arayışına yönlendirmektedir.  
 Bu düşünceden hareketle yapılan bu çalışmada yeni sistem tasarımına girilmiş ve tüm 
süreçler gözlemlenerek ve zaman etütleri yapılarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk 
Ekmek fabrikasında Değişim Mühendisliği uygulamaları yapılmıştır. Yapılan bu uygulamalar 
doğrultusunda yapılan gözlemlemelerden fabrikanın ana üretim malzemesi olan un 
kamyonlarla gelmektedir. Bu süreçte yeni tasarlanan Silobasla Un Alımı Arena süreci ile eski 
sistemde olan un indirme işlemleri kaldırılmıştır. Bu işlem doğrultusunda kaldırılan eski 
sistemde 4,0096 saat olan yükleme süresi, yeni sisteme göre yükleme süresi 2,4845 saate 
düşmüş ve kazanılan süre toplam 1,5251 saate olmuştur. Eski çuvalla un alımı sürecinde 
gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmasında mevcut sistemde çalışan 2. işçi yerine 
vakum makinesi getirilmiş ve böylece kaynak kullanım oranları yeni sistemde daha 
düşürülmüştür. Çuvalla un alımı Arena işlemlerinde Geçen Zaman Raporuna göre 4,0096 saat 
olan yükleme süresi Silobasla Un Alımı Arena İşlemlerde Geçen Zaman Raporuna göre 
2,4845 saate düşmüştür. Bu analizlerin sonucunda toplam kazanılan zaman 1,7287 saat 
olmuştur.Sistemde çuvalla un alımı süresi 9,262 saat iken, yapılan yeniden yapılandırmada 
çalışmaları sonrası bu süre 5,9855 saate düşürülmüştür. Kısaca yapılan çalışma ile kazanılan 
zaman 3,2765 saat olmuştur. 

Çuvallardan alınan un miktarındaki kayıp, işletmede finansal açıdan ciddi kayıpların 
yarattığı gözlemlenerek burada yeni bir sistem tasarlanarak, bu kayıp engellenmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışma sonucunda oluşturulan yeni sisteme göre, eski sistemde olan 498,75 
kg/gün olan kayıp 40 kg/gün’e düşürülmüştür. Türkiye odalar ve Borsalar Birliği’ne göre 
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ortalama 1 kg unun 57 Kuruş olduğu düşünüldüğünde 284 TL 2875 Kuruş günlük kayıp, 
yeni sistem ile 22 TL 8 Kuruş’a indirilmiştir. Yıllık bazda 365 gün çalışan bu fabrikada 
toplam kazanç 122.443 TL 9375 Kuruşolarak belirlenmiştir. Yeni oluşturulan sistem ile 
kazanılan bu miktar ile toplam 214813,9254 kg un alarak üretimine ek bir finans kaynağı 
yaratmıştır. Buna ek olarak un kamyonuyla silo girişi direk bağlandığından unun çevreyle 
teması engellenmiştir. Böylece müşterilerin sağlıklı ürün tüketmesinin hiçbir mali kazançla 
ölçülemeyeceği düşüncesi ile yapılandırılan bu süreç belki de fabrikanın elde ettiği en önemli 
kazanç olmuştur.   

Eski Ambalajlı üretim hattında ekmek tipine göre sadece 1 kazan üretim yapılırken, 
gerçekleştirilen değişim mühendisliği uygulamalarıyla beraber yeni sistemde üretim 5 kazana 
çıkarılmıştır. Toplam üretim miktarına bakıldığında kazanç 5 kat artmıştır. Fabrika 
gerçekleştirilen bu çalışma ile belki de ileride gerçekleştirebileceği yeni yatırımlara ek bir 
finans kaynağı yaratabilecek bir potansiyele sahip olacaktır. 

Ayrıca fabrikada üretim hattına eski durumda kazan girişi süresi 1 saat iken bu 
durum yeni modelde 10 dakikaya düşürülmüş ve  %83 oranında bir azalma sağlanmıştır. 
Ek olarak üretime giren kazan sayısı günlük değeri 8 kazan iken, 36 kazana çıkmış, % 77 
oranında bir artış sağlanmıştır. Oluşturulan yeniden yapılanma ile ürünlere yeni bir ekmek 
çeşidi -sandviç ekmeği- eklenmiştir. Artmış olan üretim kapasitesi sayesinde ürün çeşitleri 
daha da geliştirilebilecektir. 

Bu elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye’de günde yaklaşık 120.000 adet ekmek 
üretildiği düşünüldüğünde, yapılan bu çalışma ile sadece üretim aşamasında gerçekleştirilen 
değişim mühendisliği uygulamaları ile günde 180.000 adet ekmek üretildiği bilinen bu 
işletmede sadece un alımı esnasında kaybedilen un miktarının 458,75 kg olduğu 
düşünüldüğünde, 120.000.000 adet günlük ekmek üretiminde Türkiye’de günlük yaklaşık 
305.833 kg’ın un kaybının olduğu görülecektir. Bu durum Türkiye odalar ve Borsalar 
Birliği’ne göre ortalama 1 kg unun 57 Kuruş olduğuna göre Türkiye toplam her gün 174.324  
TL kaybetmektedir. Yıllık düşünüldüğünde sadece kaybın finansal kaybı toplam 63.628.555 
TL 55Kuruş dur. Bu miktarın Türkiye ekonomisine yatırım olarak geri dönüşü sadece Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fabrikası için harcanan paranın 257.400 TL olduğu 
düşünüldüğünde ve yıllık 63.628.555 TL 55 Kuruş ile yaklaşık her yıl 600.000 adet ekmek 
üretim kapasitesine sahip 247 ekmek fabrikası üretime katılabilir. Ek olarak Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fabrikasında çalışan 90 kişi olduğu ve bu rakamın 247 
fabrika ile 22.230 işsiz kişi çalışma hayatına katılabilir. Türkiye genelindeki 2011 yılı son 
dönemindeki toplam 2.615.000 kişinin işsiz olduğu ve sadece unlu mamul üreten işletmelerde 
yapılacak Değişim Mühendisliği uygulamaları ile binde 8,5 oranında bir azalma sağlanacaktır.   
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THE EFFICACY OF UN PEACEKEEPING IN INTERNAL CONFLICTS:  

THE CASE OF UNFICYP 

 
Doç. Dr. Muzaffer Ercan YlLMAZ∗ 

 
 
Öz 
Bu makalenin amacı, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) örneği 

temelinde, ülke içi çatışmalarda Birleşmiş Milletler Barış güçlerinin etkinliğini güçlü ve zayıf 
yönleri itibariyle değerlendirmektir. Çalışmada, ülke içi çatışmaların kontrol altına 
alınmaları ve çözülmeleri sürecinde barış güçlerinin büyük katkılarının olduğu, ancak söz 
konusu güçlerin personel temini, finansman güçlükleri, eğitim ve dil problemleri ile barış 
operasyonların başarısını sınırlayan yapısal engeller gibi ciddi sorunlarla da karşı karşıya 
bulundukları ifade edilmektedir. Çalışma, Birleşmiş Milletler barış güçlerinin uluslararası 
barış ve güvenliği sağlama bağlamında daha etkin olabilmeleri için daha fazla uluslararası 
işbirliği gereğine dikkat çekmektedir.     

 
Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Barış Operasyonları, Birleşmiş 

Milletler, Ülke İçi Çatışmalar, Uyuşmazlık Çözümü.  
 
DÂHİLİ ÇATIŞMALARDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜÇLERİNİN 

ETKİNLİĞİ: KIBRIS BARIŞ GÜCÜ ÖRNEĞİ 
 
Abstract 
The purpose of this article is to evaluate United Nations (UN) peacekeeping missions 

in situations of internal conflicts in terms of their strengths and weaknesses, based on the 
evaluation of the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus, UNFICYP. It is addressed 
that in managing and resolving internal conflicts, UN peacekeeping has undeniable utilities; 
but on the other hand, peacekeeping forces suffer some fundamental weaknesses, including, 
recruitment of qualified personnel, finance, training and language problems, as well as 
structural constraints on peace operations. The study draws attention to the need for further 
international cooperation to make UN peacekeeping a more efficient tool of international 
peace and security.   

 
Keywords: UN Peacekeeping, Peace Operations, United Nations, Internal Conflicts, 

Conflict Resolution. 
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INTRODUCTION 

After the end of the Second World War, the world has witnessed a rapid decline in 

traditional interstate conflicts, and a comparable rise in internal ones. In fact, one of the few 

clear aspects of the post-Cold War world is the prevalence of strife within countries or 

between those just made independent. Many of the recent examples include conflicts in 

Kosovo, Democratic Republic of the Congo, Timor-Leste, Liberia, Haiti, and Sudan. This 

trend appears to be holding as well.  

 When internal conflicts occur, at first, it would be natural to assume that the parties 

should settle their own conflict, since this is their concern, their problem. But most of the 

time, because of uncontrolled escalation, as well as the psychological components of conflict 

(e.g., the tension of hostility, the lack of trust, the mutual suspicion, the impulse to secrecy, 

the biased communication, and so on), conflicting parties are the least equipped to stop 

fighting and design a solution by themselves. Thus, third-party intervention often becomes a 

necessity in the process of conflict resolution and peacemaking.  

The term “third-party intervention” conveys a different range of methods, whereby a 

variety of external parties (e.g., regional or major powers, the United Nations (UN), and non-

governmental organizations) may become involved in attempts to cope with a given conflict. 

This article focuses on one of the most visible forms of third-party intervention in violent 

internal conflicts: the UN peacekeeping. Among third-parties, the UN has a special place due 

to its grand mission of being the grand guardian of international peace and security. Thus, 

parties in conflict oftentimes expect more from the UN than any other third-party that may 

have an incentive to exploit their issue. But the question in this regard is: how effective is the 

UN in dealing with violent internal conflicts that have replaced the Cold War’s ideological 

clashes as the principal sources of current conflicts? The purpose of this study is to find some 

answers to this critical question by evaluating UN peacekeeping, in terms of both its strengths 

and weaknesses, through examining the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus, 

UNFICYP. The Cyprus conflict offers a good example, since it is the second longest-lasting 

conflict in the area of the Middle East after the Israeli-Palestinian conflict and UNFICYP has 

been on the island since March 1964.  

The study will start with a brief overview of UN peacekeeping missions and their 

evolution over the years. Then the case of UNFICYP will be looked through in detail, 
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discussing its positive functions and weaknesses in managing the conflict. In this respect, 

several implications will also be addressed to improve the utility of UN peacekeeping so that 

it could become a more efficient tool of international peace and security.  

AN OVERVIEW OF UN PEACEKEEPING MISSIONS  

The basic definition of UN peacekeeping refers to a UN-led international activity that 

involves the interposition of military personnel in units between conflicting groups, either to 

stop violence or to prevent it. The groups to be kept apart would be state agents, 

paramilitaries, militia, guerrilla groups, or even mobs. What they all share is a desire to use 

violence against the other side as a way of conducting their conflict.  

A broader understanding of UN peacekeeping, as it has evolved after the Cold War, on 

the other hand, goes far beyond just coping with physical violence. It refers to a multi-national 

involvement in conflict settings organized by the UN to create conditions for sustainable 

peace. UN peacekeepers (military officers, civilian police officers, and civilian personnel 

from many different countries) help to build peace and assist combatants to reach a mutually 

acceptable solution, or monitor the peace agreement if already signed. Such assistance 

manifests itself in many forms, including – but not limited to – confidence building measures, 

power-sharing agreements, electoral support, as well as economic and social development 

(Serafino, 2005; Howard, 2008).  

Up to the present time, there have been 64 peacekeeping operations and 16 of them are 

still on duty.1 But ironically, the term peacekeeping is not specifically mentioned anywhere in 

the UN Charter. Indeed, the precise charter basis for many UN peacekeeping operations has 

remained ambiguous for decades. Peacekeeping evolved as a pragmatic solution in the early 

years of the organization when it became apparent that some of the Charter provisions relating 

to the maintenance of international peace and security could not be implemented as 

envisaged. In this respect, peacekeeping was often referred to as a “Chapter 6-and-a-half” 

activity, meaning that it fell somewhere between Chapter 6 (on the Pacific Settlement of 

Disputes) and Chapter 7 (on Action with Respect to Threats to Peace, Breaches of the Peace, 

and Acts of Aggression).  

 Until the collapse of communism in the late 1980s, there were only 13 UN 

peacekeeping operations, most of which concerned conflicts that had arisen after European 

                                                           
1 Source: http://www.un.org.peace (31.08.2010). 
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de-colonization. Many other issues, particularly East-West conflicts, on the other hand, were 

dealt with outside the UN due to the lack of cooperation between the United States and the 

Soviet Union (Yılmaz, 2005: 15-16).  

 As they evolved from the 1950s to the 1980s, the traditional tasks of UN peacekeeping 

operations included interposing between conflicting parties and monitoring cease-fires. These 

tasks were usually carried out on the ground of three key principles: the consent of the parties, 

impartiality, and non-use of force.  

The principle of non-use of force was especially central to UN peacekeeping for many 

years. In fact, more than half the UN peacekeeping operations before 1988 had consisted only 

of unarmed military observers and not counting situational exceptions, force was used only in 

cases of self-defense (Yılmaz, 2005: 16). But non-use of force, at times, made peacekeeping 

forces ineffective as well. For example, on Cyprus in 1974 and in Lebanon in 1982, the 

presence of UN peacekeeping could not prevent the breakdown of order and subsequent 

foreign interventions. Nevertheless, the achievements of UN peacekeeping forces between 

1948-1988 were modestly successful, overall. They included effective freezing of many 

international conflicts, some reduction of competitive interventions by neighboring or major 

powers, and the isolation of local conflicts from the Cold-War’s ideological struggle 

(Sitkowski, 2006).      

Since mid-1988, there has been a great expansion in the number of peacekeeping 

forces. While from 1948 to 1978, only a total of 13 peacekeeping forces were set up, and in 

the following ten-year period, no new forces were established, from May 1988 to October 

1993, a further twenty forces were created. As of August 31, 2010, the number of UN 

peacekeeping operations has reached 64, 16 of which are still operating in the field, involving 

123,939 military personnel and civilian police.2  

 A main reason for this expansion has been the increased capacity of the UN Security 

Council to agree on action in security crises after the end of the Cold War. The decreasing 

ideological clashes between the United States and Soviet Union manifested itself most clearly 

in the decline of the veto at the Security Council. More specifically, from 1945 to 1990, the 

permanent members of the Security Council cast the following number of vetoes: China,3; 

France, 18; United Kingdom, 30; US, 69; and the Soviet Union, 114. Then between June 1990 
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and May 1993, there was no single veto. One exception occurred in May 1993 when Russia 

blocked a resolution on financing the peacekeeping force on Cyprus (Yılmaz, 2005: 17). With 

this exception, the post-Cold War capacity of the Security Council to reach agreement has 

survived and constituted a key reason for the increase in the number of peacekeeping 

operations.  

 A further reason for the expansion of peacekeeping operations is also linked with the 

end of the Cold War in that the post-Cold War era has generally demanded an increasing need 

for international peacekeeping forces. For example, in the early 1990s, the collapse of two 

federal communist states, the Soviet Union and Yugoslavia, produced many ethnic conflicts 

(i.e., in Bosnia and Georgia) that called for active UN interventions. Also, a series of peace 

agreements on Afghanistan, Angola, Namibia, Central America, and Cambodia called for 

impartial international forces to assist in implementing cease-fires, troop withdrawals, and 

elections. Since the late 1990s, local conflicts in Kosovo, Sierre Leane, Timor-Leste, Liberia, 

Haiti, Brundi, Sudan, and elsewhere required peacekeeping operations as well, either to stop 

immediate violence or to monitor and help the following peace process (Yılmaz, 2007).   

In addition to the numerical increase in peacekeeping forces, since the end of the Cold 

War, UN peacekeeping operations have also involved a great number of activities that have 

been either totally new or implemented on a much larger scale than before, such as 

monitoring and even running local elections, protecting certain areas as “safe areas” from 

adversary attacks, guarding the weapons surrendered by or taken from the parties in conflict, 

ensuring the smooth delivery of humanitarian relief supplies, and assisting in the 

reconstruction of state functions (Richard, 2009).  

THE CASE OF UNFICYP  

Before talking specifically about the case of UNFICYP, it may be useful to start with a 

little background information about the Cyprus conflict to make our evaluation contextually 

more meaningful.  

 The Mediterranean island of Cyprus, also known as the birthplace of Aphrodite, the 

goddess of love, ironically turned into a battle ground between the Greek and Turkish ethnic 

groups for decades. The roots of the conflict go back to 1571 when mainly Greek-speaking 

Cyprus was captured by the Ottoman Empire. The Ottomans brought in large number of 

                                                                                                                                                                                     
2 Source: http://www.un.org.peace/bnote010101.pdf (31.08.2010). 
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settlers from across the Empire to form a Turkish element in the local population. By the end 

of the seventeenth century, approximately 30,000 Turks settled on Cyprus, and a sizable 

Turkish community was formed, eventually composing about 18 percent of the total 

population. 

 In the beginning of togetherness, there was no sign of overt troubled relations, but 

differences over ethnic origin, religion, language,3 and customs inevitably led to a very low 

level of communal interaction. Both communities preferred to live in separate quarters in 

towns and mixed villages, and most villages were either completely Greek or completely 

Turkish. Also, each community set up its own system of education conducted in its own 

language. Cypriot children attended these separate schools where they were socialized as 

members of different groups.  

 The political system in the Ottoman Empire also encouraged this tendency toward 

separation. Under the millet system, the Greek and Turkish communities were 

institutionalized as distinct cemaats (communities), electing their own judicial and 

administrative officials, such as muhtars (village headmen). This exclusive political 

socialization over a long period of time contributed to the crystallization of separate ethnic 

identities and aspirations (Necatigil, 1982: 1). 

 But such separation was mainly reinforced by the traditional tendency of both 

communities to identify themselves with the larger Greek and Turkish nations. This meant 

that the two communities’ perceptions of each other, and their relations with one another, 

were greatly influenced by the historically adversarial relations between the Greek and 

Turkish nations. Although not all disputes between the motherland Greeks and Turks were 

replicated in inter-communal conflict on Cyprus, they, nevertheless, had the impact of 

perpetuating separate self-views and inhibiting any disposition to Cypriot national identity 

(Michael, Kappler, and Gavriel, 2009).  

 In 1878, Britain took administrative control of the island in return for supporting the 

Ottoman Empire against Russian threats to Turkey’s eastern provinces. By the end of the 

century, some Greek Cypriot elite began to ask that the island be united with the Kingdom of 

Greece, which gained independence from the Ottoman Empire in 1829. However, viewing no 

                                                           
3 Most Greek Cypriots are members of the autocephalous Greek Orthodox Church of Cyprus, whereas most 
Turkish Cypriots are adherents of Sunni Islam. The Greek Cypriots speak Greek. The Turkish Cypriots, on the 
other hand, speak Turkish.  
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reason to relinquish the territory and arguing that Cyprus was formally still a part of the 

Ottoman Empire, Britain refused the request. A reason to relinquish Cyprus arose in 

December 1912 and it was pursued until the island, which had been annexed upon the 

Ottoman Empire’s entry into the First World War on the side of the Central Powers, was 

offered to Greece in October 1915. Yet the Greek King rejected the offer (Varnava, 2009).   

After the war, with the Treaty of Lausanne in 1923, the new Turkish Republic 

formally gave up its right on Cyprus in favor of Britain. Two years later, in 1925, Britain 

formally declared sovereignty over the island, which became a crown colony. Greek Cypriot 

elite increased calls for the island to be united with Greece. In 1931, there were violent riots 

against the British authorities, in large part driven by pro-enosis Greek nationalism. This led 

to the introduction of new laws preventing further political agitation. But this did not end 

hopes for union. Instead the movement went underground (Ker-Lindsay, 2009, 15).   

In the mid-1950s, terrorism prevailed on Cyprus as an underground guerrilla 

organization, with the acronym EOKA (Ethnici Organosis Kyprion Agoniston- National 

Organization of Cypriot Combatants) started its campaign of violence against the British and 

Turkish Cypriots. In turn, the Turkish Cypriots moved beyond their traditional desire to see 

continued British rule over the island and instead started to call for partition between Greece 

and Turkey, namely taksim. They argued that since Cyprus was made up of two national 

groups, each with its distinct language, religion, and national identification, the Turkish 

community was entitled to exercise the right to self-determination as much as the Greek 

Cypriot community. At the same time, as a reaction to the EOKA activities, they founded 

their counter underground organization called Volkan, which would later be replaced by TMT 

(Türk Mukavement Teşkilatı-Turkish Resistance Organization).  

The increasing violent clashes between the Cypriot communities were leading to 

growing tensions between Greece and Turkey, the “motherlands”. This, in turn, raised the 

possibility of a war in the Eastern Mediterranean between two NATO allies. In December 

1958, Greece, Turkey, and Britain, hence, decided that the best course of action would be to 

give Cyprus independence. The Cypriot leaders were forced to accept this in early 1959, with 

agreements signed in Zurich and London. On August 16, 1960, the British rule over the island 

ended and Cyprus became an independent state (Mallinson, 2009: 21-33). 
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 Although the birth of the Republic brought about a temporary halt in inter-communal 

violence for a while, quarrels over the interpretation of the constitution led to a new tension 

and in early 1963 and large-scale violence broke out again. Then, the Cypriot state de facto 

collapsed. In 1964, after many violent outbreaks and after the failure of the British, Greek, 

Turkish, and Cypriot governments to agree on how to end the inter-communal fighting, the 

matter went to the UN Security Council. The Security Council established UNFICYP through 

Resolution 186 on 4 March 1964 and has renewed the Mission’s mandate for six-month terms 

since then. 

The Evolution of UNFICYP 

Attempts to solve the Cyprus conflict and reunify the island have so far been without 

result, although relations between north and south have improved over the years. Thus, 

UNFICYP has remained on the island since its first establishment.  

UNFICYP evolved through three phases to become the operation as we know today. 

Phase I, from March 1964 to duly 1974, was basically a peace monitoring or peace observing 

operation. According to Resolution 186, paragraph 5, the mandate of UNFICYP was defined 

as follows: “the function of the force should be in the interest of preserving international 

peace and security, to use its best efforts to prevent a recurrence of fighting and, as necessary, 

to contribute to the maintenance and restoration of law and order and a return to normal 

conditions”. To implement the mandate, the following specific objectives were identified: to 

restore freedom of movement on all roads and for all communities within Nicosia and other 

cities, to progressively disarm all civilians except the regular police gendarmerie and the 

Cypriot army, and to control extremists on both sides. At the same time, the Council also 

proposed the establishment of a peacemaking mission, to be conducted under the auspices of a 

mediator appointed by the UN Secretary General. Within three months, the peacekeeping 

force became fully operational and had 6,411 personnel made up of troop contingent was 

allocated a patrol area. While that was generally successful, occasional outbreaks of inter-

communal fighting occurred, the most serious example in 1967.4 Meanwhile, various efforts 

to reach a political settlement failed to produce any positive results.   

Phase II, from July-September 1974, constituted “peacekeeping by confrontation” 

since the UN force physically interposed itself between two combatants, and created a buffer 

                                                           
4 For details, visit http://www.unficyp.org (01.11.2010).  
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zone that the UN pledged to defend with force if necessary. On July 20, 1974, Turkey 

militarily intervened northern Cyprus in response to a Greek-sponsored coup on the island 

five days earlier. By the time a final ceasefire was called the following month, about 36 

percent of the island became Turkish-controlled area. This inevitably changed the nature of 

the peacekeeping. While the basic mandate remained unchanged, and the force continued to 

receive regular six-monthly extensions from the Security Council, UNFICYP was then tasked 

with four main duties: maintaining the ceasefire, maintaining the status quo, restoring law and 

order, and a return to regular conditions (Ker-Lindsay, 2006: 411). At the same time, the 

sectoral model of peacekeeping gave way to manning and dividing line.  

Phase III, from September 1974 to the present, is both “classical peacekeeping” and 

peacemaking. In spite of reaching an agreement in 1977 to base all future talks on the creation 

of a bi-zonal, bi-communal federal state, the two parties could make little progress towards 

formal reunification in the years to come. Thus, classical peacekeeping basically involved the 

control and supervision of the buffer zone, maintaining a buffer zone between the Turkish and 

Turkish Cypriot forces in the north and the Greek Cypriot forces in the south. The buffer zone 

extends over 180 kilometers across the island. In the absence of a formal ceasefire agreement, 

UNFICYP’s 850-plus troops and 60-plus police officers deal with hundreds of incidents each 

year (Ker-Lindsay, 2006: 412). 

UNFICYP also adopted itself to post-Cold War developments in that the peacekeeping 

mission has begun to involve a great number of activities that have been implemented on a 

much larger scale than before. These basically included monitoring local elections, guarding 

the weapons taken from the parties, providing inter-communal gatherings with secure meeting 

places, as well as safe escorts to and from negotiations. For instance, the Ledra Palace Hotel, 

located in the UN zone in Nicosia, has been used for inter-communal meetings since 1974. 

UNFICYP also delivers humanitarian aid to Greek Cypriots and a small Maronite community 

living in the northern part of the island, assisting Turkish Cypriots living in the southern part 

of the island as well. 

 At present, the Mission’s work is based on four components that work together in 

close relations: the military, UN Police (UNPOL), the Civil Affairs Branch, and 
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Administration, which supports all activities. The Mission counts almost 1100 personnel. 

Since 1964, almost 180 UN personnel have lost their lives while serving in UNFICYP.5 

The Mission is currently headed by Taye Brook Zerioun of Ethiopia, who is the 

Special Representative of the Secretary-General and Head of Mission. The current Force 

Commander is Rear Admiral Mario Sanchez Debernardi of Peru. 

The Utilities of UNFICYP 

The ending of the Cold War has created a new optimistic view about international 

relations among many whereby it has become fashionable to speak that force, in the form of 

military power, has run its course in international politics. By extension, many also attempted 

to dismiss peacekeeping as a peace strategy (for example, Fleitz, 2002). Such a view tends to 

see peacekeeping as an attempt to contain violence rather than ending it.  

This may sound fine, but too idealistic to fit the realities of the actually turbulent world 

of the post Cold-War period, dominated by internal struggles. Cyprus is not an exception. 

UNFICYP has been a necessary element of conflict management on the island for nearly half 

a century. Whenever the Greek and Turkish communities engaged in mutual violence or 

armed clashes, especially before the Turkish military intervention of 1974, UNFICYP was 

there to stop them. In ay case, it is beyond doubt that until violence is stopped, or at least 

managed, it is unlikely that any attempts to resolve competing interests, to change negative 

attitudes, or to alter socio-economic circumstances giving rise to conflict will be successful. 

By far, hundreds of civilian and military peacekeepers who have toiled over the past four 

decades have been successful, in general, in keeping people alive and in preventing conflict 

escalation on Cyprus.  

 Likewise, in the absence of UNFICYP, any Greek or Turkish group wishing to 

sabotage a peace initiative may find it easier to provoke armed clashes with the other side, 

since there is no impartial buffer between the sides which can act as a restraining influence. 

The absence of a suitable control mechanism may enable even a small group of people 

committed to violence to wreak enormous havoc, whereas the presence of an impartial third 

force can be an important factor for stability. Historically, UNFICYP has been acceptable to 

both Greek and Turkish communities as a third- party in a way that a purely national or even 

regional military presence would not be. This is mainly because of the fact that the UN, as the 

                                                           
5 http://www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=778&tt=graphic&lang=l1 (20.10.2010). 
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supposed guardian of international peace and security, has no particular stake in an outcome 

apart from a satisfactory reduction in violence. It is therefore less likely than nation-states, or 

even regional organizations, to exploit the conflict on Cyprus for its own ends. 

 Especially, the second half of the 1990s saw a marked rise in tensions in the eastern 

Mediterranean that reinforced the need for UNFICYP. In 1993, Greece and Cyprus concluded 

a joint defense pact, raising the possibility of an arms race (Demetriou, 1998). Also, in August 

1996, inter-communal clashes erupted as several demonstrations turned violent. The presence 

of UNFICYP made it possible to alleviate tension and was helpful in preventing further 

sabotages as such.  

 In addition to dealing with physical violence, UNFICYP has been functional in 

peacemaking by providing international assistance. As addressed earlier, after the 1974 

events, UNFICYP operations expanded to include monitoring elections, providing inter-

communal gatherings with secure meeting places, assisting the smooth delivery of 

humanitarian assistance during conflict situations, and so on. Thus, over time, UNFICYP 

came to involve more and more non-military elements to ensure stability and sustainability 

(Ker-Lindsay, 2005). This trend gained further momentum after the establishment of the UN 

Department of Peacekeeping Operations in 1992 whose aim was declared to support 

increasing demand for complex peacekeeping missions in the post-Cold War era. 

The Challenges and Weaknesses of UNFICYP 

While there cannot be any objection, in principle, to expanding tasks, UNFICYP has 

suffered some serious weaknesses as well, summarized as follows: 

First of all, it seems that there is a growing disparity between the personnel capacity of 

UNFICYP and demands of peace on Cyprus. Since UNFICYP is the longest-running UN 

peacekeeping mission, there has been a growing sense of international frustration for its 

presence. Particularly, after the end of the Cold War, many countries began to openly blame 

Cypriot leaders, more often Rauf Denktash, former Turkish Cypriot leader, for not being 

constructive enough for the resolution. In 1992, Denmark withdrew its battalion, and Britain, 

Canada and Australia all reduced the size of their contributions, reducing the size of 

UNFICYP by 28 percent. In response, UN Secretary General Javier Perez de Cuellar 

suggested restructuring to create three sections with contingents of 350 personnel, the 

minimum size felt required to maintain operational effectiveness.  
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After the rejection of the Annan Plan in April 2004, to reduce tension on the island, 

the Secretary General Kofi Annan called for a 30 percent troop reduction, from 1230 to 860 

personnel. Also a new operational concept would be established, basically involving savings 

in personnel, logistics, and administrative tasks (Ker-Lindsay, 2006: 413). Though unhappy 

with the decision to reduce the size of the force, the Cypriot government accepted the 

suggestion, arguing that the Secretary General decided that the essential mandated mission of 

UNFICYP would remain unchanged. The new concept of operations came into existence in 

February 2005, at which point the overall strength of the mission lay at 825. To overcome the 

gaps that might be created by the reduction in numbers, the number of patrols rose 

significantly; from 50 a day in February to about 200 in the following months.  

Currently, the mission counts approximately 1,100 personnel. This number is unlikely 

to deter any large-scale Greek or Turkish aggression, especially given the fact that UNFICYP 

could not prevent the Turkish military intervention in 1974 and from that time on, there have 

been over 30,000 Turkish troops stationed on the island.  

As for the issue of personnel recruitment, the UN Charter stipulates that to assist in 

maintaining peace and security around the world, all member states of the UN should make 

available to the Security Council necessary armed forces and facilities. Since the first 

peacekeeping operation in 1948, the UN Truce Supervision Organization (UNTSO) in 

Palestine, about 130 nations have contributed military and civilian police personnel to peace 

operations. While detailed records of all personnel who have served in peacekeeping missions 

are not available, it is estimated that up to one million soldiers, police officers and civilians 

have served under the UN flag in the last years.6  

Despite the large number of contributions, one of the main problems still remained 

unresolved is that several of the world’s most capable militaries, including the United States 

and British military, are heavily committed in a long-term struggle of defeating terrorism, 

thereby focusing on certain countries, such as Iraq, Afghanistan, Iran, Syria, and so on. Their 

priority is not to be the world police but defending their people and national interests against 

terrorist actions, in particular, and revisionist movements, in general.  

Further, since Clinton administration, the United States has had a tendency to consider 

UN peacekeeping operations as an “extra burden”, thus becoming extremely selective in 

                                                           
6 Source: http://www.un.org.peace (01.11.2010).  
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participating in them. In fact, on May 5, 1994, the Clinton administration’s long-planned 

Presidential Decision Directive (PDD) 25 on “multilateral peace operations” was unveiled. 

The directive had been foreshadowed in (former) President Clinton’s speech at the UN 

General Assembly on September 27, 1993, in which he had warned against the UN’s reach 

exceeding its grasp and had suggested some conditions for United States participation in new 

peacekeeping missions. The general approach of PDD-25 was to view peacekeeping as a 

scarce resource. It strongly affirmed that the United States involvement in peacekeeping had 

to be selective. Before there could be United States support for multilateral peace operations, 

said the report, the following factors had to be considered: the possibilities of advancing 

United States interests; the existence of a clear threat to international peace and security; clear 

objectives; the means to accomplish the mission; consideration of the consequences of 

inaction; realistic criteria for ending the operation; and, the consent of the parties to the 

conflict, as well as a cease-fire.7   

Obviously, these conditions are rarely met in real-world conflict settings. Besides, the 

interpretation of the United States has been subjective and selective in accordance with her 

immediate interests. Accordingly, because of both PDD-25 and the priority of struggle against 

terrorism, the United States has been reluctant to participate in multinational peacekeeping 

operation up to the present time. As a matter of fact, currently, only one percent of the troops 

and civilian police deployed in UN peacekeeping missions come from the United States (UN 

Monthly Summary, 2010).  

On the other hand, the contributions of other major powers, too, are rather limited. For 

example, the Russian participating in peacekeeping personnel today is a little more than one 

percent, while about ten percent come from the European Union. China’s contribution is 

approximately six percent, and Japan does not provide any personnel at all (UN Monthly 

Summary, 2010). So the little and reluctant support of great powers make mostly militarily 

less powerful nations as main contributors of peacekeeping personnel. In fact, as of November 

2010, the main troop-contributing countries of UNFICYP include Argentina, Austria, 

Canada, Hungary, Peru, Slovakia, and the United Kingdom.8  

                                                           
7 For full text of the PDD-25, see The Clinton Administration’s Policy on Reforming Multilateral Peace 
Operations, (May, 1994), Washington, DC: US Department of US Publication 10161. 
8 Source: http://www.un.org.peace (01.11.2010).  
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In addition to the personnel issue, the budgeting of UNFICYP constitutes another 

problematic area. Originally, UNFICYP was supported entirely by voluntary contributions. 

This resulted in a serious shortfall, however. Persistent shortfalls in contributions meant that 

up to the end of June 1993, UNFICYP was $200 million in deficit (Ker-Lindsay, 2006: 410). 

Also, the chronic nature of the conflict made most UN members rather reluctant to support 

UNFICYP. For example, Russia blocked a resolution on financing UNFICYP at the Security 

Council in May 1993.   

This prompted the Security Council to recommend that the costs of UNFICYP not 

covered by voluntary contributions should be treated as expenses of the organization to be 

borne by member states in accordance with Article 17 of the UN Charter. This was accepted 

by the UN General Assembly in the fall, with the resolution 47/236.  

However, since then, member states have been reluctant to pay. Currently, one-third of 

UNFICYP’s budget is financed by the Government of Cyprus, while the Government of 

Greece contributes $6.5 million annually. Specifically, the approved UNFICYP budget for the 

period 1 July 2009 to 30 June 2010 amounts to $54.41 million. This amount is complemented 

by $18,074,373 and $6.5 million from the governments of Cyprus and Greece, respectively.9 

But the rest of the payment, and thus budget deficit, is continuing to be a problem.  

To overcome the financial crisis that the UN has faced, many alternative financing 

sources have been proposed. These mainly include instituting a global tax on currency 

transactions, environmental taxes, and taxes on international transportation and arms trade 

(Yılmaz, 2009: 39). Yet major powers, in general, and the United States, in particular, are 

even reluctant to reform the system, fearing that they would lose political leverage.  

There are other issues with respect to the financial problem. For example, the system 

of apportioning peacekeeping expenses among UN member states has upset various major 

powers. The United States has long been expected to bear over thirty percent of the costs of 

the UN peacekeeping operations and wants that figure reduced to twenty-five percent.10 By 

contrast, over 150 states are apportioned for peacekeeping at either one-tenth or one-fifth of 

their regular UN dues, a situation that clearly requires some modification. An additional 

problem is that dues for each peacekeeping operation are collected separately, so each 

                                                           
9 For further information, visit http://www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=1594&tt=graphic&lang=l1 
(09.11.2010).  
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member state receives a large number of bills in any given year, most of the time for 

operations in which it may feel it has little at stake. As a result, the question of apportionment 

and effective payment of peacekeeping dues remains a big problem. For UN operations to be 

effective, this problem calls for an urgent and realistic solutions  

 Another problematic area with respect to UNFICYP is training and language. Troops, 

civilian police and other personnel have been, and still are, of extraordinarily uneven quality. 

In spite of the UN’s urgent need for such personnel, there must be higher standards that UN 

personnel are required to meet before they can be dispatched on a peacekeeping operation 

(Yılmaz, 2009: 40).  

As for language, UNFICYP personnel are often crippled by two kinds of language 

problems. First, different contingents in the same unit may have a difficulty in communicating 

with one another. Second, the contingents may not be able to communicate effectively with 

the local population. This could be particularly crippling when there is a need for intelligence, 

policing, and administration (Yılmaz, 2009: 40).  

 A final shortcoming of UNFICYP is that this mission, like other peacekeeping 

operations, requires a consensus among permanent members of the Security Council. It was 

addressed above how peacekeeping was paralyzed by the veto power during the Cold War 

era. The end of the Cold War has resulted in a spirit of cooperation and excluded largely the 

former ideological clashes between the United States and Russia. Yet no one can guarantee 

that this trend will continue. The fact that the future of UN peacekeeping will depend on 

major-power cooperation is a frightening reality and inevitably gives rise to serious doubts 

with respect to the prospects of peace missions. Further, the fact that the Cyprus conflict has 

remained unresolved for nearly half a century may lead some members of the Security 

Council to withdraw their support with respect to UNFICYP. The chronic nature of the 

conflict has been giving rise to increasing international frustration and it is uncertain how far 

this will go on.   

CONCLUSION  

As the above discussions and evaluation of the case of UNFICYP suggest, in 

managing and resolving internal conflicts, UN peacekeeping has many positive functions that 

cannot be denied. First of all, UN peacekeeping can prevent physical violence and conflict 

                                                                                                                                                                                     
10 In fact, on April 6, 2005, the United States Senate voted to decrease United States’ contributions to UN 
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escalation. Without controlling immediate violence and introducing a cooling-off period, it is 

not likely to initiate a peace process in any conflict. Further, peacekeeping forces can 

encourage negotiations between conflicting parties by providing secure meeting places, also 

working as mediators or intermediaries in the process. What is more, UN peacekeeping can 

open doors which might otherwise remain closed to efforts in peacemaking and peace 

building, to secure lasting peace.      

But on the other hand, the problems UN peacekeeping faces today confirm that a 

general and uniform global system of peacekeeping is still not imminent. UN peacekeeping is 

patchy, ad hoc, and contingent upon the interests and cooperation of major states. Moreover, 

peacekeeping forces seriously suffer, as addressed above, personnel, finance, training, and 

language problems. Yet in situations of internal conflicts, intervention in the affairs of others 

is a critical business. It is not an arena for mere posturing or for being seen as “doing 

something”. It must be attempted with the best, most committed, and perseverant personnel 

and pursued with a relentless intensity. Hence, further international cooperation is certainly 

needed if UN peacekeeping is to be strengthened to be the genuine protector of international 

peace and security.   
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KELİMELERİN GELENEKSEL SINIFLANMASI 

 

Dr. Nermin ALIYEVA∗ 

 Öz 

Geleneksel sözdiziminde sözcükler kelime türü adlanan ve bütün dillerde mevcut olan 

dokuz sınıfa ayrılmaktadır. Düzenli ve rasyonel teoriye değil de, karışık ve irrasyonel 

deneyciliğe dayanan bu sınıflandırma günümüz dilbilimcilerce eleştiri konusudur. 

Gerçekte iyi sınıflandırmanın bir kısım ayrıcı özelliklere göre yapılması gerekir. Bu 

zaman temel ve ikincil ayırıcı özellikleri, yani tam anlamlı kelimelerle, anlamı olmayan 

kelimeleri farklandırmak lazım. 

Anahtar kelimeler: geleneksel sözdizimi, kelime türlerinin sınıflandırılması, tam 

anlamlı kelimeler, tam anlamı olmayan kelimeler, tahmin edilen ve dolguluk kelimeler  

TRADITIONAL WORD CLASSES 

Summary 

The article deals with the classification of words. The questions of classification of parts 

of speech are investigated and complete meaning and incomplete meanings of words, 

independent and auxiliary words are singled out in this article, too. 

 Keywords: Traditional syntax, clasification of word types, exact meaning words, 

exact meaning of words that are not, predicted words and filler words. 

1. GİRİŞ. 

Geleneksel sözdiziminde sözcükler kelime türü adlanan ve bütün dillerde mevcut olan 

dokuz sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar: tanımlık, isim, sıfat, zamir, eylem, ortaç, zarf, önek, 

bağlaç ve ünlemlerdir. 

                                                 
∗ Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilbilim Araştırmaları Enstitütü, narminr@rambler.ru 
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 Düzenli ve rasyonel teoriye değil de, karışık ve irrasyonel deneyciliğe dayanan bu 

sınıflandırma günümüz dilbilimcilerce eleştiri konusudur. 

 Gerçekte iyi sınıflandırmanın bir kısım ayrıcı özelliklere göre yapılması gerekir. Bu 

zaman temel ve ikincil ayırıcı özellikleri farklandırmak lazım. Temel ayırıcı özellikler ikincil 

ayırıcı özellikleri kendine tabi tutuyor. Ayırıcı özelliklerin birbirine tabi tutulması prensipine 

dayanarak ölçütler aşaması belirlenir. Başlıca ölçüt sınıfların önem açısından yarımsınıflara 

ayrılmasıyla belirleniyor.   

 Sözcüklerin geleneksel olarak on dereceye ayrılması üç ölçüte göre yapılıyor: 

sözcüğün özelliğine, fonksiyonuna ve mevkiine göre.  

Gerçekte eylem, isim, tanımlık, ortaç ve diğer kelime türleri kendi ayırıcı 

özelliklerinden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. İsmin yerine geçebilen zamir, isimle 

beraber kullanarak onu değişik yönden belirleyen sıfat, her zaman fiille ilişkide olan zarf, 

sözcükleri birbirine bağlayan bağlaç dilbilgisel fonksiyonları açısından belirlenerek 

işaretleniyor.1  

  2. KELİME  TÜRLERİ 

İsimden önce gelen önek, konuşma tarzı ve tonla ilgili olan ünlem kendi mevkiine 

göre belirlenerek işaretlenmektedir.  

 Kusurlu şekilde yapılmış bu sınıflandırmayı kelime türlerinin tüm ayırıcı özelliklerini 

gereğince yansıtamadığından kabul edemeyiz, diğer taraftan bu sınıflandırma çelişkili 

görüşlere de yol açıyor. Bunu kabul edersek, o zaman Latınca'daki önek tecum'un  benimle 

zamirinden sonra kullandığını, Fransızca'da qui “evet” zarfının hiç bir zaman fiille bir arada 

gelemediğini söylemeliyiz. Bununla beraber kelime türlerinin bu şekilde sınıflandırılmasını 

günümüz açısından ele alarak suçlamaya kalkışmamız da, zannimizce doğru olmaz. Daha 

1921 yılında bilinir dilbilimci Vandriyes bununla ilgili şöyle yazmaktaydı: “Kelime türlerinin 

sınıflandırılması o kadar zor bir iş ki, hiç kimse bugüne kadar tatmin edici bir sınıflandırma 

yapamamıştır.” (Vandriyes J. Язык. Лингвистическое введение в историю (Tarihe 

dilbilgisel açıdan bakış), Москва, 1937; 114).  
                                                 

1 Lüsyen Tenyer şöyle yazıyor: Kelime türlerinin sınıflanmasıyla ilgili bu görüş çağdaş dilbiliminin taleplerini 
cevaplandıramıyor. İlk önce ortaç bağımsız bir kelime türü değildir. İkincisi, sayı bir kelime türü olarak dikkate 
alınmamıştır. Üçüncüsü, bu sınıflandırmada yansılamalı sözcükler, edatlar ve modalite sözler de yer almamıştır. 
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Kelime türlerini bu şekilde sınıflandırmanın kusurlu olmasına rağmen bazı durumlarda 

iki usulü kullanmak yoluyla sorunu çözmek mümkündür. Şöyle ki, belli bir kelimenin 

olmayışı teoriye uygun düşmediğinde, halde o sözcük  tahmin edilen sözcük olarak kabul 

ediliyor. Her hangi bir sözcüğü genelde anlam açısından açıklamak mümkün olmadıgı 

takdirde o kelime dolguluk olarak isimlendiriliyor.  

 Fakat dilbilm açısından bu iki terimin (tahmin edilen ve dolguluk) zamanlı zamansız 

kullanılması da doğru deyil, cünkü bu dil olaylarının özelliğinin net şekilde anlamaya engel, 

doğru şekilde açıklanmasına ve çözümünün yapılmamasına neden olabilir. Onları 

kullanmakla her hangi bir dilin sözdizimini istenilen dilin sözdiziminin yardımıyla açıklamak 

mümkündür. Bu yüzden de bu terimleri kullanmanın sakıncası vardır. Avrupa dillerinin 

dilbilgisi araştırılırken etalon dil olarak Latınca ele alınıyor. Bu genelde Latınca'nın toplum 

içinde önde gelen yerlerden birini tutmasıyla ilişkilendiriliyor. Diğer taraftan dilin kelime 

hazinesinin öğrenilmesi Latınca'dan başlanıyor. Bu dil dilbilimcilerin hazırlanmasında esas 

teşkil etmiş ve nihayet garip dilleri tanımlayan ilk insanlar – misyonerler  de Latınca eğitim 

görmüşler. 

 Öğrenilen dilin sözdiziminin yerine Latınca'nın sözdiziminin geçmesi mekanizması 

şöyledir: eğer o dildeki kelimelerin sayısı Latınca gramerine nazaran bir kelime az olursa, o 

zaman bu geçerli sayılabilir ve tahmin edilir sözcük adlandırılıyor. Fakat eğer o dilde 

Latınca'ya nazaran bir kelime fazla olursa, o kelime dolguluk sayılıyor.  

 Önemli iki küme kelimeler bulunmaktadır: tam anlamlı veya tam kelimeler ve tam 

anlamı bulunmayan, anlam açısından görevsiz, verimsiz kelimeler veya anlamsız kelimeler. 

Belirli anlam fonksiyonuna sahip kelimeler birinci kümede yer alıyor. Başka deyişle, bu 

kelimeler bilinçte yansıyan belirli idelerle çağrışım kuruyor. Bu durumda, Fransızca cheval, 

Almanca Pferd, İngilizce horse, Latınca eques, Azerice at  ve s. tam anlamlı kelimelerdir. 

Şöyle ki, her bir dildeki ses birimleri bir arada at kelimesine insan zihninde kişilik 

kazandırıyor.  

 Anlam fonksiyonuna sahip olmayan kelimeler ikinci kümeye girer. Bu kelimeler 

sadece olarak dilbilgisel araçtır. Bunların fonksiyonu anlam açısından tam anlamlı kelimeler 

kümesine işaret etmek, anlamı kesinleştirmek, kelimenin biçimini değiştirmek ve kelimeler 

arasında bağlantı kurmaktır. Mesela, Fransızca'da le, Almancada das, İngilizcede the ve s. tam 
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anlamı olmayan kelimelerdir. Şöyle ki, onlar bilincimizde hiçbir tasavvur oluşturamıyor. 

Cheval (isim, erkek cinsi, tekil), Pferd (isim, orta cins, tekil), horse (isim, tekil) görüldüğü 

gibi kelimelerin hangi kümeye girdiğini gösteriyor.  

 3. TAM ANLAMLI KELIMELER VE TAM ANLAMI OLAMAYAN 

KELIMELER 

Tam anlamlı kelimeler ve tam anlamı olamayan kelimeler bir kısım dilbilimcilerin 

anlam birim ve biçim birim adlandırdıkları dil birimlerine çok benzer. Tam anlamlı ve tam 

anlamı olmayan terimleri Çince'den alınmıştır.  

Tam anlamlı ve tam anlamı olmayan kelimeler arasında sadece bir kısım dillerde kesin 

hudut bulunmuyor. Bir kısım diller, özellikle de, konumuzla ilgili olan Avrupa dilleri hem 

tam anlamı olan hem de olmayan iki unsuru bir kelime içinde biraraya getirebilir. Bu tip 

kelimeler bileşim adlandırılıyor.   

 

 Mesela: “Atlar samanı yiyor” cümlesinde atlar ve yiyor kelimeleri tam anlamlı 

kelimeler olduğu için bileşimdir. Böylece, atlar  kelimesinde hem tam hem de tam anlamı 

olamayan kelimeler sıkı ilişki içindedir ve onları biri birinden ayırmak zordur.      

Sözdizimsel açıdan bileşimlerin tam anlamlı kelime sayılması gerekir. Şöyle ki, tam 

anlamlı unsurlar sayesinde onlar tam anlamlı kelimelere özgü anlambilimsel fonksiyona 

sahiptir. Mesela, dilin telgraf uslubunda tutum nedeniyle anlama dokunmadan tüm tam 

anlamlı kelimelerin kısaltılması talep ediliyor. Bu yüzden de anlamı olmayan kelimelerin 

atılması zorunlu hal alıyor ve sadece tam anlamlı kelimeler kalıyor. Mesela, böyle bir örnek 

verelim: Arriverai Paris demain train huit heures (Parise geliyorum yarın tren saat sekizde) 

cümlesinin  aslında J’arriverai á Paris demain par le train de huit heures (Yarın Paris'e sekiz 

treniyle geleceğim) şeklinde olması gerekir. Telgrafta j’, par, á, le, de kelimeleri kendiliğinde 

hiç bir anlam yüküne sahip olmadığımdan kullanılmamıştır.  

 Dilin tarihi gelişimi sırasında tam anlamlı kelimelrin tam anlamı olmayan kelimelere 

dönüşüm süreci görülmektedir. Anlamsız kelimeler sadece dilbilgisel fonksiyon üstlenebilir 
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ve onların büyük kısmı tam anlamlı kelimelerden oluşmuştur. . Mesela, Lat. qua re > Fr. car 

“o halde, şimdi ki”, Lat. illam > Fr. la (tanımlık), Hint-Avrupa dillerinde aug, Lat. aug-eo 

“artırıyorum” > Alm. auch “ayrıca”, Hint-Avrupa me\og “beceriyorum” > Alm. ich mag “ben 

beceriyorum” > Lat. magis “daha çok” gibi. 

 Tam anlamlı kelimelerin ifade ettikleri anlamlar dilbilgisel kümeler ağından 

geçirilerek idrak ediliyor. Bu yüzden tam anlamlı kelimeler kümesel sözdizimine girer, yani 

onlar kümesel sözdizimi içinde araştırılıyor.  

 Tersine, tam anlamı olmayan kelimeler fonksiyonel sözdiziminde araştırılıyor, 

yardımcı dilbilgisel unsurlar gibi onlar tam anlamlı kelimeleri yapısal açıdan birleştirmeye 

yardımcı oluyor. Böylece, tam anlamlı kelimeler ve tam anlamı olmayan kelimelerin karşı 

karşıya konulması, istatik ve dinamik sözdiziminin karşı karşıya konulmasından başka bir şey 

değildir.  

 Kaydetmeliyiz ki, kelimelerin ne zamansa tam anlamlı olması düşüncesini tamamen 

reddetmek veya onların tam anlamı olmayan kelimelere dönüşmesini anlamanın zor olduğunu 

kaydetmemiz gerekir. Bu özellikle, tercüme sırasında fazla hatalara yol açıyor.  

Anlambilimsel açıdan tam anlamlı kelimeler ve tam anlamı olmayam kelimeler 

arasındaki fark yapısal açıdan bağımsız kelimelerle yardımcı kelimeler arasındaki farkla 

eşittir. Yapısal fonksiyonu üstlenen ve bağlam yapabilen kelimeleri bağımsız kelimeler 

adlandırmak mümkündür. Örneğin, “Kemal'in kitabı” tamlamasında Kemal ve kitap 

kelimelerinin her ikisi bağımsız kelimelerdir. Yardımcı kelimeler hiçbir yapısal fonksiyonu 

üstlenmiyor, bağlam kuramıyor. Mesela, the book of father  kelime takımında the ve of 

yardımcı kelimelerdir. Yardımcı kelimeler bağlam kuramadığından sadece bir kısım 

çekirdekler içinde o çekirdeğin odak noktasını oluşturan bağımsız kelimelerle bir arada 

kullanılıyor. Yukarıda örnek verdiğimiz kelime takımında of yardımcı kelimesi father “baba” 

kelimesinin oluşturduğu odak noktasının çekirdeği içinde bulunuyor. Böylece, her bir 

yardımcı kelime çekirdek oluşturan bağımsız kelimeye tabidir.  

Bağımsız kelimeler kendini idare edebiliyor ve bütünlükle bireyselliğini koruyabilir. 

Her birinin anlamı vardır ve cümle içinde yardımcı kelimeler olmadan kullanılabilir. Örneğin, 

“Kemal Nurlan'ı gördü” cümlesinde olduğu gibi. Burada üç kelimenin her birinin büelli 

anlamı vardır. Yardımcı kelimeler ise kendini idare edemiyor, onların özel anlamları 
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bulunmaz ve cümlede yanısıra geldiği kelimelerin dışında bir anlsam ifade edemezler. 

Yardımcı kelimeler bağımsız kelimelerle bir çekirdek içine giriyor ve bağlam kurmaya 

eğilimlidir. Mesela: Alm. das Buch kelimesinde tanımlık das isimsiz tasavvur edilemez. 

Fransızca'daki le livre kelimesinde tanımlık le, livre kelimesinden ayrı kullanamaz veya bir 

başka örnek daha: il fiilsiz kullanamaz, il chante - he sings “O, şarkı okuyor” cümleleri gibi. 

4. SONUÇ VE DEYERLENDIRME. 

Figüratif dille söylersek, bağımsız kelimeler sanki binanın yapılmasında önemli ve en 

başlıca araç olan tuğlaya benziyor. Bu tuğlalardan cümleler yapılıyor. Yardımcı kelimeler de 

sanki yapı malzemesi olan çimento görevi taşır. Çimento taşları biri birine bağladığı gibi, 

yardımcı kelimeler de bağımsız kelimeler arasında o şekilde ilişki kurarak cümlenin 

mükemmelliğini artırıyor.   

 

                             stemma 2  

Bağımsız kelimeler cümlenin yapısal birimlerini oluşturuyor. Bu yüzden de onlar 

çekirdekte bağımsız olarak kullanılabilir. Yardımcı kelimeler cümlede düzenleyici 

fonksiyonunu yapamıyor. Bu yüzden de çekirdekte de bağımsız kelime olarak kullanılmıyor. 

Onlar sadece bağımsız kelimelerin yanında bulunmak görevini yapabilir. 

Böylece, mesela, “He looks at Alfred’s book” “O, Alfred'in kitabına bakıyor” 

cümlesinde at, ’s yardımcı kelimeleri book, look, Alfred bağımsız kelimeleriyle aynı çekirdek 

içinde bulunmuştur. Bağımsız kelimeler görevine göre birer biçim birimlerdir. Şöyle ki, onlar 

yapısal fonksiyon yerine getirir, ayrıca, anlambilimsel açıdan tam anlamlı kelimelerdir, 

görevine göre anlam birimlerdir, çünkü onlar anlambilimsel fonksiyon yapmaktadır. Çok 

zaman bağımsız kelimeler tam anlamlı kelimeler oluyor, tam anlamlı kelimeler ise bağımsız 

kelimelerdir. Mesela, Alfred kelimesi hem bağımsız kelimedir, bağlam oluşturur hem de tam 

anlamlı kelimedir, cünkü özel anlam taşıyor. Fakat bazı durumlarda bağımsız kelimenin tam 

anlamlı kelimeyle denkleşmesi gerekir, bu ise çekirdeğin parçalanarak ayrıldığı durumlarda 

olabilir.  
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Tarihsel açıdan yardımcı kelimeler idare edilebilirliğini kaybetmiş bağımsız 

kelimelerden oluşmuştur. Mesela, Fransızca'da şahıs eki olan il yardımcı kelime durumda 

kullanılır, fiilsiz kullanılmıyor. Kelimenin kökü Latınca'da eskide bağımsız bir kelime olarak 

kullanılmış ille kelimesinden alınmıştır. Eski Fransızca'da il kelimesi bağımsız bir kelime 

olmuştur.  

Yardımcı kelimenin birarada geldiği bağımsız kelime ne zamansa bağımsız olmuş 

yardımcı kelimenin sözdizimsel açıdan ondan asılı olduğu kelimedir. Böylece, bağımsız 

kelime ve yardımcı kelime arasındaki yapısal ilişki prensip açısından tamlayan ve tamlanan 

arasındaki ilişkidir. Fakat eğer tamlayan ve tamlanan arasındaki ilişkide bu kelimelerin belirlli 

derecede ayrılması düşünülürse, o zaman bağımsız ve yardımcı kelimelerin birleşmesi halinde 

bu ayrılma sıfıra iniyor. Çekirdek içinde olan tüm ilişkiler görevine göre kökenbilimsel 

anlama sahiptir. Böylece, Fransızca'daki “İl aime les roses” (O gülleri seviyor) ve onun 

Latınca'sı “İlle amat illas rosas” cümleleri şekil açısından şu şekilde verilebilir:  

 

Sözvarlığının anlambilimsel açıdan gelişimi ve tam anlamı olmayan kelimelerin 

oluşumu sözdizimine bağlı olmadan ortaya çıkar. Bu halde sözdizimsel bakımdan tamlanan 

tam anlamlı kelime bağımsız kelimeye – bağımsız kelime yanısıra gelen yardımcı kelimeye 

tabi tutuluyor. Bu durum Fransızca'da hal zarflarında daha fazla görülmektedir. Fransızca'daki 

–ment yardımcı unsuru Latın dilindeki mente bağımsız kelimesinden oluşmuştur: Latınca'da 

bona mente “iyi halde, iyi durumda”> Fransızca'da bonne ment  biçiminde kullanılarak “saf 

yürekli” anlamı ifade etmektedir. 

                          

                                              stemma 4  
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 Родственные узы тюрков в истории и фольклоре 
 

 
Мурадгелди Соегов∗ 

 
         Some data «The Genealogical tree the Turkmens» with data from Orkhon 
inscriptions is exposed to comparative studying. On the basis of the analysis of 
history and a current state of a cult of a deity of Umai/Humai the sight about a 
ruling Oghuz-Turkmen tribe chepni which was on a top Ancient Turkic Kaganat 
is proved. The given examples from folklore of the Turkmen and Altai people 
allow to ascertain that many folklore motives have the general origin which 
roots leave to the Ancient Turkic period of ethnic formation and development of 
these people. 
 
       Key words: ancient Khunns, Oghuz-Turkmens, a deity Umai/Humai, a 
tribe Chepni, general roots. 
  
       Подвергаются сравнительному изучению некоторые данные 
«Родословного древа туркмен» со сведениями из Орхонских надписей. На 
основе  анализа истории и современного состояния культа божества 
Умай/Хумай обосновывается взгляд о  правящем огузо-туркменском 
племени чепни, которое находилось на верхушке Древнетюркского  
каганата. Приведенные  примеры из фольклора туркменского и алтайского 
народов позволяют констатировать, что многие фольклорные мотивы 
имеют общее происхождение, корни которых уходят к древнетюркскому 
периоду этнического становления и развития этих народов.  
 
         Ключевые слова: древние хунны, огузы-туркмены, божество 
Умай/Хумай, племя чепни, единые корни.  
 
         Огузы (согласно китайским хроникам род ашина –   “волк”),  являясь 
прямыми потомками и продолжателями традиций древних хунну (хуннов, 
гуннов), создали и правили в VI – VIII веках могущественным 
государством, традиционно называемым современными учеными 
                                                 
∗ Профессор Международного туркменско-турецкого университета, академик АНТ, 
msoyegov@gmail.com 
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Древнетюркским  каганатом  [См.: Соегов, 2009, c. 241 – 247].  Еще в ХI 
веке Махмуд Кашгарский в своем известном словаре «Диван-у лугат ат-
тюрк» неоднократно констатировал, что «Огузы – это есть туркмены» 
[Atalay,  1985 I, c. 55] , «Туркмены – это есть огузы» [Atalay, 1986 III, c. 
412], «Карлуки – отдельны от огузов, но они также являются туркменами» 
[Atalay, 1985 I, c. 473]. Средневековый ученый отделяет огузских  туркмен 
(Oğuz Türkmenleri) от царствующих в то время тюрков (Hakanlı Türkler), 
т.е. карлукских туркмен, которые управляли Караханидским государством 
[Atalay, 1985 I, c. 14; См. еще: Соегов, 2008, c. 128 – 137]. По некоторым 
подсчетам, количество туркмен, переселивщихся в Малую Азию еще в ХI 
веке, составляло 1,5 млн человек [Atsız, 2008, c. 12]. Действительно,  в 
средние века туркмены, представляли собой некий суперэтнос. По словам 
Э.В. Севортяна,  неслучайно  «в те далекие века туркмены в глазах своих 
соседей представлялись видным народом» [Севортян, 1971, с. 273]. 
       Хивинский хан и историк Абу-л-Гази Бахадур-хан (1603 – 1664) пишет 
во введении следующие слова  по поводу написания своего сочинения 
«Шеджере-и теракиме» («Родословное древо туркмен»): «…туркменские 
муллы, шейхи и беки прослышали, что я хорошо знаю историю; и вот 
однажды все они пришли (ко мне) и сказали: «У нас (в народе) есть много 
(разных списков) сказания об Огузе («Огузнаме»), но нет (ни одного) 
хорошего: все они (полны) ошибок и друг с другом не сходятся; каждый из 
них в своем роде». И когда они высказали просьбу: «Было бы хорошо, если 
бы была одна правильная, достойная доверия история», я уважал их 
просьбу… Этой книге мы давали название «Родословное древо 
туркмен»… Теперь мы поведем речь со (всеми) подробностями, (начиная) 
с Адама и до сего времени, т.е. до тысяча семьдесят первого года (1660 – 
1661 г.н.э. – М.С.), о том, что мы знаем о туркменах и об илях, которые 
присоединялись к туркменам и которые впоследствии носили имя 
туркмен» [Кононов, 1958, с. 35 – 37]. Из этого явствует, что, во-первых, 
сочинение Абу-л-Гази Бахадур- хана является одним из «Огузнаме», 
существующих среди народа с давних времен и, во-вторых, в них наряду с 
рассказами о «исконно» туркменах (т.е. тех племенах, которые являются 
потомками и последующими поколениями 24 внуков Огуз-хана) имеются 
также сведения о других этносах, вошедших в состав туркмен в разные 
периоды истории.                                                                          
             Определенные параллели можно наблюдать в духовно-
историческом наследии разных по происхождению народов мира. По 
Библии сын Авраама (Ибраима) и его наложницы Агари (Хаджар), Измаил 
(Исмаил),  вместе со своей матерью был изгнан отцом в пустыню, когда 
жена Авраама Сарра родила Исаака (Исхака). В исламе Измаил является 
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одним из пророков, и  его 12 сыновей  считаются родоначальниками 12 
арабских племен. Все это  чем то напоминает события из «Огузнаме», 
когда возникает неразрешимое противоречие между Огуз-ханом и его 
отцом Кара-ханом, и как 24 внука Огуз-хана становятся родоначальниками 
24 туркменских племен. Но эти соответствия являются лишь 
типологическими, и лишены этногенетического основания.   
         Старые списки «Огузнаме», т.е. эпические сказания о легендарной 
родословной туркмен и их  прародителе Огуз-хане, являясь сборниками 
исторических легенд,  содержат сведения о древней истории, в том числе о 
военных походах как Мао-Дуна (Модэ-хан, правил в 209 – 174 гг. до н.э.),  
правителя азиатских гуннов (хунну), так и Аттилы (400 – 453 гг. н.э.),  
правителя европейских гуннов. Как известно, первый переводчик 
китайских исторических хроник на русский язык Н.Я. Бичурин (Иакинф, 
09.10.1777 – 11.05.1853) считал могущественного правителя хунну Модэ-
хана и древнего родоначальника современных туркмен Огуз-хана одним и 
тем же историческим лицом. О бурных боевых деяниях Мао-Дуна (Модэ-
хана) рассказывается в китайских анналах, часть из них вошла в 
«Огузнаме» и связана с именем Огуз-хана [Бичурин, 1950; См. еще: 
Соегов, 2009, c. 241 – 247].   

   По нашему мнению, некоторые старые списки «Огузнаме», 
включенные затем Абу-л-Гази в свою «Родословную древу туркмен», 
содержали сведения о гёктюркских правителях, а также  об их мудром 
визире Тоньюкуке, правда, в последующем называя его Коркутом.  

   В настоящее время под именем Коркут в первую очередь 
подразумевается  главный герой эпоса «Книга моего деда Коркуда», 
который сохранился в двух списках, названных по месту нахождения – 
Дрезденским и Ватиканским. Мы вслед за Х.Г. Короглы считаем, что 
наряду с героем указанного выше эпоса, имя Коркут носило еще несколько 
исторических личностей прошлого [Короглы, 1972, с. 9 - 62].  Одним из 
них является Коркут из «Родословного древа туркмен» хивинского хана и 
историка Абу-л-Гази, который составил свое произведение на основе 
устных и письменных вариантов существовавших тогда «Огузнаме». Труд 
Абу-л-Гази содержит очень ценные сведения о событиях из  истории 
гёктюрков, вопреки утверждения одного из его исследователей и 
издателей Р. Реджепова о полном отсутствии в «Родословном древе 
туркмен»  истории Древнетюркского каганата [См.: Abylgazy, 1992, с. 10].   

 Согласно китайским источникам и самим орхонским надписям мудрый 
Тоньюкук был главным советчиком и визирем трех правителей – Кутлуг-
кагана, Капаган-кагана и Бильге-кагана. Такое важное обстоятельство не 
могло не отражаться в  «Родословном». В главе «О царствовании Ынал-
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Йавы-хана», в частности, сказано: «Собрался весь огузский иль во главе с 
Коркут-ата (в надписях Тоньюкук – М.С.)  …подняли государем Ынала-
Йавы (Кутлуг по надписям – М.С.)… Визирем у него был Коркут-ата. И 
что бы не сказал Коркут-ата, Ынал-Йавы не отступал от его слов… Он 
(Коркут) был визиром при трех государях» (Кононов, 1958,  с. 57). Из 
каменных памятников со слов самого  Тоньюкука также узнаем, что 
именно он назначил Кутлуга (Илтериша) каганом, который всегда 
прислушивался к его советам: «Я сказал: “Не пожелать ли мне его 
каганом?“  Я размышлял… Затем, так как Тенгри (Бог) дал мне мудрость, 
именно я пожелал кагана» (Камень I. Западная сторона, строки 5-6). Как 
видно из приведенного выше отрывка, данное событие также нашло свое 
отражение в «Родословном».  

   Из надписей, высеченных на камне, явствует, когда умер Кутлуг-
каган, его старший сын, наследный принц Бильге  был малолетним, и 
поэтому каганом стал его брат Капаган. Китайские источники сообщают, 
что в последующем передача власти Бильге-кагану была связана с 
драматическими конфликтами, в решении которых активное участие 
принимал его младший брат Кёль-тегин. Данные исторические факты 
вошли в «Родословную», но в несколько иной  интерпретации: “И еще весь 
народ, во главе с Коркутом (Тоньюкук по надписям – М.С.),  , сказал Эрки: 
«…Садись на место твоего старшего брата Дюели-Кайы (по надписям  
соответствует также Кутлуг-кагану – М.С.) и правь ханством, а когда 
Туман (Бильге по надписям, а по китайским источникам Могилян – М.С.)  
станет джигитом, ты сам прекрасно знаешь, что ты должен ему дать», и 
сделали Кёль-Эрки (Капаган по надписям – М.С.) ханом… Туман стал 
джигитом. Люди, которые служили еще Дюели-Кайы-хану, обратились к 
Туману с такими словами: «Царство тебе досталось в наследство от твоего 
отца. С согласия всего народа оно временно было поручено Кёль-Эрки с 
тем условием, что, когда ты станешь совершеннолетним, оно должно было 
передано тебе». Туман приказал через одного человека передать эти слова 
Кёль-Эрки. Кёль-Эрки, услышав эти слова, передал их Коркуту (Тоньюкук 
по надписям – М.С.)  …”    

  Если в китайских исторических документах рассказывается о 
вооруженной борьбе храброго воина, славного полководца Кёль-тегина –  
младшего брата Бильге-кагана за передачу престола своему старшему 
брату, то  в «Родословном» подобную миссию выполняет сын Туман-хана 
– богатырь, удалец и герой Канлы-Йавлы, т.е «кровавый Явлы».                          

   В «Родословном древе туркмен» Абу-л-Гази (следовательно и в тех 
«Огузнаме», которые легли в его основу) непосредственно туркменская 
история начинается с рассказов о родоначальнике туркмен Огуз-хане, 
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который по китайским источникам соответствует правителю хуннов Модэ-
хану или Мао-Дуну. За тем, как и ожидается, логически следует частично 
приведенная нами выше история гёктюрков (с главы «О царствовании 
Ынал-Йавы-хана» и далее), а с глав «О царствовании Кара-хана, сына Мор-
Йавы» и «О царствовании Бугра-хана» начинается история туркменского 
государства Караханидов. Далее по хронологии в соответствующих главах 
расположены рассказы о правителях туркменских государств Газневидов, 
Сельджукидов и т.д.  

  Подведя итоги всему сказанному по интересующему нас вопросу, 
можно констатировать, что  Тоньюкук был и оставался главным визирем и 
мудрым советчиком правителей до своей глубокой старости. Был велик его 
авторитет и среди  народных масс. Реально-исторический образ Тоньюкука 
в каменных надписях в последующем в новых исторических условиях 
трансформировался в художественно-эпический образ мудрого старца из 
«Книги моего деда Коркута». Промежуточным звеном этого 
многовекового процесса являются описываемые в «Родословном древе 
туркмен» события из истории гёктюрков, а именно те события, в которых 
участвовал Коркут-ата (Тоньюкук). Отличие «Родословного» от надписей 
в этом вопросе возникло постепенно в ходе трансформации исторической 
действительности в художественно-эпическую действительность под 
воздействием последующих, порою и предыдущих  событий по законам 
эпического жанра при формировании народного эпоса.   
        Государство азиатских хуннов и Древнетюркский  каганат во главе с 
хунно-огузо-туркменскими племенами объединили в себе другие 
многочисленные тюрские племена и народы. Но многие вопросы, 
связанные с этнической историей Древнетюркского каганата,  остаются до 
настоящего времени мало разработанными или неразработанными вообще. 
Одним из таких является вопрос о главенствующем племени в каганате, 
которое по существу явилось межплеменным объединением, состоящем из 
многих тюркоязычных этносов. В науке с более или менее достоверностью 
установлено, что в Караханидском государстве правили туркмены-карлуки 
(термин Махмуда Кашгарского), состоящие из племен чигил, тухси и ягма, 
а происхождение правителей Газнавидского государства связано с  
племенем кынык, которое является одним из 24-х огузо-туркменских 
этнических групп, и наконец,  Великие Сельджукиды этнически восходят к 
племени кайы. 

     Слова  правителя Бильге-кагана «Народ токуз-огузов был моим 
собственным народом», которые увековечены в каменном памятнике в 
честь Кёль-тегина, к сожалению, не дают конкретный ответ на вопрос: 
Какому из огузо-туркменских племен принадлежали правители 
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Древнетюркского  каганата? Поэтому приходится прибегать к косвенным 
доказательствам, хотя они также содержатся в Орхонских надписях. Во 
втором камне памятника Тоньюкуку высечено  предложение с названием 
трёх божеств, которые обеспечивали гёктюркам победу над своими 
врагами: «Тенгри (“Небо” – Верховный Бог), Умай (Хумай – женское 
божество) и Ыдук йир-суб («Священная земля-вода» – Родина-мать) 
подавить (нам) дали (врага всегда), надо думать». В памятнике записано 
следующее  размышление Бильге-кагана: «На счастье госпожи моей 
матери, подобной как Умай (Хумай) мой младший брат Кёль-тегин 
возмужал богатырем-молодцом» [Orkun, 1986; Tekin, 2003]. Хумай 
изображен в виде птицы (Сфинкс) в бюсте Кёль-тегина на его короне [См. 
еще: Söýegow, 2006, Соегов, 2007, Söýegow, 2008].   

                Из приведенных примеров узнаем, что представители правящего 
племени – верхушка Древнетюркского  каганата наряду с Тенгри  и Йир-
Суб, которые  были  общими для всех тюркских племен страны,  
поклонялись еще третьему божеству – Умай (Хумай). По сочинению 
«Родословное древо туркмен»  Абу-л-Гази Бахадур-хана, которое написано 
на основе существовавших в то время устных вариантов и письменных 
cписков старых “Огузнаме”,  каждое из 24-х огузо-туркменских племен 
имело свою священную птицу (онгон), а   Хумай является божественной 
птицей племени чепни [Кононов, 1958, c. 53]. По нашему мнению, 
подобное совпадение позволяет заключить, что главенствующим  в 
Древнетюркском  каганате было именно племя чепни, современные 
поколения которых  проживают в Туркменистане, Турции и некоторых 
других странах. Можно не сомневаться, что этнические традиции 
правящего в каганате племени стали основными, главенствующими и 
оказали большое влияние на традиции  других народов и племен, 
населявших  данное государство.  
       В текстах современных туркменских любовных песен (в основном 
анонимных) встречается устойчивое сочетание Хумай гёзлим «/Красивица 
ты/ моя с глазами Хумай//Умай». Как отмечает Л.П. Потапов в своей 
работе «Умай – божество древних тюрков в свете этнографических 
данных», культ  Умай (Умай-эне – куш-эне, Ымай,  Май-эне) продолжает 
иметь место в религиозных представлениях многих современных народов 
Алтая, который «был в особом почете у социальной верхушки древних 
тюрков» [Потапов, 1973, c. 268 – 280, 286] т.е., по нашему утверждению, у 
огузо-туркменского племени чепни – правителей  Древнетюркского  
каганата. Здесь же следует отметить, что одной из ранних работ о культе 
Умай у алтайцев является небольшая статья Н.П. Дыренковой, 
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опубликованная в Баку еще в 1928 году. [Из последних работ см.:  Соегов, 
2010, c. 337 – 338].       
       Ниже предпринята попытка на примере еще нескольких фактов 
произведений туркменского и алтайского фольклора проследить 
параллельные пути развития общих мотивов, которые исходят из единого 
источника, существовавшего в древнетюркский период, когда правили 
представители огузо-туркменского племени чепни.     
       Как отмечает А.А. Конунов, идеальный облик, красота  героини в 
алтайских сказаниях, пересказанных сказителем Н. Улагашевым, 
выдающимся хранителем устного народного творчества алтайского 
народа, в большинстве случаях выражается посредством уподобления с 
Солнцем и Луной. Например, в сказании «Эрзамыр» (Цитируется по статье 
А.А. Конунова «Стилевое варьирование в героических сказаниях Н. 
Улагашева и в героическом эпосе коренных народов Горной Шории и 
Хакасии»): 
      Ары кoрзo, Ай кептy «Если туда посмотрит, Луне подобна». 
      Бери кoрзo, Кyн кептy «Если сюда посмотрит, Солнцу подобна». 
      В туркменском эпическом фольклоре сохранилось это уподобление в 
более специфическом художественном оформлении: Ай дийсе, агзы бар, 
Гюн дийсе, гёзи бар “Если скажет, что она /красива/ как Луна, то у нее 
имеется рот, если скажет, что она /красива/ как Солнце, то у нее имеются 
глаза” (Здесь и далее туркменские примеры приводятся согласно полевым 
записям автора настоящей статьи). 
      По словам С.М. Орус-оол «Подобное уподобление небесным светилам 
несет во всех сказаниях описательно-изобразительную функцию. 
Отождествление объектов с небесными светилами в разных традициях 
обнаруживает тенденцию к тому, чтобы превратиться в клише» (См. 
указанную выше статью А.А. Конунова). Сюда же следует добавить, что 
распространение образов с участием небесных светил  в разных 
тюркоязычных фольклорных традициях первоначально было связано с 
именами трёх сыновей древнего родоначальника современных туркмен 
Огуз-хана, которые носили «небесные» имена, т.е. Кюн-ханом, Ай-ханом и 
Йылдыз-ханом.   
       Хотя фигуры, описывающие плач эпического персонажа у Н. 
Улагашева 
достаточно разнообразны, тем не менее они часто совпадают с фигурами 
туркменского фольклора. Приведем один пример согласно статье А.А. 
Конунова: 
       Кoзиниң јажы кoл болды (алт.) // Гёзюнинг йашы кёл болды (туркм.) 
«Слезы из его глаз – озером стали».  
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       Подобные и другие многочисленные фольклорно-языковые образы с 
изображением рельефа местности исторически можно связать с именами 
других трёх сыновей Огуз-хана, т.е. Кёк-ханом, Таг-ханом и Тенгиз-ханом, 
которые носят наземные значения и относятся к древнетюркскому 
периоду.    
         Хотим подчеркнуть, что в дальнейшем  при изучении вопросов 
этногенеза и фольклора туркменского и алтайского народов может  иметь 
большое значение сравнительный лингвистический и исторический анализ 
их этнонимов, а также тамги (тавро) [См.: Екеев, 2008,  с. 92 – 101]. 
         Настоящее сообщение выполнено на основе очень ограниченного 
количества источников фактического материала, и поэтому мы не 
претендуем на более чем, внесение вопроса на повестку дня для 
дальнейшего обсуждения. Это –  во-первых. Во-вторых, разработки по 
данному направлению в будущем могут быть успешными только при 
условии объединения усилий заинтересованных ученых Туркменистана, 
Республики Алтай и других сибирских  регионов Российской Федерации. 
В этой связи вспоминаются дни совместной работы, когда 10 – 12 сентября 
1985 года в Ашхабаде проходила Всесоюзная тюркологическая 
конференция, в работе которой наряду с туркменскими и другими 
учеными приняли участие М.И. Черемисина (Новосибирск), Е.И. Коркина 
(Якутск),  А.Т. Тыбыкова (Горно-Алтайск), П.Я. Трояков (Абакан) [См.: 
Вопросы, 1985], а в Международной научной конференции «Сюжет 
Огузнаме как исторический и культурный источник» (Ашхабад, 14 – 15 
октября 2010 г.) из Сибирского региона, к нашему сожалению, участвовал 
только один ученый –  Н.В. Екеев (Горно-Алтайск), который выступил с 
докладом «Огузнама и алтайский эпос: сравнительное изучение и 
использование в историческом исследовании»  [Екеев, 2010, c. 270 - 271]. 
Считаем, что  в настоящее время для  успешного решения совместных 
задач гуманитарного характера следует  широко пользоваться 
возможностями всемирной паутины – Интернета и других  инноваций в 
мировой информационной технологии. 
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BİLGİSAYAR FOBİSİ: SEBEPLER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DURUM 
ÇALIŞMASI∗ 

 

       
Vehbi Aytekin SANALAN1 Esra TELLİ2         Embiya ÇELİK3           Yener ÖZEN4 

     
 Recep ÖZ5  Ayhan KOÇ6  Yavuz SELİM7 

ÖZ 

Bilgisayara karşı duyulan direnç, tedirginlik, isteksizlik, çaresizlik duyguları bilgisayar 
korkusu ya da bilgisayar fobisi olarak ifade edilmektedir. Bilgisayarın günümüz koşullarında 
elde ettiği yer düşünülürse bilgisayar korkusuna sahip bireylerin bilgisayarın sağladığı 
avantajlardan yararlanamamaları söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda yapmakta olduğumuz 
çalışma ile bilgisayar korkusuna sahip öğretmen adaylarının durumunun derinlemesine 
incelemesi, bu korkunun sebepleri ve ne şekilde ortaya çıktığının belirlenmesi ve bilgisayara 
yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada durum çalışması (case study) deseni kullanılmıştır. Bu araştırma daha önceden 
bilgisayar fobisinin var olduğu belirlenen üç öğretmen adayıyla, görüşme rehberi, video 
kayıtları, gözlem raporları, bilgisayar dersi uygulama sınav verileri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda incelenen bireylerde bilgisayar korkusunun 
başarısız olma endişesi ve çevrenin olumsuz baskısını hissetme şeklinde tezahür ettiği ve bu 
korkunun bilgisayar uygulamalarında başarısızlık ve bilgisayarla fiziksel temasta tedirginlik 
sonuçlarını doğurduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: bilgisayar fobisi, teknoloji fobisi, bilgisayar kaygısı 
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COMPUTER PHOBIA: A CASE STUDY ON REASONS AND RESULTS 
ABSTRACT 

Computer phobia is one of many types of technophobia and the term is quite new for the area 
of human-computer interaction. People who are afraid of using computers fall behind the rest 
of the civilization in this information age. In educational settings, it is more required for a 
teacher to make use of the computers without any fear or any negative attitudes. Three pre-
service teachers who can be considered as technophobic are the focus of this case study. Data 
collection instruments are an interview protocol, video recordings of one-hour sessions of 
computer use, observation field notes, and case reports about computer use. An analysis of 
data reveals that each case lives the computer phobia in different ways, and towards different 
aspects of computer usage. Some recommendations are made to diagnose computer-phobic 
teacher candidates and improve the practices and policies about pre-service teachers’ 
computer usage. 

Keywords: Technophobia, computerphobia, computer anxiety 

Summary 
21st century is called ‘information age’, where it is necessary to access the information 

easily and rapidly. The developments in information technologies continuously grow to meet 
contemporary needs. Rapid technology infusion into our lives causes sceptical and negative 
emotional reactions such as anxiety effecting the use of new technologies (Kuşkaya-Mumcu 
and Altun, 2008).  

The fear of technology, technology phobia,  also occurres as a result of individuals’ 
negative emotional reactions. Phobia is defined as unusually powerful fear or terror against 
some certain items and cases (TDK, 2009). Technophobia, meaning the phobia of technology, 
is a term that can be applied to different types of technology, and the phobia of computer is 
considered as a sub-concept. According to Jay (1981), computer phobia can be identified as 
follows: 

• uneasiness in not only using but even thinking about computers, 
• avoidance of talking about computers, 
• anxiety and fear against computers, 
• a hostile and aggressive attitude against computers. 

In other words, the phobia of computer is a term that occurs while individuals use the 
computer directly or have the possibility of using a computer (Çırakoğlu, 2004; Gürcan ve 
Ceyhan, 2003). Survey results revealed that these negative feelings differ by gender, age and 
educational status. Males have more fear than females, and age have a negative effect on 
computer fear (Laguna ve Babcock, 1997; Levin ve Gardon, 1989; Weil ve Rosen, 1995). 

The symptoms of computer phobia are also defined in the literature where one or more 
can be observed on a computer phobic person. We may list these symptoms as (Jay, 1981; 
Kneller, 1986; Kuşkaya-Mumcu ve Altun, 2008; Maren, 1987; Wilcocks ve Mason, 1987) : 

• resistance against talking and thinking about computers, 
• anxiety and fear against computers, 
• hostile and aggressive opinions and actions against computers, 
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• fear of harming computers, 
• avoidance of establishing physical contact with computers, 
• disregard  the advantages of computers, 
• avoidance of those who are good at using computer, 
• resistance against using computers, 
• hatred toward computer use, 
• fear of failure. 
Research efforts attempt to determine and develop suggestions to eliminate individuals’ 

fears against computer (Fisher, 1991; Jay, 1981; Kneller, 1986; Mcilroy vd. 2007; Rosen ve 
Weil, 1995; Wilson, 1999). Studies with various samples generally focus on educational 
settings where teachers need to use computer technology to extend the quality of instruction 
process (Çavuş ve Günbatar, 2008). Teachers who fail to keep up with the technological 
innovations will remain insufficient and inefficient in rapidly renovating common practices. 
So it is important to determine computer phobia and study it in depth for the teacher 
candidates to be able to help them overcome their fears. 

The aim of this study is to deeply investigate the three teacher candidates for their views 
about computer, the attitudes in the medium of computer and their computer use performance. 
Teachers are expected to increase the efficiency of instructional process and to use the 
computer technologies to provide this process more efficient. 

Case study technique is used as research method. The study group involved three teacher 
candidates selected by the researchers after analyzing grup discussions transcripts and 
observation notes. In this case study multiple information sources are used to collect data to 
establish triangulation.  

Interview guide developed by researchers is used to conduct interviews. Video recordings 
are captured while participants’ are using computer. Observation notes and computer course’s 
application activity data are also used to collect data. Content analysis, a qualitative analysis 
technique, is implemented to analyze the data obtained from three different data source. The 
data are grouped according to the themes extracted from the literature and sub-dimensions are 
labelled by the researchers. Then, a deeper analysis is carried out to gather detailed 
information about sub-dimensions. 

It can be seen from the results that the first candidate (H.F.), choosen as the case, has a 
profound anxiety and fear against the computer. One of the main reasons of this case is the 
fear of being unsuccessful. The teacher candidate finds computer as useful and is willing to 
use it, but the risk of harming the device and fear of being unsuccessful holds her back from 
using computer. The second candidate (E.F.) has also discomfort against the use of computer. 
It is probably because she attaches very little value on computer use. Similar to the first 
candidate, this candidate has a fear of failure. Third candidate’s computer fear has emerged 
later in his life after an anxiety about grades. The candidate has a special fear and attributes 
this to the possibility of being unsuccessful. 

At the end of the research, all three teacher candidates, taken as the cases, are identified as 
holders of  computer phobia. Similarly, the fear of failure or the concerns about grades come 
forward as the common reasons for computer fear. All three candidates are comfortable in 
using technologies other than computers. 
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All three teacher candidates are unsuccessful in applied achievement test. This shows that 
they face some difficulties when physically accessing the computers. 

All teacher candidates have the feelings of anxiety, fear and uneasiness against the use of 
computer. Underneath this lies the fear of failure or grade concerns. 

While the two of the teacher candidates feel peer pressure, the other one does not feel such 
a stress. It is found that peer pressure appears as fear of being laughed at, or embarassed.  

In the result of the study regarding the case of computer phobia it may be proposed to 
improve the computer education curricula offered in primary and high school system and to 
provide a positive atmosphere for individuals to create positive attitude toward computers.  

Additionally, a more comprehensive study is needed to find out people’s fear of 
computers in a broader sense since the results of this study might be a precursor of a more 
widespread computer phobia.  

Giriş 
21. yüzyıl bilgi çağı olarak tanımlanmaktadır. Bu durum bireylerin bilgiye kolay ve 

hızlı ulaşma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bu ihtiyacı 
karşılayabilmek için sürekli olarak devam etmektedir. Bilişim teknolojileri hayatımıza hızlı ve 
yoğun bir şekilde giriş yaparken bu durum bazı bireylerde yeni teknolojilerin kullanımını 
etkileyen kaygılar gibi şüpheli ve olumsuz duygusal tepkilerin oluşmasına sebep olmuştur 
(Kuşkaya-Mumcu ve Altun, 2008).  

Psikolojide Fobi 
Fobi, Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku ve 

yılgı olarak tanımlanır (T.D.K, 2009). Çeşitli türde fobiler vardır: Kapalı yerlerden, 
yüksekten, karanlıktan ve uçaktan korkma gibi. Bir veya daha fazla nesneden (Bilgisayar gibi) 
duyulan korkular oldukça yaygındır. Ancak hafif şiddette oldukları ve güncel yaşamı 
etkilemedikleri sürece zararları yoktur. Eğer kişi kaçınamayacağı şeylerden korku duyuyorsa 
ızdırabı daha şiddetli olur. Fobi kişinin yaşamını alt üst edebilir. Bunun nedenleri kişinin 
davranış tarihçesinde genellikle ürkütücü veya “travmatik” olaylar vardır. Fobi sıklıkla 
bireyin erken yaşantısında birçok kez yinelenen ürkütücü durumlardan oluşur. Her iki 
durumda da fobi klasik şartlanmış bir korku ve bu ilk korku durumunun benzer durum ve 
objelere genellenmesinden kaynaklanır. Bazı durumlarda ise korku (fobik reaksiyon) diğer 
kişileri gözleyerek ve taklit ederek öğrenilir (Cliford, 2009).  

Bilgisayar Fobisi 
Teknoloji korkusu ya da diğer bir ifadeyle teknoloji fobisi de bireylerde meydana gelen 

olumsuz duygusal tepkiler sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji fobisi anlamına gelen 
teknofobi kavramı teknolojinin farklı biçimlerine uygulanabilecek bir kavram olduğundan 
bilgisayar fobisi bu kavramın bir alt boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Jay (1981)’e göre 
bilgisayar fobisi aşağıdaki şekillerde ortaya çıkmaktadır: 

• Bilgisayarları sadece kullanırken değil düşünürken bile tedirginlik duymak,  
• Bilgisayarlar ile ilgili konuşmaktan kaçınmak, 
• Bilgisayarlara karşı kaygı ve korku duymak  
• Bilgisayarlara yönelik düşmanca ve saldırgan duygular hissetmek.  
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Diğer bir ifadeyle bilgisayar fobisi, bireylerin bilgisayar kullanma ihtimali ortaya 
çıktığında ya da direk bilgisayar kullandığında hissettiği endişe ve korku durumunun bir 
ifadesidir (Çırakoğlu, 2004; Gürcan ve Ceyhan, 2003). Bu endişe ve korku durumu bireylerin 
karşılarına çıkan yeniliklere direnç göstermelerinin bir sonucu olarak görülebilir.  

Literatüre bakıldığında bilgisayar fobisinin birçok farklı sebepten dolayı ortaya çıktığı 
görülmektedir. Öncelikli olarak bireylerin teknolojik yeniliklere ayak uyduramamaları bu 
korkunun önemli sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Yine bireyler bulundukları 
ortamlarda gereken desteği bulamadıklarında da teknolojiye yönelik olumsuz duygular 
geliştirmektedirler (Jay, 1981). Yapılan araştırmalar bu olumsuz duyguların bireylerin 
cinsiyet, yaş eğitim durumu gibi değişkenlere de bağlı olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
Kadınlar erkeklere, yaşlılar gençlere ve öğrenci olmayanlar öğrencilere göre daha fazla 
bilgisayar korkusuna sahiptirler (Laguna and Babcock, 1997; Levin and Gardon, 1989; Weil 
and Rosen, 1995).     

Bilgisayar korkusunun belirtileri de literatürde çeşitli araştırmacılar tarafından 
tanımlanmıştır. Buna göre bilgisayar korkusuna sahip olan bir bireyde bu belirtilerin bir ya da 
daha fazlası farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtileri şöyle sıralayabiliriz (Jay, 
1981; Kneller, 1986; Maren, 1987; Wilcocks and Mason, 1987; Mumcu ve Altun, 2008).  
 

• Bilgisayarlar hakkında düşünmeye ve konuşmaya karşı direnç göstermek. 
• Bilgisayarlara karşı korku ve endişe duymak. 
• Bilgisayarlara karşı düşmanca ve saldırgan düşünce ve eylemlerde bulunmak. 
• Bilgisayara zarar veririm korkusuyla dokunmaktan kaçınmak. 
• Bilgisayarla fiziksel iletişim kurmaktan korkmak. 
• Bilgisayarların yararlarını inkâr etmek. 
• Bilgisayar kullanımı iyi olan kişilerden çekinmek. 
• Bilgisayar kullanmaya direnmek. 
• Bilgisayar kullanmaktan nefret etmek. 
• Başarısız olmaktan korkmak 

Bireylerin bilgisayara yönelik korkularını tespit etmek ve bu korkuların giderilmesine 
yönelik öneriler geliştirmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır (Fisher, 1991; Jay, 1981; 
Kneller, 1986; Mcilroy et al. 2007; Rosen and Weil, 1995; Wilson, 1999). Yapılan 
çalışmalarda genellikle bilgisayar korkusunun ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, belirtilerinin 
neler olduğu tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarda bilgisayar korkusunun çocukluk 
çağında kendini göstermeye başladığı bu yüzden bu dönemde önlemler alınması gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu korkunun psikolojik temelli olduğu ve giderilmesine yönelik 
profesyonel destek alınabileceği de vurgulanmıştır. Diğer bir sonuç da bilgisayar korkusuna 
sahip bireylerin bu durumu reddettiği ve bilgisayarın faydalarına inanmadıklarını ortaya 
koymuştur. Yapılan çalışmalar eğitim alanında yoğunlaşmış ve örneklem olarak genellikle 
öğrenci ve öğretmenler seçilmiştir. 

Günümüzde bilgisayarın en yaygın olarak kullanılan teknolojilerden biri olduğu 
düşünüldüğünde bireylerin bilgisayar kullanma zorunluluğu bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkmaktadır. Kendisini yaşadığı çağa ayak uydurmak zorunda hisseden her birey bilgisayar 
teknolojisine karşı olumlu tutum geliştirmek için çaba sarf etmelidir. Özellikle öğretmenlerin 
öğretim sürecinin kalitesini artırabilmek için bilgisayar teknolojisini kullanmaları gerekliliği 
göz önüne alınarak öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik olumsuz tutumları tespit edilmeli 
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ve bilgisayar ile ilgili etkinlikler buna göre şekillendirilmelidir (Çavuş ve Günbatar, 2008). 
Teknolojik yeniliklere uyum sağlayamayan bir öğretmen hızla yenilenen eğitim sisteminin 
içinde yetersiz kalacak ve verimli olamayacaktır. Aynı zamanda bu durum öğretmenin 
kendini yetersiz hissetmesine ve kendine olan güvenini kaybetmesine sebep olacaktır.  

Başka bir açıdan bakıldığında, bilgisayara karşı olumsuz tutum içerisinde olan ya da kaygı 
duyan bir öğretmen, bilgisayar teknolojisinin sağladığı düşük maliyet, zaman tasarrufu, 
mekân bağımsızlığı, depolama kabiliyeti gibi imkânlardan da faydalanamayacaktır. Bu 
nedenle öğretmen adaylarında bilgisayar fobisini tespit etmek ve derinlemesine incelemek 
önemlidir. Bu sayede öğretmen adaylarında bilgisayar fobisinin ne şekilde ortaya çıktığı 
hakkında bilgi edinilecek ve bunu giderme yolları oluşturmak için zemin hazırlanacaktır.  
Aynı zamanda önerilecek düzenlemelerle öğretmen adaylarının bu korkularını gelecekteki 
öğrencilerine transfer etmelerinin de önleneceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı, bilgisayar korkusuna sahip olduğu belirlenen üç öğretmen adayının 

bilgisayara karşı bakış açılarını, bilgisayar kullanma ortamındaki davranışlarını ve bilgisayar 
kullanımı ile ilgili performanslarını ortaya koymaktır. Böylelikle bilgisayar fobisinin hangi 
durumlarda ve ne şekilde ortaya çıktığını belirlemek ve adayların bilgisayara yönelik olumlu 
tutum geliştirmelerini sağlayacak önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. 

Öğretmenlerin, öğretim sürecinin etkinliğini artırmaları ve bu sürecin daha verimli hale 
gelmesini sağlamak amacıyla bilgisayar teknolojilerini kullanmaları gerekmektedir. Bu 
çalışma ile öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik fobilerinin temel sebepleri ve bunun 
sonucu olarak ne tür davranışlar gösterdikleri ortaya koyulacaktır. Bu sayede adayların 
bilgisayar ile ilgili davranışlarını daha iyi anlamak ve eğitim sürecini bilgisayar fobisi olan 
adaylar açısından daha verimli şekilde planlamak mümkün olacaktır. 

Yöntem 
Araştırmada durum çalışması (case study) deseni kullanılmıştır. Durum çalışması 

deseninde bir duruma ilişkin birey, ortam, süreç gibi etkenler bütüncül bir yaklaşımla 
araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine 
odaklanılır. Durum çalışmaları karmaşıklığı açısından değişik yapılarda olabilir. Genellikle 
bir denek ya da bir alanla ilgili tüm bilgilerin toplanması, gözden geçirilmesi ve içeriğinin 
analiz edilmesi şeklinde uygulanır. Çoklu durum çalışmalarında aynı özelliğe sahip bireyler 
belirlenerek her bir durum ayrı ayrı incelenir. Sonra incelenen özelliğin her bir durumda 
ortaya çıkışındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilir (Bogdan ve Biklen, 1992).   

Araştırmanın çalışma grubunu daha önceden bilgisayar fobisine sahip olduğu odak 
grup görüşmeleri ve gözlem notları ile belirlenen üç öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen 
adayları birinci sınıfta okumakta olup, eğitim fakülteleri kapsamında verilen Bilgisayar I ve 
Bilgisayar II derslerini almışlardır. Öğretmen adaylarının biri erkek diğerleri bayandır.  

Veri Toplama Araçları 
Bu çoklu durum çalışmasında zenginleşirilmiş ya da çeşitlendirilmiş (Triangulation) 

veri kaynakları uygulaması yapılmıştır. Bu tür uygulamalarda incelenen durumun özelliği 
hakkında birden çok kaynaktan veri toplanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Veri toplama 
aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme rehberi, bilgisayar uygulaması 
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esnasında alınan video kayıtları, gözlem notları ve bilgisayar dersi uygulama etkinlik verileri 
kullanılmıştır. Görüşme rehberi genel olarak bilgisayara yönelik bakış açılarını ve bilgisayar 
kullanmaya yönelik duygularını ortaya koyan yarı yapılandırılmış sorular içermektedir. Video 
kayıtları, öğrencilerin bilgisayarda uyguladıkları bir etkinlik esnasında alınmış ve bu 
kayıtların dökümü yapılmıştır. Bu uygulama sırasında araştırmacılar tarafından gözlem notları 
tutulmuş ve etkinlik sonrasında öğrencilerin yaptığı çalışmalar uygulama etkinlik verileri 
olarak kullanılmıştır.  

Veri Analizi 
Üç farklı veri kaynağından elde edilen veriler üzerinde nitel bir analiz tekniği olan 

içerik analizi kullanılmıştır. Burada veri kaynaklarından elde edilen veriler bilgisayar korkusu 
hakkında literatürden elde edilen temalar doğrultusunda gruplama yapılmış, alt boyutlar 
veriler içerisinde taranarak etiketlenmiştir. Daha sonra bu alt boyutlar hakkında derinlemesine 
analiz yapılmıştır. Bunun sonucunda durum olarak seçilmiş ve bu korkuya sahip kişilerde bu 
korkunun ne şekilde tezahür ettiği ortaya konulmuştur. 

Bulgular 

Öğretmen Adayı I [H.F.] 
Öğretmen adayı bayan olup, sosyal bilgiler öğretmenliği birinci sınıf öğrencisidir. 

Öğretmen adayının uygulama sınav verilerine bakıldığında başarısız olduğu görülmüştür.  
Uygulama sınavı süresince görüntülenen öğretmen adayının stresli olduğu, sürekli 

dikkatinin dağıldığı, fare hâkimiyetinin olmadığı, yüzünde korku ve endişe karışık bir ifade 
bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Öğretmen adayı [H.F.] ile yapılan görüşmede öğretmen adayı bilgisayarla temasa 
geçeceği anda tedirginlik ve gerginlik hissettiğini, bu durumun daha çok başarısız olmaktan 
ve zarar vermekten korktuğu için meydana geldiğini “bilgisayar kullanırken tedirginlik, 
gerginlik hissediyorum. … bir şeylerde yanlış yapacağım zarar vereceğim duyguları var 
içimde”  ve “bilgisayarı bozarım, çökertirim diye korkuyorum” şeklinde ifade etmiştir. 

Diğer bir önemli bulgu da öğretmen adayının bu tedirginlik durumunu daha önceden 
bilgisayar kullanmayı bilmemesine bağlaması olmuştur. Öğretmen adayının bu durumu 
ifadesi “daha önce bilgisayar dersi almamıştım. Lisede vardı ama biyoloji öğretmeni 
geliyordu, bir şey görmedik” şeklinde olmuştur.  

Öğretmen adayının sadece bilgisayara değil bütün teknolojik araçlara yönelik olumsuz 
bir tutum içinde olduğunu göstermesi dikkate değer bulgulardandır. Bu hali ile bilgisayar 
korkusunun adayın sahip olabileceği teknofobinin bir uzantısı olmasından kuşku 
duyulmaktadır.  

Öğretmen adayının bilgisayardan korkmasındaki en büyük etkinin başarısızlık 
duygusu olduğunu şu şekilde vurgulamıştır “bilgisayar kullanma gibi bir şeyim yok istesem 
de yapamam yani. Başarısızlık bilgisayardan korkmamda en büyük etki olabilir … İşte 
kullanamama korkum var. Kullanabilsem yapabilsem belki severim”. 

Bir başka bulgu da öğretmen adayının kendinde gördüğü eksiği gidermek amacıyla 
ileriye yönelik planlamalar yaptığı yönündeki “bir bilgisayar kursuna gitmeyi düşünüyorum 
artık. Ders almayı ve kendime bilgisayar almayı istiyorum” ifadeleri olmuştur. Bu durum 
öğretmen adayının bilgisayarların yararlı olduğuna inandığını göstermektedir. 
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Aynı zamanda öğretmen adayı bilgisayarı iyi kullanabilen kişilerin bulunduğu ortamda 
bilgisayara karşı daha fazla tedirginlik duyduğunu dile getirmiştir. Özellikle bilgisayar ile 
ilgili sohbet ortamlarına girmekten kaçındığını; bunun sebebinin de yine çevresinin onu 
ayıplama ihtimali olduğunu şöyle ifade etmiştir “bilgisayarla ilgili bir sohbete katıldığımı 
hatırlamıyorum. O ortamdan kaçmak istiyorum… Yani bir şey soracaklar hani bilgisayar 
hakkında bilmezsem ayıp olur diye kaçıyorum” 

Ayrıca öğretmen adayı bilgisayar kullanırken tedirgin olmadığı bir alan olmadığını da 
vurgulamıştır. 

Özetlemek gerekirse durum olarak alınan ilk aday [H.F.] bilgisayara karşı yoğun bir 
endişe ve korku duymaktadır. Bu durumun önemli sebeplerinden birisi başarısız olma 
korkusudur. Aslında öğretmen adayı bilgisayarı yararlı bulmakta ve kullanmayı istemektedir. 
Ancak zarar verme ve başarısız olma ihtimali onu bilgisayardan soğutmaktadır.  

Öğretmen Adayı II [E.F.] 
Öğretmen adayı bayan olup, sosyal bilgiler öğretmenliği birinci sınıf öğrencisidir. 

Öğretmen adayının uygulama sınav verilerine bakıldığında başarısız olduğu görülmüştür.  

Uygulama süresince görüntülenen öğretmen adayının çok fazla stresli olmadığı daha 
çok umursamaz bir tavırda olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmen adayı çevresiyle çok 
ilgilenmeyip bilgisayar ekranına konsantre olmuştur. Ama bilgisayarı kullanırken son derece 
isteksiz olduğu görülmüştür. 

Öğretmen adayı [E.F.] ile yapılan görüşmede öğretmen adayı bilgisayar kullanımıma 
karşı korku duyduğunu “bilgisayar kullanırken bende böyle bir çekingenlik, korku var” 
şeklinde ifade etmiştir. Ona göre bu korkunun sebebi daha önceden bilgisayarı çok 
kullanmamış olmasıdır. Öğretmen adayı bu durumu “Yani belki küçüklükten gelen bir şeydir. 
Çok küçüklüğümden beri kullanmadığım için büyüdükten sonra da kullanmak istemedim 
herhalde o yüzdendir” cümleleriyle dile getirmiştir.  

Öğretmen adayı ile yapılan görüşmeden elde edilen diğer bir bulgu da öğretmen 
adayının bilgisayarın yararlı olduğuna inanmadığına yönelik ifadeleri olmuştur. Öğretmen 
adayı “bilgisayarın pek fazla işimi gördüğünü zannetmiyorum. Sadece hocaların zorlamasıyla 
bir şeyler yaptığımı düşünüyorum…” ifadeleriyle düşüncelerini belirtmiştir. 

Öğretmen adayının bilgisayar kullanırken başarısız olmaktan korkması ve başarınca 
bilgisayara alışması da elde edilen diğer önemli bir bulgudur. Adayın “acaba yapar mıyım 
yapamaz mıyım düşünüyorum… ondan sonra yaptığımı görünce de seviniyorum yani. 
Başarısız olmaktan korkuyorum belki de bu yüzden bilgisayardan çekiniyorum. Çünkü eğer ki 
başarılı olduğumu görürsem zaman biraz alışıyorum” ifadeleri bu durumun bir göstergesidir.  

Öğretmen adayı bir önceki adaydan farklı olarak bilgisayar ile ilgili sohbetlere 
katıldığını ancak bu katılımın sadece bilgisayarın yararsız olduğu düşüncesini savunmak 
amaçlı olduğunu dile getirmiştir. 

Diğer aday da olduğu gibi bu öğretmen adayı da başarısız olduğu takdirde 
çevresindekilerin tepkilerinden çekindiğini “yani tek başıma kaldığım zaman pek fazla 
başarısız olacağımdan korkmuyorum. Ama birilerinin yanına gittiğim zaman onların mesela 
çok basit programlar olur ya hani a bunu da mı yapamıyorsun gibi hani olur ya ben 
bilmiyorum onu öyle söylenir diye ben korkuyorum” şeklinde ifade etmiştir. 
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Görüşme sonucunda öğretmen adayının bütün teknolojik araçlara karşı olumsuz tutum 
beslemediği özellikle cep telefonunu bütün özellikleriyle kullanabildiği sonucu ortaya 
çıkmıştır. 

Öğretmen adayı bilgisayara yönelik duyduğu tedirginlik durumunun internet 
kullanırken özellikle iletişim amaçlı kullanırken biraz daha azaldığını ifade etmiştir.  

Kısacası ikinci aday [E.F.] da bilgisayara karşı tedirginlik duymaktadır. Bu 
tedirginliğin altında bilgisayarı yararsız bulma durumu yatmaktadır. Aynı zamanda ilk aday 
gibi bu aday da başarısız olmaktan korkmaktadır.  

Öğretmen Adayı III [A.L.] 
Öğretmen adayı erkek olup, sınıf öğretmenliği bölümü birinci sınıfta okumaktadır. 

Öğretmen adayının uygulama sınav verilerine bakıldığında başarısız olduğu görülmüştür.  

Uygulama sınavı boyunca görüntülenen öğretmen adayının stresli olduğu, fare 
hâkimiyetinin olmadığı, sürekli terlediği, konsantre olamadığı gözlemlenmiştir. Öğretmen 
adayı [A.L.] ile yapılan görüşmede öğretmen adayı diğer adaylardan farklı olarak 
bilgisayarlardan çekinmediğini korku durumunun sadece bilgisayarı ders amaçlı 
kullandığında ortaya çıktığını dile getirmiştir. Bu düşüncelerini “bilgisayar kullanırken hani 
sosyal alanda kullanırken bilgisayarı pek problem olmuyor açıkçası. …Ders amaçlı 
kullandığımızdaysa bilmiyorum belki etken olarak not olabilir korku durumu oluşuyor. 
Dediğim gibi derste oldu daha çok korku bende”. 

Elde edilen diğer bir bulgu da diğer adaylar gibi öğretmen adayının başaramama 
korkusunun bilgisayar yönelik tedirginlik duymasına neden olduğu olmuştur. Bu durumu 
“başaramamanın belirli etkisi var tabi.. Hani çok iyi değilsem ister istemez biraz tedirgin 
olabiliyorum” şeklinde ifade etmiştir.  

Öğretmen adayı diğer teknolojik araçları özellikle telefonu bütün özellikleriyle 
kullanabildiğini de dile getirmiştir. 

Öğretmen adayı bilgisayarın yararlı olduğuna inanmaktadır. Bu duygularını şöyle dile 
getirmiştir “bilgisayar günümüz koşullarında hayatın olmazsa olmazlarından. En azından 
işitiyoruz çevremizden. Tabi isterdim açıkçası dört dörtlük bilgisayar kullanmak”.  

Ayrıca öğretmen adayı bilgisayar kullanırken çevresinde buluna insanlardan 
çekinmediğini de dile getirmiştir. 

Sonuç olarak üçüncü öğretmen adayı [A.L.]’de ise bilgisayar korkusu not kaygısına 
yönelik olarak sonradan ortaya çıkmıştır. Aday belirli bir korku duymaktadır ve bu korkuyu 
başarısız olma ihtimaline bağlamaktadır.  

Sonuç ve Tartışma 
Elde edilen sonuçlara bakıldığında, durum olarak alınan her üç öğretmen adayında da 

bilgisayar korkusunun varlığı görülmüştür. Benzer bir şekilde incelenen durumlarda 
başarısızlık ya da not kaygısı bilgisayar korkusunun yaygın sebebi olarak öne çıkmaktadır.  
Bu başarısızlık çevrenin tepkisinden çekinme şeklinde tezahür etmiştir.  

Her üç adayda da bilgisayar teknolojileri dışındaki teknolojileri kullanma konusunda 
bir sorun tespit edilmemiştir. Buna göre adaylardaki bilgisayar korkusu doğrudan bilgisayara 
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yönelmiş durumdadır. Bunun dışında adaylarda tespit edilen bir başka ortak yön de geçmiş 
yaşantılarındaki bilgisayar ile ilgili olumsuz ya da eksik deneyimlerdir. 

Durum olarak ele alınan öğretmen adaylarının hepsi uygulama sınavında başarısız 
olmuşlardır. Bu durum bilgisayarla fiziksel temasa geçtikleri zaman bazı sorunların ortaya 
çıktığını göstermektedir. Sınav kaygısı ile birleştiğinde bilgisayar korkusu adayların genel 
olarak tedirginliklerini artıran bir durum oluşturabilir, ancak daha rahat ortam sağlandığında 
da tedirginliğin devam etmesi bilgisayar korkusunun varlığına işaret etmektedir.  

Öğretmen adaylarının hepsi bilgisayar kullanımına karşı tedirginlik, korku, endişe 
hissetmektedir. Adaylardaki bu durumun temelinde not kaygısı ya da başarısız olma korkusu 
yatmaktadır. 

Öğretmen adaylarından ikisi çevre baskısını hissederken diğeri böyle bir baskı 
hissetmemektedir. Bu da üzerinde çalışılan adayların başarısızlık korkusunun sosyal öğrenme 
ile ve dolayısıyla bilgisayar korkuları ile ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. 

Öneriler 
Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının bilgisayar korkusu durumları göz önüne 

alınarak,  ilk ve ortaöğretimde verilen bilgisayar öğretiminin iyileştirilmesi ve bireylere 
bilgisayarlara olumlu tutum beslemelerini sağlayabilecek ortamların oluşturulması 
önerilebilir. Ayrıca bireylerde bulunması olası bilgisayar korkusunun açığa çıkarılıp gerekli 
önlemlerin alınması için daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu 
şekilde bireyler gelişen çağa ayak uydurabilecek ve bilgisayar korkusundan 
kaynaklanabilecek olası işgücü kayıpları en aza indirgenebilecektir.  
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TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME∗ 

 
 Hakan ÖZDEMİR∗∗ 

 
Öz 

 Araştırmada, ülkemizde iç göçün ortaya çıkış nedenlerinin tarihsel koşullar altında 
incelenmesi ve iç göçün doğurduğu sonuçların ‘kentsel etkiler’ bağlamında belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 İç göç çevresel, ekonomik, sosyolojik, siyasal ve kültürel yönleri bulunan karmaşık bir 
olgudur. İç göçün nedensel bağlamda ve çok yönlü olarak çözümlenmesiyle yararlı bulgulara 
erişilecektir. Bu bulgulara dayalı olarak oluşturulacak sosyal politikalar, günümüzde kentlerde 
yaşanan birçok sorunun ortadan kaldırılmasını veya minimize edilmesini sağlar. Ayrıca iç göç 
olgusunun incelenmesi sonucunda elde edeceğimiz veriler, bir sosyal bilimci olarak 
yaşadığımız kenti ve toplumu daha iyi tanımamıza ve çözümlemememize katkıda 
bulunacaktır. 
 Bu amaçlarla yürütülen çalışmada, tarihsel ve betimsel araştırma metotları birlikte 
kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’de iç göç, öncelikle nedensel ve dönemsel olarak ele 
alınmıştır. Türkiye’de iç göçün sonuçlarına değinilerek çalışma sonlandırılmıştır. 
 Anahtar Kelimeler:  Türkiye, İç Göç, Kır, Kent. 
 

A GENERAL EVALUATION OVER INTERNAL MIGRATION IN TURKEY 
 

Abstract 
In the study, it is aimed to analyze the historical reasons of internal migration and 

specify the results of the internal migration in the context of ‘urban effect’. 
Internal migration is a complex event which has environmental, economical, 

sociological, political and cultural aspects. Useful findings will be obtained by assaying its 
reasons sophisticatedly. The social policies that will be created with these findings will help to 
eliminate or minimize the problems occured in the cities. Also, the data that will be obtained 
by analyzing the internal migration, will contribute us, as social scientist, to identify better the 
city and the community we live. 

In this study conducted with these aims, historical and depictive research methods are 
used together. In this study, internal migration in Turkey discussed primarely causally and 
periodically. And the study is concluded by referring the results of internal migration in 
Turkey. 

Key Words: Turkey, Internal Migration, Rural, Urban. 
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∗∗ Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 
Öğretim Görevlisi, ozdemirhakan44@gmail.com 
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1. GİRİŞ 
Ülke sınırları içerisinde bölge, kent, kasaba ve köy gibi bir yerden diğerine yerleşmek 

amacıyla gerçekleştirilen nüfus hareketi (Üner, 1972: 77) veya başka bir ifadeyle iktisadi, 
siyasi, sosyal nedenlerle ülke sınırları içerisinde bir bölge ya da kesimden başka bir bölge ya 
da kesime doğru akan nüfus hareketleri (TDK, 2011) olarak ifade edilen iç göçün hikâyesi 
çok derinlere gitmektedir. Ülkemizde günümüzde yaşanan siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, 
kentsel ve yapısal birçok sorunun temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkarılabilmesi, bunlara 
yönelik çözümler ve politikalar getirilebilmesi için, iç göçün arka planında yatan nedenlere 
bakmak gerekmektedir.  
 Bu çalışmada iç göç olgusunun temelinde yatan nedenler Cumhuriyet tarihimizin 
başlangıcından günümüze kadar ele alınmıştır. Özellikle 1950’li yıllarda ülkemizde kırsal 
kesimde tarımda makineleşmeyle hızlanan, daha sonra da kırsal alana Kapitalizmin girmesiyle 
ivme kazanan iç göç, devletin tarım kesiminden el çekmesi, kamu hizmetlerinin ve sanayi 
yatırımlarının ağırlıklı olarak büyük kentlerde konuşlanması, toprak iyeliğinde meydana gelen 
artışla beraber kır topraklarının aşırı derecede parçalanması,  terör ve güvenlik, kan davası 
gibi ülkemize özgü kültürel çıkmazların itici etkisiyle doruk noktasına erişmiştir. Bunda daha 
önceden kente göç edenlerin verdikleri bilgi ve destekler, ulaşım ve iletişim alanındaki 
gelişmeler gibi iletici nedenler etkili olmuştur.  
 Bu nedenlerle ortaya çıkan iç göçler ülkemizde kentsel doku üzerinde birçok olumsuz 
etki uyandırmış, ekonomik ve toplumsal planları sekteye uğratmıştır. Başta gecekondulaşma 
olmak üzere, kentsel altyapının taşıma kapasitesinin zorlanması sonucu kentlerde içme suyu, 
kanalizasyon ve toplu taşıma araçlarının yetersizliği, hava ve gürültü kirliliği gibi birçok 
sorun ortaya çıkmıştır. Ayrıca göçle kente gelen, fakat kentle tanışıklığı olmayan kitleler 
sosyo-kültürel uyum sorunları yaşamışlar, kentler de köyleşmeye başlamıştır. Kentlerdeki 
siyasal hayatın kırsal ilişki ağları ve birtakım çıkarcı anlayışlarla ters yüz olmasına neden olan 
iç göçler, önemli miktarda kamusal kaynağın israfına da yol açmıştır. 
 Ülkemizdeki neden ve sonuçları kısaca bu şekilde ifade edilebilen iç göç olgusuna ışık 
tutmak için bu çalışmada, iç göçler dönemsel olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda belirlenen 
dönemler ülkenin içerisinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar ışığında irdelenmiş olup; 
özellikle kırsal alanda yaşanan dönüşüm, kır ve kent arasında belirginleşen farklılaşmalar, 
devlet anlayışında meydana gelen değişimler, ülkeye özgü kültürel özellikler, konjonktürel 
gerekler ve ekonomik-siyasi temelli sorunlar üzerinden çalışma sürdürülmüştür. 
 

2. DÖNEMSEL VE NEDENSEL OLARAK TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER 
 Türkiye’de iç göçlerin çeşitli dönemler halinde ve bu dönemlere özgü nedenler 
ışığında incelenmesinde yarar görülmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda Türkiye’deki iç 
göçler; 1923-1950, 1950-1960, 1960-1980 ve 1980 sonrası dönemler halinde incelenmiştir. 
  

1923-1950 Dönemi:   
 1923 yılından itibaren başlayan ilk dönemde, önemli bir göç hareketi yaşanmamıştır. 
Bu dönemde kırdan kente ve kentten kente doğru gerçekleşen cılız bir göç söz konusu 
olmuştur. Evlilikler, memur tayini, okul gibi nedenler bu dönemdeki göçlerin temel nedenleri 
arasında yer almıştır (Tüfekçi, 2002). 
 Söz konusu dönemdeki iç göç hareketinin somut bir şekilde ortaya konması için 
Türkiye’de sayım yıllarına göre nüfusun ve bu nüfus içinde kent ve kır nüfusunun oranının 
incelenmesinde yarar vardır. 
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Tablo 1: Türkiye’de Sayım Yıllarına Göre Nüfus, Kent ve Kır Nüfusu 
Yıllar Genel Nüfus Kent Nüfusu Kent 

(%) 
Köy Nüfusu 

 
Kır 
(%) 

1927 13.648.270 3.305.879  24.22      10.342.391 75 .78      
1940 16.158.018 3.802.649  23.53      12.355.376 76.47 
1945 17.820.950 4.346.249  24.38      13.474.701 75.62 
1950 18.790.174 4.687.102  24.94      14.103.072 75.06 
1955 20.947.188 5.244.337  25.03      15.702.851 74.97 
1960 24.064.763 6.927.343  28.78      17.137.420 71.22 
1965 27.754.820 8.859.701  31.92      18.895.089 68.08 
1970 31.391.421 10.805.817  34.42      20.585.604 65.58 
1975 35.605.176 13.691.101  38.45      21.914.075 61.55 
1980 40.347.719 16.869.068  41.80      23.478.651 58.20 
1985 44.736.957 19.645.007  43.91      25.091.950 56.09 
1990 50.664.458 26.865.757  53.02      23.789.701 46.98 
1995 56.473.035 33.326.351  59.01      23.146.684 40.99 
2000 67.803.937 44.006.274  64.90      23.797.653 35.10 
2007 70.487.917 49.747.859  70.57      20.838.397 29.43 
2008 71.517.100  53.611.723 74.96  17.905.377 25.04 
2009 72.561.312  54.807.219 75.53  17.754.093 24.47 
2010 73.722.938  56.222.356 76.26  17.500.632 23.74 

 Kaynak: (TÜİK, 2011a.) 
 
 Tablo 1’e bakıldığında 1927 ile 1950 arası dönemdeki Türkiye nüfusu ve bu nüfusun 
kent ve kıra göre dağılımı incelendiğinde kentli nüfusun % 0.72 oranında arttığı 
görülmektedir. Buradan kent nüfusunun bu dönemde sayı bakımından durağan olduğu 
görülmektedir.  
 1950’li yıllardan önce artan nüfusla birlikte toprağın bireyler arasında paylaştırıldığı, 
ölüm ve doğum oranlarının yüksek olduğu, göçün olmadığı geleneksel köy toplumlarında 
hane ve topluluk düzeyindeki yaşam döngüleri toprakla ve devletle varolan dengeler 
çerçevesinde sürmüştür (Akşit, 1997: 24).  

Ancak söz konusu dengeler zamanla bozulmaya başlamıştır. Özellikle 1945 ile 1950 
yılları arası dönemde Türkiye’deki doğal nüfus artış hızı, 2. Dünya Savaşını izleyen yıllarda 
tarım ürünlerinde görülen fiyat artışları ve bu fiyat artışları neticesinde doğal olarak küçük 
toprak sahibi köylüleri arazilerini genişletmeye ve işgücü oluşturacak çocuklarını artırmaya 
yöneltmesi; Marshall planına rastlayan dönemde kırsal alanlara daha geniş çapta tıbbi 
yardımın sağlanması ve ilaç dağıtım hizmetlerinin de yapılması ile çocuk ölüm oranındaki 
görülen azalma gibi (Vergin, 1986: 28-29) nedenlerle yükselmiştir. Ayrıca haber kanallarının 
artması ile köylünün kentsel yaşamdan haberdar olması (Peker, 1999:195), İçduygu ve 
diğerleri (1998, 208-220, aktaran; Gürkan, 2006: 50)’nin belirttiği gibi 1940’lı yıllardan sonra 
Batı’dan gelen maddi yardımların da etkisiyle hızlanan modernleşme, tarımda görülen 
makineleşme gibi nedenler kırlarda toprağa dayalı işlerden kopuşa, kentlerde ise sanayi ve 
hizmet sektörü için ciddi bir işgücü ihtiyacına neden oldu. Sonuçta mevsimlik tarım işçilerinin 
göçüne, sürekli yerleşme amaçlı ve dolayısıyla yeni kent profiline dahil olacak olan kır 
insanlarının sanayi merkezlerine göçü eklenmiştir. Bu süreçle birlikte şüphesiz kırdan kente 
yönelen göç, 1945’ten sonra yaşanan kentleşme olgusunun temel nedenini teşkil etmiştir. 
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 1950-1960 Dönemi: 
1950’li yıllar, Türkiye’nin kentleşme ve yerleşme tarihi üzerinde, ekonomik 

oluşumunda, toplumsal endekslerinde derin izler bırakan ve etkileri günümüze dek süren 
köylerden kentlere doğru olan göçün başladığı, doruklarına ulaştığı ve sonra yavaşladığı 
dönemin başlangıç noktasıdır (İçduygu ve Ünalan, 1997: 25).  

Bu dönemin başlangıç noktası olan 1950’li yıllardan önceki beş yılda -1945 ile 1950 
yılları arasında- köyden kente yapılan net iç göç 214 bin’dir. Fakat bundan sonraki beş yıllık 
dönemde, 1950 ile 1955 yılları arası dönemde, bu rakam 904 bin’e çıkmıştır (TÜİK, 2011b). 

Tablo 1’e bakıldığında Türkiye’de kent nüfusunun 1955 sonrası hızlı bir şekilde arttığı 
gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Bu artışın kentlerin kendi iç dinamikleriyle açıklanamayacak 
kadar fazla olması sebebiyle, bu noktadan kırdan kopan nüfusun kentlere yöneldiği sonucuna 
erişilebilir (Yalçın, 2004: 114). 

Kırdan kopan bu nüfusun kente göçü, 1950’li yıllarla birlikte ülkenin kırsal alanlarında 
görülen ekonomik ve toplumsal değişme ile başladığı ve hızlandığı ilgili yazında yoğun 
olarak ele alınmıştır. Genelde dünya sistemi ile eklemlenmesi hızlanan Türkiye’deki 
toplumsal oluşum içinde tarımın makineleşmesi ve modernleşmesi, geleneksel toprak 
sahipliği rejiminin değişmesi, tarımda verim düşüklüğü, tarımsal gelirin yetersizliği, 
topraksızlaşma ya da toprağın belirli ellerde toplanması, ulaşım koşullarındaki gelişmeler gibi 
faktörlerle kırsal alanlarda yaşayan nüfus kentsel alanlara doğru hızla harekelenmiştir 
(İçduygu ve Ünalan: 1997, 43; Keleş, 2002: 66). 

Döneme ilişkin istatistiklerin de yukarıda yer alan özellikleri destekler nitelikte olduğu 
görülmektedir. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Genel Tarım Sayımı sonuçlarına 
göre, tarım işletmelerinin sayısı 1952 ile 1963 yılları arasında 1 milyon 527 bin’den 3 milyon 
100 bin’e; tarımdaki nüfus % 8’lik bir artışla 17.2 milyona ulaşmıştır. Toprak işleyen 
hanehalkı, çiftçi veya işletme sayısında ise % 100’lük bir artış görülmüştür. Toprak 
dağılımındaki eşitsizlik ve dengesizlikte kökten değişmeler görülmemişti. Ancak, 50 dekardan 
küçük tarım işletmelerinin sayısı 1952’de 1 milyon 570 bin (toplam çiftçi hanelerinin % 62’si) 
iken 1963’te bu sayının 2 milyon 132 bin’e (toplam çiftçi hanelerinin % 69’a) çıktığı 
görülmüştür. Küçük tarım işletmelerinin sayısında % 36’lık bir artış gözlenirken,  toplam 
işletmeler içindeki yüzde dağılımında sadece % 7’lik bir artış söz konusudur. 200 dekardan 
büyük işletmelerin sayısının ise, aynı dönemde 146 bin’den (% 6) 116 bin’e düştüğü 
gözlenmiştir (Akşit, 1999: 177). 
 Toprak iyeliğinde meydana gelen artışın beraberinde getirdiği tarım topraklarındaki 
küçük parçalara ayrılmanın yanı sıra, bu dönemde tarımda makineleşme eğilimleri de 
belirmeye başlamıştır ve bu giderek artmıştır. 1948 ile 1956 yılları arasındaki dönemde 
Marshall programının uygulanmasıyla ülkedeki traktör sayısı bin 800’den 44 bin’e; 1963 
yılından sonra ülke içinde büyük ölçüde montaj olsa da traktör üretimine başlanması ile bu 
dönemde traktör sayısı 100 bin’e erişmiştir (Tekeli ve Erder, 1978: 301, aktaran; Yalçın, 
2004: 210) 
 Ancak tarım kesiminde makineleşme kırsal alanlarda eksik istihdam ve gizli işsizlik 
sorununu daha da pekiştirerek, fazla işgücünün emilememesine neden olmuştur (Vergin 1986: 
29). Bu nedenlerle kırsal alanda artmaya başlayan işsizlik, kamu olanaklarından yoksunluk, 
tarımsal üretkenlikte yetersizlik ve yukarıda da kısmen ifade edildiği gibi toprağı kıt köylerin 
genişleme sınırlarına çoktan varmış olmaları gibi itici nedenlerle umut vaat eden kentlere 
doğru yönelmeler hız kazanmıştır (Akşit, 1997: 26). 

Diğer taraftan ülkemizde, karayolu ve motorlu taşıt kullanımının artması ile birlikte 
köy ve kent arasında her türlü ilişkinin yoğunluk kazandığı söylenebilir. Haberleşme 
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sisteminin gelişmesiyle köylünün ve kentlinin sistemden haberdar olma ve buna göre karar 
almaları da kolaylaşmıştır (Hurma, 2004: 79). Göçün iletici nedenlerini gösterir nitelikte olan 
bu gelişmeler de, kır insanının hareketliliğini artırdı ve onları köylülükten uzaklaştırarak 
modern kentsel toplumla tanıştırdı (İçduygu ve Sirkeci, 1999a: 273). Kentlerde artan işgücü 
talebi de bu göçü kolaylaştırmıştır. Bu dönemde fiilen kente taşınanların sayısı sınırlı kaldıysa 
da, sürekli ve geçici göç, hanelerin gelir elde etme stratejilerine katılabilecekleri gerçekçi bir 
seçenek haline dönüşmüştür (Keyder, 1999: 164). 

Köylerden kentlere iç göçün artmasında ve gerçekleşen iç göç sonunda ortaya çıkan 
çok sayıda olumsuz sonucun temelinde yatan nedenlerden biri de, köylerin kendi içinde 
dönüştürülüp, eğitilememesidir. Bu alanda Köy Enstitüleri gibi, birçok açıdan özgün, ulusal 
gerçeklerden yola çıkan, kuramsal bilgi yanında sağlık, tarım, inşaat, arıcılık, sanat gibi birçok 
alanda bilgi ve beceriyle donatılmış köy çocuklarını tekrar köyde görevlendirerek Türk 
köylerini kendi içinden değiştirip dönüştürmeyi hedefleyen hızlı bir gelişmeyle kısa sürede 
ülkenin dört bir yanında, çok iyi seçilmiş noktalarda kurularak yirminin üstünde bir sayıya 
ulaşan (Kurt, 2003: 65) koca bir girişim, daha sonraki dönemde hiç de akılcı olmayan 
gerekçelerle kapatılmıştır.  

Özetle, tarımda makineleşme ve diğer tarımsal girdilerdeki artış ve yeniliklerin yanı 
sıra, modern miras hukukunun uygulanması nedeniyle tarımsal işletmelerin büyüklük ve 
yapısının değişmesi sonucunda kırsal kesimde yaşayanların bir bölümünün tarımsal üreticilik 
sıfatını yitirmeye başlamalarına yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası dış dünya ile 
bütünleşme politikalarına bağlı olarak ulaşım ve haberleşme olanaklarının artması hem 
kentten haberdar olma olanaklarını artırmış hem de tarımda pazara yönelik üretime 
geçilmesine imkân sağlamıştır. Bu ise 1950’li yıllardan itibaren başlayan ve 1960’lardan 
sonra ivme kazanan hızlı bir iç göç hareketine ve dolayısıyla kentleşmeye neden olmuştur 
(Kartal, 1982: 128; Ayata, 1996: 16, aktaran; Tekşen, 2003: 43). 

Sayılan bu nedenlerden dolayı, 1950 yılından itibaren kentlerde nüfus artış hızı büyük 
oranlarda artmış, buna karşıt kırdaki nüfus artış hızı da gittikçe düşmüştür. Kırsal alanda %o 
21 dolayında olan yıllık nüfus artış hızı %o 17.4'e gerilemiş ve kentte ise %o 22.5'ten %o 
55.7' ye çıkmıştır. Bu tarihlerden itibaren gecekondulaşma olgusu da uyanmaya başlamıştır. 
Bu dönemde 50 binden fazla gecekonduda yaşayan 240 bin kişilik nüfustan, 1960 yılında 240 
bin gecekonduya ve buralarda yaşayan l milyon 200 bin kişilik nüfusa ulaşılmıştır (İçduygu 
ve Sirkeci, 1999b: 251). 

Tablo 2: Türkiye’de Yerleşim Yerlerine Göre Göç Eden Nüfus 
Yerleşim Yeri Yıllar 

1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995-2000 
 Kentten Kente 

% 
1.752.817 
48.90 

   2.146.110 
   56.18 

 3.359.357 
 62.18 

  3.867.979   
  57.80 

Köyden Kente 
% 

610.067 
17.02 

   860.438 
   22.53 

 969.871 
 17.95 

  1.168.285 
  17.46 

Kentten Köye 
% 

692.828 
19.33 

   490.653 
   12.84 

 680.527 
 12.60 

  1.342.518     
 20.06 

Köyden Köye 
% 

528.709 
14.75 

   322.709 
   8.45 

 392.935 
 7.27 

  313.481 
  4.68 

Toplam 
% 

3.584.421 
100 

   3.819.910 
   100 

 5.402.690 
 100 

   6.692.263 
  100 

Kaynak: (TÜİK, 2011b). 
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1960-1980 Dönemi:  
1960 ile 1980 yılları arası dönemde kır-kent gelir farklarının artışı, kentlerin ekonomik 

ve toplumsal çekiciliğinin yükselmesi, ulaşım ve haberleşmenin gelişimi gibi etkenler 
(İçduygu ve Ünalan, 1997: 44) nedeniyle artan iç göç hareketlerinin, Tablo 1’de yer alan 
verilere bakıldığında bir önceki dönemle benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Başka bir 
ifadeyle bu dönemde de kent nüfusu giderek artmıştır.  
 Bu artışın nedenlerinden biri köylerde meydana gelen dönüşümdür. Şöyle ki, 1960’lı 
yılların sonları ile 1980 yılının başlangıcını kapsayan dönemde, tarım büyük ölçüde 
piyasalaşmıştır. Köylerde 1940’lı yılların sonuna kadar yaygın olan geçimlik kesim giderek 
daralmış, 1970’li yılların sonuna gelindiğinde buğday, süt gibi temel birkaç gıda maddesi 
dışında geçimlik üretim hemen hemen sona ermiştir. Böylece tarım, büyük çapta piyasalaşmış 
ve ekonominin geri kalan kısmıyla entegre olmuştur (Kazgan, 1999: 32). 
 Türkiye köylerinde ortaya çıkan bu dönüşüm, başka bir ifadeyle Kapitalizmin köylere 
girişi bazı toplumsal dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Zamanla buğday ve arpa, meyve 
ve sebze gibi hane iç tüketimi için de gerekli olan mahsullerin pazarlama oranları artmıştır; 
pamuk, tütün, şeker pancarı gibi tamamen meta olarak üretilen mahsullerin üretimine 
geçilmiştir. Tarımsal üretimde makineleşme eğilimleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. 
Önceleri toprak açma yoluyla büyüyen hane toprakları, toprak açmanın sınırlarına ulaştıktan 
sonra toprak alım satımı ve başkalarının topraklarına ekonomi dışı baskılarla el koyma 
yollarıyla orta ve büyük ölçekli işletmeler haline gelmişti. Tarımsal üretimin ticarileşmesi ve 
metalaşmasına paralel olarak modern girdi kullanımı artmış; köyiçi ve köydışı tüccarların 
ilişkilerinin artması sonucunda, artan nakit para ve kredi ihtiyaçları borçlanma ve tefecilik 
ilişkileri içinde tedarik edilmişti (Akşit, 1999: 174). Bu sayılanlar da tarım kesiminin zararına 
(aleyhine) işleyen bir süreci beraberinde getirmiştir. 

Ayrıca bu dönemde, köylerin yol, su, elektrik, eğitim gibi hizmetlerden yararlanma 
seviyesinin son derece düşük olduğu görülmektedir. 1970’li yıllardan sonra köylerin altyapı 
hizmetlerinden yararlanma seviyesinin biraz daha hızlı arttığı görülmekle birlikte kırın itim 
gücünün sürdüğü görülmektedir (Kurt, 2003: 71). 

 Bu dönemde Üner (1980: 225, aktaran; Akşit, 1999: 185) tarafından 1965-1970 yılları 
için yapılan göç regresyon analizine göre, kentin çekme faktörleri arasında illerin sanayi 
(endüstriyel) istihdam düzeyi en başta; illerin eğitim yatırımları ve hizmet sektörü istihdam 
düzeyi daha sonra gelmektedir. Kırsal itme faktörleri arasında ise, illerin erkek nüfusunun 
büyüme hızı ve çocuk-kadın oranı başta gelmekte, kırsal istihdam imkânlarının yokluğu 
bunları takip etmektedir.  

Bu süreçte, teknolojide, üretim koordinasyonundaki ve büyük toprak sahibinin 
faaliyetlerindeki çeşitlenmeler, köylüler ve ağa arasındaki geleneksel ilişkilerle birlikte köyün 
toplumsal yapısında da zorunlu bir dönüşüme yol açmıştır. Toprak sahibi ve köylüler 
arasındaki ilişkiler, özellikle 1965 ve sonrasında mutlak bir çelişkiye bürünmüştür. Köylülerin 
zor yoluyla köyden kovulmaya başlamaları da yine aynı tarihlere denk gelmektedir. Tekelci 
bir çiftliği hedefleyen toprak sahibine karşı çıkanlar dövülür, evleri kurşunlanır ve dozerle 
yıkılır. Böylece, ekonomik etkenlerin yanında köydeki güvensizlik ortamı da artmıştır. Köyde 
hâlâ geleneksel ortakçılık statülerini devam ettirebilenler olmakla birlikte, bu hak artık, 
ağırlıkla toprak sahibinin politik oyununa bağlıdır (Akçay, 1999: 126). 

Bu süreç, Doğu-Güneydoğu Anadolu dışında da yaygın olan beye, ağaya ve toprağa 
bağlı ırgat yerine, bağımsız çiftçi ailesinin oluşturduğu bir üretici sınıfının ortaya çıkmasıyla 
birlikte gitmiştir; fakat söz konusu iki bölge, sosyopolitik etkenlerin de karışmasıyla henüz bu 
süreci tam olarak yaşayamamıştır. Bağımsız çiftçi aileleri, piyasa endekslerine göre ürün 
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bileşimini, girdi/ürün yoğunluğunu düzenleyen, teknolojik atılım yapmaya hazır, kârlılık 
ilkesini kollayan yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır (Kazgan, 1999: 32).  

Sayılan bu olumsuz koşullar kırdan kente göçleri yaygınlaştırmış ve bu evreden sonra 
göçü adeta kurumsallaştırmıştır (İçduygu ve Sirkeci, 1999a: 274).  Tablo 1’e bakıldığında 
görüleceği gibi, kent nüfusunun genel nüfus içindeki oranı 1960 yılında % 28 iken, bu oran 
1970 yılında % 34 ve 1980 yılında ise % 44 dolayındadır. 

Ancak bir önceki dönemde tohumları atılan ve yavaş yavaş yeşeren gecekondu ve 
diğer kentsel sorunların bu dönemde iyice kökleştiği görülmektedir. Ayrıca bu dönem kentsel 
alanların kendi yapılarının ve bu yapılardaki değişimlerin iç göç sorunsal alanlarına damgasını 
vurduğu dönemdir. Bu dönemde, sanayi kesiminin işgücü ihtiyacı, kırsal alanlardan çıkış 
noktasını bulan aşırı bir işgücü sunumu (arzı) ile desteklenmiş ve kentsel alanlar bu talebi ne 
konut ne de diğer altyapı imkânlarıyla karşılayabilmiştir (İçduygu ve Sirkeci, 1999b:  251).  

Diğer yandan zamanla kırsal alanlardan akan işgücünü istihdam edecek sanayi de aynı 
hızda gelişme gösterememiştir. Sonuç olarak, gecekondularda yaşayan ve ikincil ekonomik 
kesimlerde (sektörlerde) geçimini sağlamaya gayret eden bir göçmen kitlesi kent nüfusunun 
ağırlıklı bir parçası haline gelmiştir. Bu göçmen kitlesi, oluşan göç ağı ile birlikte göç 
dalgalarının devamlılığını da sağlamıştır (İçduygu ve Ünalan, 1997: 44). 

Ülkede yerleşim yerlerine göre göç eden nüfusun göstermiş olduğu genel eğilimde, 
başka bir ifadeyle göçün yönünde bu dönemde diğerlerinin aksine belirgin farklılıklar 
gözlenmektedir. 
 Tablo 2’ye bakıldığında kentten kente göçlerin özellikle 1975 yılından sonra hâkim 
göç türü olmaya başladığı ve bundan sonra da bu özelliğini koruduğu görülmektedir. 

1975 yılından önce -1960 ile 1970 yılları arasında- hâkim olan göç türü, kır-kent göçü 
iken bu yerini 1970’lerin başında kent-kent göçüne ve 1970’lerin ikinci yarısından sonra 
kırsal kesimlerin yanında, küçük ve orta ölçekteki kentlerden büyük kentlere aile göçüne 
dönüşmüş (İlkkaracan ve İlkkaracan, 1999, 305) olmasının yanı sıra, bu dönemde göç 
vermede bir önceki dönemin aksine ilçe merkezleri yerine köy ve bucaklara göç önem 
kazanmıştır. Bu değişim eskiden beri nüfus çekim merkezleri olan büyük şehirlerin 
çekiciliklerinin devam etmekte olduğunu, beraberinde artık iller içinde mahalli merkez 
durumunda olan bazı ilçe merkezlerine gitmenin önem kazandığını göstermektedir. Böylece 
Türkiye’deki iç göçlerde nüfus alan alanlarda da değişim görülmektedir (Tümertekin, 1977: 
68, aktaran; Gürkan, 2006: 51).  

Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeydeki kentleşme oranının gerçekleştiği bu 
dönemde, iç göç hareketleri başta İstanbul olmak üzere; Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, 
Bursa, Adana, Sakarya, İzmit gibi illere olmuştur. Göç veren illerin çözümlemesi yapıldığında 
ise özellikle Sivas, Kars, Kastamonu, Trabzon, Rize, Giresun, Çorum, Malatya gibi iller en 
yüksek oranda göç veren iller grubunu teşkil etmektedir (İçduygu ve Sirkeci, 1999b: 252). 

 
1980 Sonrası Dönem: 
Tablo 1’e bakıldığında 1980 sonrası dönemde genel nüfusun giderek artmış olduğu ve 

nüfusun kentlerdeki oranının daha önceki dönemlerin aksine kırdaki oranından fazla olduğu, 
bir başka ifadeyle kır-kent dağılımının kent yararına (lehine) olacak şekilde farklılaştığı 
söylenebilir. 

İç göçlerin bu dönemden itibaren kent ağırlıklı bir yapıya dönüşmesinin nedenleri 
arasında; eğitim örgütlenmesinin kentsel alanlarda ağırlıklı olarak konuşlanması, kamu 
kesiminin ekonomi politikaları ve yatırımı özendirici politikaları nedeniyle köyle kent 
arasında ara engellerin oluşması ve aşamalı göçün başlaması, ülkede göç veren bölgelerdeki 
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kentsel yapıların kırsal nitelik taşıması, az nüfuslu kentsel yerleşmelerdeki sermaye 
sahiplerinin bu mekânlardaki paranın dönüş hızının yetersiz kalması nedeniyle bir üst denetim 
merkezindeki imkânları değerlendirme arzusu (Peker, 1999: 297) gibi etkenler sayılabilir. 

1980 yılından sonraki dönemde ülkemizdeki iç göçü büyük ölçüde etkileyen 
nedenlerden bir diğeri ise, bu yıllardan sonra Türk tarımında görülen gerilemedir. Şöyle ki, 
Türkiye 1980 yılına kadar hayvancılıkta Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünyada ise ikinci 
sıradaydı. Ancak, 1980 yılından sonra tarım ve hayvancılık politikalarında yapılan olumsuz 
değişiklikler, Türkiye’nin tarım alanındaki söz sahibi ülke konumunu sekteye uğratmıştır 
(Usumi, 1999: 39-42). 

1980’li yıllarda uygulanan ‘uyarlanma politikaları’ ile birlikte tarım yönetimi 
“aşağıdan yukarı”ya doğru erimeye, bunun sonunda ilgili bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı 
işlev değiştirmeye başlamıştır. Birincisi, temel tarımsal girdilerin tedariki ve dağıtılmasında 
kamu kesiminin tekel konumuna son verilmiştir. İkincisi, kamu yönetimi tarım ve destekleme 
alımı fonksiyonunu büyük ölçüde terk etmiştir. Üçüncüsü, tarımsal sanayi tümü ile özel 
sektöre terk edilmiştir. Dördüncüsü, ilk üç değişiklikle birlikte tarımsal kredi sistemi 
“destekleme” niteliğinden uzaklaştırılmıştır (Güler, 2005: 202). 

Şöyle ki, tarım ürünlerine ve hayvancılığa devlet tarafından verilen destekler 
azaltılmış. Ayrıca, tarımsal KİT’ler ve Tarım Satış Kooperatifleri ile ilgili yasalarda 
değişikliğe gidilmiştir. Daha sonraki aşamalarda Süt Endüstrisi Kurumu ile Et-Balık 
kurumlarının piyasadaki etkinliğine zamanla son verilmiştir. Üreticiler bunun üzerine 
ürünlerini değerine satamaz duruma geldiler. Sonunda bu KİT’ler ve Tarım Satış 
Kooperatifleri özel sektör firmalarına çok düşük fiyatlarla devredilmiştir (Usumi, 1999: 39-
42). 

Bunların dışında 1970’lerin sonuna kadar sürdürülen tarımsal desteklemeler 
(sübvansiyonlar) de 1980’li yıllardan başlayarak aşınmaya başlamıştır. Şöyle ki, üretimi 
desteklenen tarım ürünlerinin sayısı 1980 yılında 22 iken, bu rakam 1990 yılında 10’a 
gerilemiştir (Yenal, 2001: 39, aktaran; Kurt, 2003:76). 

Sayılan bu nedenlerden dolayı, 1980 ile 1985 yılları arasında her 1000 kişiden 
yaklaşık 65’i çeşitli nedenlerden dolayı sürekli (daimi) ikametgâhlarını değiştirmiştir. Bu sayı, 
1985 ile 1990 yılları arasındaki dönemde % 25’lik bir artış göstererek 81’e erişmiştir (Yamak 
ve Yamak, 1999: 16). 

Türkiye’de yarım asırdan beri devam eden bu iç göç olgusuna, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde 1980’li yıllardan beri devam eden terör sonucu oluşan güvenlik 
sorunları, büyük ölçekli kalkınma projeleri, doğal afetler nedeniyle meydana gelen yer 
değiştirmeler de eklenmiştir. Özellikle 1985-1996 yılları arasında terörün şiddetlenmesinden 
dolayı bölgede yaşayanların bazılarının yerleşim yerleri zorunlu olarak ya da kendi 
istekleriyle değişmiştir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006). Terör ortamı 
nedeniyle can ve mal güvenliğinin olmaması,  mevcut geçim kaynaklarının kaybedilmesi veya 
daralması gibi nedenlerle halk bölgeden hızlı bir şekilde uzaklaşmıştır (Hurma, 2004: 82). 

Türkiye’de iç göçün nedenleri arasında yer alan iletici güçler diye adlandırılan ulaşım 
ve iletişim alanındaki gelişmelerin gün geçtikçe artmasının göçü büyük ölçüde tetiklediği 
bilinmektedir. Ulaşım ve iletişim alanına ilişkin istatistiksel verilere bakıldığında konunun 
anlaşılırlığı daha da artmaktadır. Türkiye’de ulaştırma sektörünün gelirinin ulusal gelir 
içindeki payı, 1960 yılında % 7.5’e, 1981 yılında % 8.9’a, 1995 yılında ise bu rakam 
haberleşme ile birlikte % 21’e yükselmiştir (Keleş, 2002: 70).  

Türkiye’de iç göçlerin nedenlerine, özellikle de Doğu’dan Batı’ya göçlerin 
nedenlerine ışık tutması açısından 1930’lu yıllarda uygulanan devletçilik politikasına 
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değinmek yararlı olacaktır. Bu dönemde yurdun dört bir yanına sanayi yatırımları yapılmıştır. 
Bunlar tekstilden tarım ürünlerine kadar birçok alanda üretim yapan işletmeler olup, hem 
ülkenin sanayisinin gelişmesine hem de ülkenin dengeli bir şekilde kalkınması ve bölgeler 
arası gelişmişlik farklarının minimize edilmesi için iyi örnek oluşturmuştur. Ancak 1980’li 
yıllardan sonra, bu işletmeler özelleştirilmiş ve devlet tarafından ülkenin geri kalmış 
bölgelerine sanayi yatırımları yapılmamıştır. Özel sektör tarafından yapılan sanayi tesisleri de 
büyük ölçüde ülkenin batısına konuşlanmıştır. 

Sanayi tesislerinin ülkenin batısında konuşlanmasının yanı sıra, 20. yüzyıl 
toplumlarında en önemli gereksinim olarak kabul edilen ekonomik ve sosyal planlamanın 
Türkiye’de etkisiz kalmasıyla, köy-kent ve bölgeler arası dengesizliğin oluşması, ülkemizde 
özellikle Doğu’dan Batı’ya doğru yönelen göçün asıl nedenini teşkil etmektedir (Kızılçelik, 
1996: 658-659, aktaran; Gürkan, 2006: 54 ). 

Ayrıca bu yörelerdeki -özellikle Güneydoğu’da- tarımsal nüfusun kiracı ve ortakçı 
olarak çalışan kesiminin % 16.5 olan Türkiye ortalamasının üzerinde olması (Örneğin: 1981 
Köy Envanter Etütleri’ne göre, köylerin; Diyarbakır’da % 43’ü, Urfa’da ise % 89’u kiracılık 
ve ortakçılık yapmaktadır);  buralarda toprak iyeliğinin adaletsiz bir şekilde dağılmış olması 
(Köymen ve Öztürkcan, 1999, 80-81) gibi nedenlere tarıma verilen desteklemelerin 
azaltılması ve bu topraklardaki makineleşme gibi nedenler eklenince bu bölgelerden sanayi 
yatırımlarının yoğunlaştığı bölgelere göçler olmuştur. 

Yukarıda sayılan Türkiye’de göçe yol açan çekici etkenler arasında, ilk göç eden 
göçmenlerin akraba ve hemşehrilerine verdikleri bilgi ve destekler de bazı toplumbilimcilerce 
kabul edilmektedir (Tekşen, 2003, 43). 

İletici faktörlerin olduğu kırsal kesimlerden, kentlere olan göçün ülkemiz açısından bir 
de kültürel nedeni mevcuttur. Örneğin: Adam öldürme, kız kaçırma olaylarından sonra 
başlayan kan davası olgusu, insanların göç etmelerinde etkili olmuştur (Sezgin, 1997: 659, 
aktaran; Şentürk, 1999: 46). 

Türkiye’de iç göçün nedenleri arasında, özellikle ulaşım araçlarının gelişmesi 
neticesinde artış gösteren mevsimlik göçlerin nedenlerine de değinilmelidir. Ülkemizde 
tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlerde tarım işçisi olarak veya inşaat bölgelerinde inşaat 
işçisi olarak çalışmak için mevsimlik göçler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ülkenin Doğu ve 
Güneydoğu Bölgeleri ile Karadeniz Bölgesi’nde hayvan otlatmak ve arıcılık yapmak üzere 
mevsimlik göçler gerçekleştirilmektedir. 

Bu dönemde içgöçlerin giderek artmasında, 1980 sonrası dönemin kendine özgü 
özelliklerinin büyük ölçüde etkili olduğu söylenebilir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda Türkiye’de, 
toplumsal oluşumun, ekonominin “serbest piyasa ekonomisi”, “özelleştirme” gibi hedeflerle 
yeniden yapılandırılmaya çalışılması ile yeni bir döneme girmesine tanık olunmakla birlikte, 
küreselleşme sözcüğü de ülke gündemindeki üstün yerini yavaş yavaş almaya başlamıştır 
(İçduygu ve Sirkeci, 1999b: 252). 

İhracata yönelik büyüme olarak şekillenen ve Türk siyasal yaşamına Özal'lı yıllar 
olarak geçen bu süreçte, ülkede 1980 Askeri harekâtından sonra Turgut Özal'ın İktidara 
gelmesi ile imar yatırımlarının artışı ile haberleşme ve ulaşım koşullarının iyileşmesi, 
sanayileşmeye yönelik olarak hedeflenen büyüme hedefiyle küçük ve orta ölçekli sanayi 
tesislerinin artması ile göçler hızlanmaya başlamıştır (İçduygu ve Ünalan, 1997: 43). 

Ayrıca bu dönemde Türkiye’de iç göç, siyasi nedenlerin de etkisiyle giderek daha da 
yoğunlaşmıştır. Zorunlu ve gönüllü göç ayırımı da bunun bir parçası olmuştur. Doğu ve 
Güney Doğu’da hem can-mal güvenliğinin bulunmaması, hem de bu bölgede süren savaş 
benzeri durum nedeniyle, buradan binlerce insan göç etmek zorunda kalmıştır (Dinç, 2007). 
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 Bu insanlar önce daha güvenli görünen çevre illere, sonra da İstanbul, İzmir, Adana, 
Bursa, Mersin başta olmak üzere, Batı ve Orta Anadolu’ya göç ederek, söz konusu yerleşim 
yerlerinin zaten varolan kentsel sorunlarını daha da yoğunlaştırmıştır (İçduygu ve Ünalan, 
1997: 43).  

Ayrıca bu dönemde de bir önceki döneme benzer olarak kentten kente göçlerin önemli 
yer tuttuğu görülmektedir.  

Bunun dışında iç göç hareketlerinin bir önceki dönemle karşılaştırılması için 
istatistiksel bölgelerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı hakkındaki verilere 
değinilmesinde yarar vardır. 

 
Tablo 3: İstatistiksel Bölgelerin Aldığı Göç, Verdiği Göç, Net Göç ve  
              Net Göç Hızı 
Bölge 2000 Yılı 

Nüfusu 
Aldığı Göç Verdiği   

Göç 
Net Göç Net Göç 

Hızı (%) 
İstanbul 9044859 920955 513507 407448 46.1 
Batı Marmara 2629917 240535 172741 67794 26.1 
Ege 8121705 518674 334671 184003 22.9 
Doğu Marmara 5201135 432921 351093 81828 15.9 
Batı Anadolu 5775357 469610 378710 90900 15.9 
Akdeniz 7726685 413044 410316 2728 0.4 
Orta Anadolu 3770845 205108 300113 - 95005 - 24.9 
Batı Karadeniz 4496766 219008 450799 -231791 -50.3 
Doğu Karadeniz 2866236 151193 227013 -75820 -26.1 
K.Doğu Anadolu 2202957 144315 256922 -112607 -49.8 
O.Doğu Anadolu 3228793 170568 280156 -109588 -33.4 
G.Doğu Anadolu 5687740 212425 422315 -209890 -36.2 
Toplam 60752995 4098356 4098356 0 0.0 

Kaynak: (TÜİK, 2008c). 
 
Tablo 3’e bakıldığında; bu dönemde de bir önceki döneme benzer olarak göçün en 

başta İstanbul anakentine yöneldiği görülmektedir. Söz konusu verinin dayandığı sayım yılı 
esas alınarak yapılacak olan bir değerlendirmede, İstanbul’un tek başına ülkedeki toplam 
göçün % 22.4’ünü aldığı görülmektedir. Ayrıca coğrafi bölgelerimizle tek tek 
karşılaştırıldığında, İstanbul’un bu bölgelerden fazla göç aldığı görülmektedir. Ayrıca bu 
dönemde de bir önceki dönemde olduğu gibi Kuzey Doğu Anadolu’dan, Orta Doğu 
Anadolu’dan, Batı ve Doğu Karadeniz’den, Güney Doğu Anadolu’dan, Orta Anadolu’dan 
göçlerin yoğun şekilde yaşandığı görülmektedir. 
 
 3. TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLERİN SONUÇLARI 

Sanayi toplumu olma yolunda hızlı bir ilerleme gösteremeyen Türkiye’de meydana 
gelen iç göçler sonunda kentsel alanlar hızla akan kırsal nüfusu aynı hızda emme gücüne 
sahip olamamıştır. Bir yandan kırsal alanlardan akan işgücünü istihdam edecek sanayi aynı 
hızla gelişmemiş, diğer yandan kentsel alanlar gelen nüfusu barındıracak konut gereksinimini 
karşılayamamıştır. Sonuç olarak, gecekondularda yaşayan ve ikincil ekonomik sektörlerde 
geçimini sağlamaya çalışan bir göçmen kitlesi, kent nüfusunun ağırlıklı bir parçasına 
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dönüşmüş; “kentleşme” ve “kentlileşme” farklılığı da bu çerçevede tartışılmaya başlanmıştır 
(İçduygu ve Sirkeci, 1999b: 252). 

İç göçün ülkemizde neden olduğu sonuçlardan en önemli olanlarını ana hatlarıyla 
özetleyen bu paragraftan da kısmen anlaşılabileceği gibi, Cumhuriyet ile beraber kalkınma 
çabalarının hız kazandığı ülkemizde kentler iç göçle gelen nüfus hareketinden büyük ölçüde 
etkilenmiştir. Böyle olunca Batı toplumlarında görülenin aksine Türkiye’deki kentler ani ve 
sıçramalı bir büyüme göstermiş ve Türkiye bu sürece hazırlıksız yakalanmıştır. Başka bir 
ifadeyle Türkiye’deki kentleşme, sanayileşme ile yakın ilişki içinde olmasına rağmen, 
sanayileşme ile orantılı bir gelişme göstermediği ve sanayileşmenin doğurduğu ihtiyaçlara 
uygun olmadığı için, sağlıksız ve düzensiz bir şekilde gelişme göstermiştir (Karaman, 1998: 
35, aktaran; Bulut, 2005: 37).  

Bu düzensizliğin ana sebeplerinden biri de hiç şüphesiz ki yoğun bir şekilde yaşanan 
gecekondulaşma sürecidir. Ülkemizde tümüyle olmasa da genel olarak köylerden ve kırsal 
kasabalardan göç eden insanlar, düzensiz sanayi merkezlerinin çirkinleştirdiği kentlere 
geldiklerinde barınabilecekleri bir yere en çok ihtiyaç duymuşlardır. Ancak içinde yaşamı 
sürdürmenin oldukça pahalı olduğu kentlerin lüks konutlarından yararlanmak bu insanlar için 
imkânsızdır (Çakır, 2007: 33-34). Bu yüzden bu kişiler bu fiyatlar karşısında çözüm 
arayışlarına gitmişlerdir ve bunun sonucunda çözüm mekânı olarak da gecekonduyu 
bulmuşlardır. Yani gecekondu düşük gelirli istihdam alanlarında çalışan ve sosyokültürel 
farklılıklardan dolayı kente uyum göstermekte zorlanan bir nüfusun, mülkiyeti başkalarına ait 
topraklar üzerine yasal olmayan yollardan yapılmış konutlara yerleşmesiyle ortaya çıkmış bir 
olgudur (Tekşen, 2003: 45). Bu olguyu artıran nedenlerden biri de, ülkemizde sanayileşme 
sürecinde kentleşmenin sanayileşme için itici bir güç olarak kabulüyle iç göç olayı ülke 
ölçüsünde bir boyut kazanırken, bu ülke boyutundaki yeni yerleşme düzeni sorununun 
cevaplandırılmasının yerel yönetimlerin imkânlarına terk edilmesidir. Bu durumda yerel 
yönetimler de hızlı bir tempoyla kentlerine gelen kırsal nüfusun yerleşme gereksinimlerini 
karşılayamamış ve göçen nüfus kendi imkânlarıyla bu sorunu çözümlediğinde de sonuç, kamu 
elindeki arazilerin bir gecede inşa edilen gecekondularla kullanılması olmuştur (Erdem, 1986:  
188-189). 

Gecekondu olgusu kırdan kente göçen nüfusun içine girmiş olduğu yoğun çözüm 
arayışı sürecinde en başarılı olduğu alandır. Göçmen nüfus, gecekondu yaparak sadece 
barınma sorununu çözmemiştir, aynı zamanda gecekonduyu bir yatırım aracı olarak da 
kullanmıştır. Kentteki biriktirimlerini ve kırdaki kaynaklarını önemli ölçüde gecekonduya 
kanalize etmiştir. Böylece hem barınmıştır, hem de servet biriktirerek sosyal güvenlik 
ihtiyacını karşılaşmıştır. Ancak tek tek kişiler açısından yararlı gibi görünen bu işleyiş, büyük 
toplumsal kaynakların israfına neden olmuştur (Kartal, 1992: 38). 

Buna rağmen devlet ve piyasa güçlerinin ağırlık değiştirerek denge aradığı ekonomik 
modeller içinde yapılanan emek piyasası ise, gecekondu nüfusunun sunduğu ucuz emeği her 
modelin içinde farklı değerlendirmiş, zaman içinde bu emeğe farklı ve çoğu zaman 
vazgeçilemez önemde işlevler yüklemiş, bu işlevlerin karşılığında bu nüfus önce ekonomik 
mekânda süreklilik kazanmış ve bu süreklilik sonucu siyasal mekâna giriş yaparak bu 
mekânda da vazgeçilemez önemde işlev yüklenmiştir (Şenyapılı, 2006: 119). 

Bu nedenlerden dolayı da ülkemizde gecekondu sayısı gün geçtikçe artmıştır. Şöyle ki, 
1940'ların sonuna doğru, büyük kentlerde 23-30 bin gecekondu bulunurken, bu sayı 1960'da 
240 bine, 1983'te ise 1,5 milyona yükselmiştir. 1990 yılı itibariyle, Türkiye'de 1 milyon 750 
bin gecekondu bulunduğu tahmin edilmektedir (Keleş, 1990: 78, aktaran; DPT, 1997).  
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Siyasal mekânda da gecekondunun yer almasıyla gecekondu alanları siyasi rant 
çeperlerine dönüşmüştür. Bu da zamanla yasal düzenlemelerin oy kaygısıyla altüst edilmesine 
ve kentleşme sorunlarının üstesinden gelinemeyecek bir noktaya erişmesine yol açmıştır. Bu 
aşamada devreye giren enformel çözüm yollarının bedeli çok yüksek düzeylere erişmiştir. 
Kent çevresindeki hemen her tür alan vahşi bir yapılaşmaya açılmış, kentlerin yerine konması 
mümkün olmayan tarihsel değerleri yitip gitmiştir. Sonuçta ortaya çıkan, kalitesiz sıfatını her 
ölçüde sonuna dek hak edecek bir tarihsel çevre ortaya çıkmıştır (Işık ve Pınarcıoğlu, 2003: 
98). Ayrıca bu süreçte konut alanlarında meydana gelen sağlıksız yapılaşmanın da bünyesinde 
birçok tehlikeyi ve sorunları barındırdığı tartışılmaz bir gerçektir. Bunun acı meyvelerini de 
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yılında yaşadığımız depremler sonunda binlerce can kaybı ve 
trilyonlarca maddi kayıpla almış bulunmaktayız. 

Türkiye’de iç göçle kente gelenler arasındaki katmanlaşmanın ilk boyutunu, görüldüğü 
gibi gecekondu topraklarının değerlendirilmesi meydana getirmektedir. Fakat kentlerin 
büyüme ekseninin farklı olmasından ötürü, tüm gelenlerin toprak rantından eşzamanlı-
eşdüzeyli yararlanmaları söz konusu olmadığı için, göçmenlerin sosyal katmanlaşması da 
farklı düzeylerde gerçekleşmiştir (Peker, 1999: 299). 
 İç göçün ülkemizdeki sonuçlarının gecekonduyla sınırlı olmadığı herkesçe kabul 
edilen bir gerçektir. Bunun dışında iç göçle beraber hızlanan kentleşme büyük etkileri olan bir 
toplumsal erozyonu da beraberinde getirmiştir. Bu erozyonun kırsal alanlar üzerindeki etkisi; 
geçim olanakları daralmış bu yerleşmelerde yaşayanların büyük düşlerle kentlere göçmesi, 
köylerin atılgan, genç, becerikli ve girişimci öğelerini yitirmesi biçiminde yüzünü 
göstermiştir. Büyük kentlere gelenlerin çoğu, baba ocaklarından, alışagelmiş oldukları 
çevrelerinden uzaklaşmış olduklarından, ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteklerden 
yoksun kalmışlardır. Parlak iş hayalleriyle geldikleri büyük kentlerde, çoğu kez bunlara 
erişemediklerini görüp; işsiz ya da gizli işsiz durumuna gelmişlerdir. Küçük köy topluluğunun 
oynadığı denetim işlevinin etkinliğini yitirmesinden dolayı, toplum için yararlı olmayan, hatta 
zararlı yollara kapılmaları olasılığı da artmıştır (Keleş, 2002: 74-75). 
 Söz konusu toplumsal erozyonun kentlerde görülen birçok belirtileri vardır. 
Ülkemizde kentlerin sanayileşme seviyesinin düşük olması, kente göçenlerin kalifiye 
olmamaları ve göçün yoğunluğu ile birlikte kentlerde önemli bir işsizlik sorunu 
yaşanmaktadır (Erjem, 2008: 22). Bundan dolayı da işgücü, ‘ikincil ekonomik kesimler’ 
olarak adlandırılan marjinal ekonomik kesimlere yönelmektedir. Girişin kolay olduğu, büyük 
sermaye gerektirmeyen ve müşterinin kolay erişebildiği işler olan marjinal işlerin, sosyal 
güvencesi olmayan, bilgi ve deneyim gerektirmeyen işler olduğu, genel kabul gören 
özellikleri arasındadır. Ülkemizde bu kesimin genişlemesi ile işgücü piyasası 
örgütsüzleşmeden uzak ve işgücünün zararına işleyen bir görünüme kavuşmuştur. Ayrıca 
gittikçe büyüyen marjinal kesim çok sayıda kaynak israfına da yol açmaktadır (Şenyapılı 
1982: 107, aktaran; Tekşen, 2003: 79). 
 İç göçün neden olduğu toplumsal erozyonun bir diğer belirtisi de, iç göç olgusuyla 
hızlanan kentleşme neticesinde, kentlerin gerek nüfus, gerekse alan olarak büyümesinin yol 
açtığı ulaşım ve trafik sorunlarıdır. Bu sorunlardan dolayı, kentlerin konut bölgelerinden, iş ve 
ticaret yerlerinin toplu olarak bulunduğu, merkez bölgelerine doğru yönelen önemli bir yolcu 
trafiği belirmekte, özellikle gün içinde mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ulaşım, yavaşlama 
ve tıkanmalarla güçlükle sağlanabilmektedir, şehir içi seyahatler uzun sürmektedir (Kutlu, 
1986: 212). 
 Ülkemizde yaşanan yoğun iç göç hareketinin beraberinde getirdiği sonuçlardan bir 
diğeri de kentlerde meydana gelen kültürel değişmeler ve uyum sorunudur. Güngör (2003, 
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230)’ün belirttiği gibi kırdan kente göç eden yığınlar ilk aşamada kente beraberinde kendi 
yaşam biçimlerini, değerlerini, gelenek ve göreneklerini, ritüellerini de getirirler. Dolayısıyla 
kırdan kente bir kültürel akış gerçekleşir. Bu da kentli toplumsal ve kültürel yapının 
çözülmesi, kentte bu anlamda bir taşralaşma sürecine neden olur. Diğer yandan kente göç 
eden insanların zamanla geldikleri köylere, kasabalara kısa süreli gidiş gelişleri söz konusu 
olur ki bu gidiş gelişler, kente özgü birtakım toplumsal ve kültürel değerlerin kıra taşınmasına 
da neden olur. Zaman içinde kentler de taşralaşma sürecine, taşra da kentleşme sürecine doğru 
gitmektedir. 
 Bunun dışında ülkemizde yaşanan iç göç hareketinin kentlerdeki siyasal hayatı 
olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir. Türkiye’de kırsal kesimlerdeki seçmenin oyunu tam 
bir demokrasi bilinci içinde ve kendi inandığı ideolojik değerler veya kendi siyasal fikirleri ve 
kararları doğrultusunda kullandığını söylemek oldukça güçtür. Yeterli düzeyde bilince sahip 
olmayan bu seçmen kitlesinin (Görentaş, 2008) mobilize oy, patron-yanaşma ilişkilerinin 
hâkim olduğu köylük yerlerde, belirli bir patronun ya da ağanın güdümünde ve onun istediği 
yönde oy kullandığı bilinmektedir (Vergin, 1986: 42). 
 Dolayısıyla bu seçmen kitlesi kırsal alanlarda çok küçük vaatlerle ve propagandalarla 
kolayca kandırılıp, oyları istenen tarafa yönlendirilmektedir. Dolayısıyla gerekli siyasal 
birikime ve bilinç düzeyine sahip olmayan bu kitlenin iç göçle kente gelmesi sonucu, 
kentlerdeki seçimlerde oy vermesi ve bu oyların kentlerin geleceğini tayin etmesi ülkemizde 
kentleşme için son derece vahim bir durumdur.  

Görentaş (2008)’ın belirttiği gibi söz konusu kitle kent merkezinin çevresine 
oluşturduğu, gün geçtikçe sayıları artan, şehrin fiziksel ve kültürel dokusuyla taban tabana zıt 
yapılar olan gecekondularına tapu alabilmek için bu yapıyı destekleyen, bu yönde vaatlerde 
bulunan siyasi partilere arka çıkmıştır. Kısaca Türkiye’de köyden kente yapılan göç 
hareketleri kentteki siyasal hayatı olumsuz yönde etkilediği gibi, çarpık ve sağlıksız bir 
kentleşmeye de neden olmuştur. 
 Ayrıca ülkemizde iç göçle kentlere yönelen yoğun nüfus akımı nedeniyle kentlerde 
kanalizasyon yetersizliği, içme suyu ve elektrik sıkıntıları, toplu taşıma araçlarının 
yetersizliği, okul, kitaplık, yeşil alan eksikliği, hava ve gürültü kirliliği (Keleş, 2002: 74-75), 
suç oranının yükselmesi, güvenlik sorunları gibi birçok sorun belirmiştir. 
 Özellikle kırdan kentlere yönelik olarak gerçekleşen iç göçün ülke ekonomisine büyük 
bir yük getirdiği tartışılmaz bir gerçektir. Yukarıda da değinilen marjinal kesimlerde çalışan 
işgücü kayıtdışı ekonomiye yol açmaktadır. Bunun dışında gelişigüzel ve akılcı olmayan 
şekillerde yapılan gecekondulara altyapı hizmeti götürmek için devletçe yapılan harcamalar, 
planlı bir yapı için yapılan harcamaların kat kat üstünde kalmaktadır. Ayrıca köyden kente 
yapılan göçlerle kendi toprağında çiftçi olarak çalışan toprak sahibi köylülerin, topraklarını 
bırakmalarından dolayı, kırsal kesimde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde önemli miktarda 
azalmaların olduğu gözlenmiştir (Görentaş, 2008). 
 Bunun dışında değinilmesinde yarar görülen diğer bir husus da, ülkemizde 1980’li 
yıllardan beri gerçekleşen zorunlu göçlerin sonuçlarıdır.  Gürbüz (2005: 213)’ün belirttiği gibi 
zorunlu göçler sonunda, göç edilen bölgelerde tarım ve hayvancılığa dayalı faaliyetlerle 
geçimini sürdüren yurttaşlar göç sonrası yeni yerleşim alanlarında işsizlik, sefalet ve 
yoksulluk gibi sorunlarla karşılaşmışlardır. Ayrıca zorunlu göç öncesi ülkenin et ve süt 
ürünleri ihtiyacının önemli bir bölümü bu bölgelerden sağlanmaktaydı. Ancak göç sonrasında 
bu bitme aşamasına gelmiştir ve bu ürünler dışalım (ithalat) yoluyla alınmaktadır. Zorunlu 
göç sonrası aile reisleri iş bulamazken, gençler ve çocuklar ise geçici-dönemsel işlerde sosyal 
güvencesi olmayan, kalitesiz işlerde düşük ücretler karşılığında çalışmak zorunda kalmıştır. 
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Kentsel yaşama amele, gündelik işçi, niteliksiz hizmet işçisi olarak katılan yurttaşların kentsel 
imkânlardan yararlanma ve kent yaşamı içinde dönüşmeleri neredeyse imkânsızdır.  
 
 4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Birçok nedenden kaynaklanan, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, kentsel ve yapısal 
olmak üzere oldukça farklı ve büyük etkileri olan iç göç denilen serüven, irdelendikçe farklı 
yönlere kanat açan; günümüzde yaşamakta olduğumuz birçok kronikleşen sorunun biricik 
nedenini ve aynı zamanda da reçetesini bünyesinde barındırmaktadır. 

Ülkemizin yaşamış olduğu kentleşme ve bunun beraberinde getirdiği toplumsal 
sorunların çözülebilmesi, bunlara dönük bazı politikaların geliştirilmesi ve önleyici tedbirlerin 
alınması için iç göç olgusu, birbiriyle ilintili olan çok sayıdaki etmenle birlikte ele alınarak 
çözümlenmelidir ve bunun sonunda elde edilen bulgular, karar alıcılarca ve uygulayıcılarca 
her zaman göz önünde tutulması gereken birer temel başvuru kaynağı niteliğinde olmalıdır. 
 1950’li yıllarda ülkemizin kırsal alanlarına bir anda giriveren ve buradaki toplumsal 
yapıyı beklenmedik bir hızda ve ölçüde değiştiren tarımda makineleşme olgusu ile fitili 
ateşlenen, daha sonra da gittikçe hızlanan, hızlandıkça etkileri ve kapsamı genişleyen, 
ülkemizdeki kentsel yapıyı, kır-kent nüfusunun dağılımını büyük ölçüde değiştiren, toplumsal 
sorunların artmasına ve bunlara yenilerinin eklenmesine yol açan iç göç süreci dönemsel 
olarak incelendiğinde; başlangıçta tarımda makineleşme ve bunun kırsal alanlarda ortaya 
çıkardığı eksik istihdam sonucu ortaya çıkarken, daha sonraları ülkenin kırsal alanlarına 
Kapitalizmin girmesi ve bu olgunun ortaya çıkardığı tarımsal üretimin ticarileşmesi ve 
metalaşmasına paralel olarak zamanla tarımsal üretim yapanların zararına işleyen bir sürece 
yerini bırakmasıyla gittikçe artmıştır. Bundan sonraki süreçte, kırsal yerleşmelerin altyapı ve 
temel kamu hizmetlerinden yoksun olması fertleri göçe sürüklemiştir. Ayrıca ülkede kırsal 
alanlara gittikçe yerleşen ve buralardaki küçük toprak sahiplerinin ayakta durmasını oldukça 
zorlaştıran Kapitalizm ile artan, ancak temelde dengeli bir toprak dağılımının ülkede 
sağlanamamasından kaynaklanan eskinin feodal beyleri günümüzün toprak ağalarının, 
topraklarını borç verme ve tefecilik yoluyla gittikçe genişletmeleri ve bunun sonunda ağırlıklı 
olarak yarıcı-ortakçı durumuna düşen kırsal kesim insanlarının geçim sıkıntısı içine girmesi 
de buralarda yaşayanları iç göçe itmiştir. Bunun dışında tarım kesiminden devletin el çekmesi 
ve üreticilerin Kapitalist sistemde tek başına bırakılması, tarım kesiminin ‘fertleri besleme 
kapasitesi’ni düşürmüştür. Ayrıca ülkede özellikle eğitim örgütlenmesinin kentlerde 
konuşlanması, yatırımı özendirici politikalar nedeniyle kentlerle kırsal yerleşmeler arasında 
belirginleşen ara farkların oluşması, kentsel yatırımların yanı sıra, sanayi yatırımlarının büyük 
ölçüde büyük kentlerde konuşlanması kentleri çekici kılmış ve büyük nüfus kitlelerini gerekli 
maddi birikimden ve kentin gerektirdiği yaşam ölçünlerinden yoksun bir şekilde kentlere 
doğru itmiştir. 
 Ayrıca 1980’li yıllarda ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde 
görülmeye başlanan terör ve güvenlik nedeniyle, gerekli maddi birikimden yoksun olan, 
kentle tanışıklığı yok denecek derecede az olan büyük bir nüfus kitlesi gönülsüz olarak yer 
değiştirmek zorunda kalmıştır. 
 Kısaca bu şekilde özetlenen nedenlerle ortaya çıkan iç göç hareketlerinin, ülkemizdeki 
kentsel dokuyu büyük ölçüde bozduğu, ekonomik ve toplumsal dengeleri ters yüz ettiği, 
beklenmedik birçok olumsuz sonuca neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sonuçlar arasında; 
başta gecekondulaşma gibi kentsel dokunun biçimsel açıdan kanserleşmesi, kentle 
bütünleşmeyen marjinal işlerde aşırı düzeyde birikmelerin görülmesi, kırsal yapıya özgü 
dayanışma ve danışma ilişkilerinin (hemşehricilik gibi) kente taşınması, kentsel altyapının 
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taşıma kapasitesinin üstünde nüfusun kentlere akması ile kentsel altyapının bunu 
kaldıramaması, kentlerdeki siyasal hayatın kırsal ilişki ağları ve bazı faydacı anlayışlarla 
bozulması, sosyo-kültürel uyum sorunları gibi sonuçlar yer almaktadır. 
 İç göçün bu olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması ve minimize edilebilmesi için, 
iç göç olgusuna neden olan faktörlerin iyice çözümlenmesi ve bunlara yönelik önlemler 
alınması gerekmektedir. Bu bağlamda iç göçlerin ağırlıklı olarak ortaya çıkmasına neden olan 
geçim sıkıntısı ve işsizlik gibi ekonomik yönlü nedenlere karşı, ülkede bölgelerin çevresel ve 
sosyo-ekonomik şartlarına uygun yatırımlar kamu kesimince ve özel kesimce yapılarak 
buralarda istihdam alanları oluşturulmalıdır. Özel kesimin bu alanlara yönelmesi için 
özendirilmesi ve sanayi yatırımlarının ekonomik bakımdan geri kalmış bölgelere kaydırılması 
için ‘kalkınmada öncelikli iller’in sayısı arttırılmalıdır. 
 Kırsal alanlarda köy tipi sanayi geliştirilerek buralarda yaşayanların üretici kimliğe 
kavuşması sağlanmalı, kırsal kesimde maliyetlerin azaltılması ve pazarlık gücünün arttırılması 
için kooperatifleşme desteklenmelidir.  Tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin son 
zamanlarda talep gören ve insan sağlığı, çevre açısından da büyük önem arz eden organik 
tarım yöntemleriyle üretim yapması teşvik edilmelidir.  
 Ayrıca ülkede göç veren yörelerde ve kırsal kesimlerde yaşayanlar için yeni gelir 
getirici faaliyet alanları yaratılmalı veya teşvik edilmelidir. Bunlar, özellikle tarım dışı 
alanlarda bölgesel farklılıklara göre şekillenen eko-turizm gibi düşük maliyetli ve yeni kazanç 
alanları olmalıdır. 
 Kırsal alanlarda sunulan kamu hizmetlerinin yoğunlaştırılması ve altyapı hizmetlerinin 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Kırsal kesimde sunulan hizmetlerin maliyetini düşürmek ve 
hizmet kalitesini yükseltmek için, toplu yerleşmelere geçilmesi için halk özendirilmelidir.  
 Kente göçle gelenlerin kentlileşme düzeylerinin yükseltilmesi için, bu kişilerin kentsel 
danışma ve dayanışma mekanizmalarıyla tanışıklılığının ve bağlantısının sağlanması 
gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle kentlerin yoğun olarak göç alan bölgelerinde, halkın 
sosyalleşmesinin sağlanması ve kentli davranış kalıplarına uyum düzeyinin yükseltilmesi için 
halk eğitim merkezleri, küçük çaplı tiyatrolar, spor ve kültürel aktivite merkezleri kurulmalı 
ve bunların faal bir şekilde işlemesi sağlanmalıdır. Ayrıca basın ve yayın kuruluşlarının da, 
yayınları arasında halkın kentlileşmesine, kentsel davranış kalıplarına dönük bazı iletilere ve 
bu yönde hazırlanacak özel programlara yer vermesi gerekmektedir. 

Kentlerde faaliyet gösteren sosyal ve kültürel amaçlı derneklerin kurulması, bunlara 
katılım ve bunların etkinlikleri devlet tarafından desteklenmeli; halkın sivil toplum örgütleri 
aracılığıyla taleplerini toplu ve örgütlü bir şekilde ilgili yerlere iletmesi özendirilmeli ve halk 
bu yönde bilinçlendirilmelidir.  

Kente göçle gelenlerin marjinal kesim diye addedilen türedi işlerde birikmesini 
önlemek için, bu kişilerin mesleki becerilerini artırmak ve bunların yeni iş alanlarına 
kaydırılması için mesleki eğitime tabi tutulmalarını sağlayan eğitim faaliyetlerinin ve bunları 
yürütecek örgütlerin yoğun bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, kamu 
kesimi ve özel kesim işbirliği içinde olmalıdır. 

Göçün kentlerde yol açtığı kaçak ve sağlıksız yapılaşmayı önlemek için, altyapısı 
hazırlanmış, kamu olanaklarına ve kent merkezine erişimi sağlanmış olan alanlar 
oluşturularak kente gelenlerin buralara kaydırılması sağlanmalıdır.   

Göçle kente gelenlerin, belli bir süre kentte tutunmasını sağlamak, belli bir gelir 
düzeyine erişmesini sağlamak için, kentlerde cüzi bir bedel karşılığında barınmasını sağlayan 
kiralık sosyal konutlar devlet tarafından inşa edilip, bunların fertler arasında dolaşımı 
sağlanmalıdır.  
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İLKÖĞRETİM YAZMA EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ 
ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

     
   Bilal ELBİR∗     Hasan YILDIZ∗∗ 

Öz 
Yazma kültür birikimini gelecek nesillere aktarmanın en iyi araçlarından biridir.  

Yazmaya verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Türkçe Öğretim Programları çağdaş eğitim 
yaklaşımları göz önünde bulundurularak geliştirilmektedir. Geliştirilen Türkçe Öğretim 
Programlarında yazma becerisinin etkililiğini arttırmak için yeni strateji, yöntem ve tekniklere 
de yer verilmiştir. Bu strateji, yöntem ve tekniklerin etkililiğini konu alan birçok doktora ve 
yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Okuyucuların bu tezlerin hepsini okumaları ve incelemeleri 
çok da mümkün değildir. 

Bu çalışmanın amacı yazma becerisi üzerine hazırlanan doktora ve yüksek lisans 
tezlerini inceleyip değerlendirmektir. Çalışmada 2005–2010 yılları arasında hazırlanan 20 
doktora ve yüksek lisans tezi meta-analiz yöntemi kullanılarak dış yapı ve içerik bakımından 
incelemeye tabi tutulmuştur.  

Dış yapı bakımından yapılan incelemede yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden 
daha fazla olduğu ve tezlere en fazla doktor unvanlı öğretim elemanlarının danışmalık yaptığı 
tespit edilmiştir. İçerik bakımından yapılan incelemede ise genel olarak çağdaş yaklaşımlara 
uygun yazma eğitiminin, geleneksel yolla yapılan yazma eğitiminden daha etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yazma eğitimi, meta-analiz, yaratıcı yazma, yazma tekniği, beceri 

 
THE EVALUATION OF GRADUATE STUDIES ON TEACHING WRITING  

IN THE PRIMARY SCHOOL 

Abstract 
The importance given to writing, one of the best means of transfering cultural 

background to the future generations, is increasing day by day. Turkish curriculum is being 
improved by taking into account the contemporary approaches to education. New strategies, 
methods and techniques are also included in improved Turkish curriculum in order to increase 
the efficiency of writing skills. Many doctorate and master theses on the efficiency of theses 
strategies, methods and techniques have been prepared so far. It is not much possible for 
readers to read and review all of these theses. 
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The purpose of this study is to review and evaluate to doctorate and master theses that 
are prepared on writing skills. In this study, 20 doctorate and master theses prepared between 
2005-2010 are subject to review in terms of external structure and content by using the meta-
analysis method. 

In the examination of the external structure, it has been determined that master theses 
are more than doctorate theses and “doctor” instructors serve as a counsellor mostly to these 
theses. As fort the examination of the content, it has been concluded that teaching writing in 
accordance with the contemporary approaches is much more effective than teaching writing in 
traditional way. 

Key Words: teaching writing, meta-analysis, creative writing, writing techniques, 
writing skills 

 

Giriş  
Dünyanın oluşumundan günümüze kadar olan süreçte yeryüzü sayısız medeniyete ev 

sahipliği yapmış ve hâlâ da yapmaya devam etmektedir. Bu medeniyetlerden kimileri tarih 
sahnesinden silinirken kimileri de günden güne gelişimlerini devam ettirmektedirler. Bir 
medeniyetin sürekliliğinin sağlanabilmesi için gelecek kuşaklara o medeniyetin oluşturduğu 
birikimin iyi aktarılması gerekir. Oluşturulan birikimin aktartılmasında kullanılan birden çok 
araç vardır. Yazma bu araçların başında gelmektedir. 

Yazıya geçirilen duygu ve düşünceler kaybolmaz, kültür birikimi bu sayede nesilden 
nesile aktarılabilir ve sürekliliği sağlanabilir (Kaplan, 2009). Afrika’daki kabilelerden birçoğu 
yazılı eserler bırakmadıkları için unutulup gitmişlerdir. Oysa yazıyı kullanan toplumlar kendi 
medeniyetlerini ilerlettikleri gibi, medeniyetlerinin hâkimiyet alanlarını da genişlettikleri 
görülmektedir. 

Günümüzde gerek sözlü gerekse yazılı anlatım insan için vazgeçilmez bir beceri olma 
özelliğini devam ettirmektedir. Bu sebeple insanlığın geleceğine bu kadar etki eden anlatım 
becerilerinden yazıya verilen önem, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de gün 
geçtikçe artmaktadır. Hazırlanan Türkçe Öğretim Programlarında yazmaya çok geniş bir 
biçimde yer verilmeye başlanmıştır (Özbay, 2010). 

Türkçe Öğretim Programında beceri alanı olarak ele alınan yazmayı, Calp (2007) 
duygu, düşünce ve hayallerin, istek ve arzuların, bilinen ve görülenlerin, okunan veya 
duyulanların dil aracılığıyla kâğıt üzerine güzel ve etkili bir şekilde aktarılması olarak ele 
alırken Özbay (2009:8) konuşmanın birtakım sembollerle ifade edilmesi ve insanın doğası 
gereği kendini dışa vurduğu davranışlardan birisi olarak ele almaktadır. Yıldız (2006:203) ise, 
yazmanın düşüncenin bir ürünü ve düşüncenin de belli bir birikimin sonucunda ortaya çıkan 
ürünlerin toplamı olduğunu ifade etmektedir. 

Yazma becerisinin kazanımları Türkçe Dersi Öğretim Programında genel olarak 
“Yazma kurallarını uygulama”, “Planlı yazma”, “Farklı türlerde metinler yazma”, “Kendi 
yazdıklarını değerlendirme”, “Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma”, “Yazım 
ve noktalama kurallarını uygulama” başlıkları altında toplanmıştır (MEB, 2006). 

Yazma, konuşma ve okumaya göre daha üst bir beceridir. Bireyin hayallerini ve 
düşüncelerini dile getirmesi birikim ve çaba gerektirir. Gerekli birikim ve çabayı sağlamada 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

3 
 

öğretmen de en az öğrenci kadar sorumludur. Çünkü yazma öğrencinin kendi başına 
geliştirebileceği bir beceri alanı değildir. Öğrenci, ancak öğretmen tarafından iyi 
yönlendirilerek ve daha fazla yazı yazarak yazma becerisini geliştirebilir. 

Gerekli çabayı ve birikimi sağlayan her birey iyi yazı yazabilir denilemez. Çünkü 
hayalleri ve düşünceleri yazıya dökebilmek için sistemli bir kurguya da ihtiyaç vardır. Ayrıca 
yazma eyleminde, konuşmaktan farklı olarak anlatma imkânı sadece bir sefer ile sınırlıdır. Bir 
yazıyı yazıp bitirdikten ve muhatabına ulaştırdıktan sonra geri dönüp onu düzeltme imkânı 
yoktur. Dolayısıyla yazma eylemi düşünülerek planlanarak ve özenilerek yapılmak 
durumundadır (Yıldız, 2006). Konuşmanın etkililiğini artırmak için jest ve mimikler 
kullanılır. Yazmada bu imkânlar olmadığından yazma eylemi gerçekleştirilmeden önce 
yazılacak konunun altyapısı ve kurgusu iyi hazırlanmalıdır. 

İnsanlar duygu, düşünce, görüş ve hayallerini genellikle sözle ifade ederler. Duygu, 
düşünce, görüş ve hayallerin sözle ifade edilmesi yeterli değildir. İletişimde yazının çok 
önemli yeri vardır. Ayrıca yazma, insanın günlük hayatında olduğu kadar, mesleki bilgilerini 
başkalarına aktarması açısından da önemli bir ihtiyaçtır. Yalnız edebiyatla uğraşanların değil, 
diğer alanlarda çalışanların da yazmaya ihtiyacı vardır (Özbay, 2010). Bununla birlikte 
yazmada asıl amaç hemen bir edebi eser ortaya koymak değil, edebi esere giden yolda kaliteli 
yolcular yetiştirmek ya da edebi eserin öngördüğü tarzda kişilikler ortaya çıkarmaktır (Yıldız, 
2006). Gardner’in “Çoklu Zekâ Kuramı”na göre her insanda farklı zekâ türleri baskındır. Bu 
nedenle yazma becerisi düzeyinin her bireyde aynı olmasını beklemek hata olur. 

Yazma becerileri gelişmiş ve gelişmemiş çocuklar arasında farklar bulunmaktadır, bu 
farklılıklar şu şekilde açıklanabilir: “Çocuğun yazma becerileri geliştikçe bilgiyi transfer 
etme, düşünceleri gözden geçirip, düzenleme daha etkili bir şekilde yapılır. Bu durum daha 
üst düzey yazmaların ortaya çıkmasını sağlar. Yazma becerileri gelişmemiş öğrenciler bilgi 
aktarmaya dayalı yazımları daha fazla yapmaktadırlar. Bunun nedeni metni yorumlayıp kendi 
yazım tarzlarıyla bütünleştirememeleridir.” (Akyol, 2006:93). Yazma becerisi gelişmiş 
bireyler bir metni yazarken kendilerinden, kendi düşünce dünyalarından bir şeyler katmaya 
eğilimlidirler.  Bu da onların sanat değeri taşıyan ürünler ortaya koymalarını sağlar. Yazma 
becerisi gelişmemiş bireyler ise yazdıkları metinlere kendilerinden bir şeyler katmaktan 
ziyade gördüklerini, bildiklerini doğrudan aktarma yolunu seçerler. Yazma becerilerini 
geliştirmede Türkçe öğretmenlerinin görevi bireyler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırıp 
tüm bireylerin seviyelerini eşit düzeye getirmekten ziyade her bireyin seviyesini bir üst 
noktaya taşımak olmalıdır. 

Topluluk halinde yaşayan insanın duygu, düşünce ve tasarılarını, dil kurallarına göre, 
doğru ve etkileyici bir biçimde, bir plan çerçevesinde yazıya aktarmasına yazılı anlatım denir 
(Calp, 2007:215). Yazılı anlatım, eğitim öğretim faaliyetleriyle kazandırılan bilgilerin hayata 
yansıtılması aşamasında önemli rol oynar. Öğrenilen bilgilerin amacı, kişideki diğer bilgi ve 
becerilerle bir bütünlük oluşturulmasıdır. Yazılı anlatım, kişide yoğrulmuş bu bilgi birikimini 
hayata aktarmada araç olarak kullanılır (Özbay, 2009:117). İnsanın hayatta edindiği bilgileri 
anlamlanmasına araç olan yazılı anlatımın amaçları vardır. 
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Calp (2007:215-216) yazılı anlatımın amaçlarını şöyle sıralamıştır: 

 Günlük hayatta güzel yazmanın önemini kavrayabilme 

 Meslek hayatında güzel yazmanın önemini kavrayabilme 

 Duygu ve düşüncelerini amaca uygun olarak yazıyla anlatabilme 

 Sözcük dağarcığını zenginleştirebilme 

 Düşünce ve dil arasındaki ilişkiyi kavrayabilme 

 Bilimsel, eleştirici, doğru ve yaratıcı düşünebilme 

 Güzel yazmadan zevk alabilme 

 Güzel yazmanın önemini takdir edebilme 

Türkçenin günlük yaşamdaki yanlış kullanımlarına karşı duyarlı olabilme 

Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan yapılandırıcı yaklaşım, öğrenme sürecinde 
öğretmenin rehberliğine ağırlık vermektedir. Yazılı anlatımın kuramsal olarak 
öğrenilmesinden ziyade beceri düzeyinde öğrenilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin 
birçoğunun yazılı anlatım derslerindeki başarısızlıklarının temelinde yıllardır süregelen eksik 
uygulamaların olduğu söylenebilir (Akbayır, 2010). 

Türkçe Dersi Öğretim programlarının bireylerin yazma becerilerini gelişmek için 
dönemin şartları da göz önünde bulundurularak hazırlandıkları görülmektedir. Eğitim 
sürecinde yazma eğitimi ile ilgili görülen aksaklıkları ve yazma eğitiminin daha etkili 
kullanılması için yapılabilecek farklı etkinlikleri konu alan çeşitli doktora ve yüksek lisans 
tezleri hazırlanmıştır. Fakat hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini değerlendiren ve 
sınıflandıran bir çalışmanın olmadığı görülmektedir. Yaptığımız çalışma ile bu eksikliğin 
giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem 
Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bilimsel çalışmaların sayısı hızla 

artmaktadır. Herhangi bir alanın herhangi bir konusunda çok sayıda birbirinden bağımsız 
yapılmış ve birbirinden farklı sonuçlara varmış çalışmalara ulaşmak mümkündür. Ancak bu 
çalışmaların sayısının gün geçtikçe artmasıyla birlikte, bu araştırmaların amaçlarının da hedef 
kitleye ulaşmasında güçlük yaşanmaktadır. Tüm bu kaynakların incelenmesi, bulguların 
gözden geçirilmesi, sonuçların ve önerilerin dikkate alınabilmesi bir okuyucunun, günlerini 
hatta aylarını ayırmasını gerektirmekte ve bu bilgi çokluğunun arasında istenilen bilgiye 
ulaşmasını da oldukça zorlaştırmaktadır (Sağlam ve Yüksel, 2007:181). Bu zorluğun ortadan 
kaldırılması için yapılan çalışmaları meta-analiz yöntemine göre inceleyen yeni bir çalışmanın 
yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 

Meta-analiz belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız, birden çok çalışmanın 
sonuçlarını birleştirme, elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma ve 
bunları yeniden yorumlama yöntemidir. Bu yöntem, araştırmacılara çeşitli çalışmaların 
sonuçlarını özetleyerek nicel veriler sunar ve sonuçların birleştirilmesi ile ortak bir yargıya 
varmalarını sağlar (Lipsey ve Wilson, 2000:2; Sağlam ve Yüksel, 2007:182). 

Yazma eğitimine verilen önem artıkça yazma eğitiminin daha verimli ve nitelikli 
olabilmesi için konunun uzmanları yeni stratejileri, yöntemleri ve teknikleri geliştirmişlerdir. 
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Geliştirilen bu strateji, yöntem ve tekniklerin etkililiğini araştırmayı konu edinen birçok 
doktora ve yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bu çalışmada meta-analiz yöntemi kullanılarak 
yazma eğitimi üzerine yapılmış doktora ve yüksek lisans tezleri değerlendirilip 
sınıflandırıldıktan sonra konu üzerinde çalışma yapacak uzmanlara konu ile ilgili yeni ufuklar 
açılması ve eksik kalan yönlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yapılan tarama sonucunda ilköğretim yazı 
eğitimi konusunda erişime açık yirmi adet doktora ve yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Meta-
analiz yöntemi kullanılarak ulaşılan tezlerin öncelikle dış yapı ve içerik analizleri yapılmıştır. 
Ayrıca analize tabi tutulan tezler yayım yeri, yayım tarihi, danışmanların akademik unvanları 
ve içerik bakımından sınıflandırılmıştır. İçerik analizi yapılırken hazırlanan tezlerin hangi 
konular üzerine yoğunlaştığına dikkat edilmiştir. Türkçe programı 2005 yılında değiştiğinden 
dolayı çalışmaya konu olan tezler, 2005–2010 yılları arasında yazma eğitimi üzerine 
hazırlanan tezler arasından seçilmiştir. 

Aşağıdaki tablolarda seçilen tezlerin listesi, hazırlandıkları üniversiteler ile tezlerde ele 
alınan konular ve kullanılan yöntemler verilmiştir. 

Bulgular 
Tablo 1: Araştırma İçin Seçilen Tezlerin Listesi 

Tezin Adı Yazarın Adı Danışmanın Adı Tezin Türü Tarihi 

İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı 
Anlatım Becerileri Üzerine Bir 
Araştırma 

Ahmet KOÇAK Yrd. Doç. Dr. 
Hidayet ÖZCAN 

Yüksek lisans 2005 

Yazılı Anlatım Becerilerinin 
Geliştirilmesinde Kelime Ağı 
Oluşturma Yönteminin Etkililiği 

Hüseyin ANILAN Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet 
GÜLTEKİN 

Doktora 2005 

Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Açısından 
Türkçe Derslerindeki Yazma 
Süreçlerinin ve Ürünlerinin 
Değerlendirilmesi 

Saadet MALTEPE Prof. Dr. Cahit 
KAVCAR 

Doktora 2006 

Yazılı Anlatım Biçimlerinin Yazma 
Becerisi Edinimindeki İşlevleri 

Sıdık AKBAYIR Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa KIRCI 

Yüksek lisans 2006 

Yaratıcı Dramanın İlköğretim 2. 
Kademede 6. Sınıf Öğrencilerinin 
Yazılı Anlatım Becerilerine Olan Etkisi 

Ercan KARATEKE Yrd. Doç. Dr. 
Bülent ARI 

Yüksek lisans 2006 

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin 
Kompozisyon Yazma Becerileri 
Üzerine Bir Araştırma 

İbrahim COŞKUN Prof. Dr. Cihangir 
DOĞAN 

Yüksek lisans 2006 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak 
Öğretiminde İleri Düzeydeki 
Öğrencilerin Paragraf Yazma 
Becerisini Geliştirme Üzerine Bir 
Uygulama 

Esra SELVİKAVAK Prof. Dr. N. Engin 
UZUN 

Yüksek lisans 2006 

Uşak İl Merkezindeki 8. Sınıf 
Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda 
Deyimleri Kullanma Becerisi 

Handan BURAK 
NALCI 

Yrd. Doç. Dr. Celal 
DEMİR 

Yüksek lisans 2006 
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Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazılı 
Anlatım Derslerine Yönelik Tutumları 
ile Yazma Becerileri Üzerine Bir 
Araştırma 

Hasan BAĞCI Prof. Dr. Murat 
ÖZBAY 

Doktora 2007 

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin 
Yazılı Anlatım Becerilerinin Sözdizimi 
ve Anlatım Bozukluğu Açısından 
Değerlendirilmesi 

Kadir Kaan 
BÜYÜKİKİZ 

Prof. Dr. İsmet 
CEMİLOĞLU 

Yüksek lisans 2007 

6+1 analitik yazma ve değerlendirme 
modelinin 5. sınıf öğrencilerinin 
hikâye edici metin yazma becerilerini 
geliştirmeye etkisi 

Yasin ÖZKARA Doç. Dr. Hayati 
AKYOL 

Doktora 2007 

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 
Yaratıcı Yazma Becerilerinin 
Değerlendirilmesi 

Ergün ÖZTÜRK Doç. Dr. Hayati 
AKYOL 

Doktora 2007 

İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin 
Öyküleyici Metin Yazma Becerileri 

Sertan Koray 
YILMAZ 

Yrd. Doç. Dr. 
Fahri 
TEMİZYÜREK 

Yüksek lisans 2008 

Bilişsel Süreç Modeline Göre 
Hazırlanan Yazma Öğretimi 
Programının Öğrenci Başarısına Etkisi 

Hakan ÜLPER Doç. Dr. Leyla 
UZUN 

Doktora 2008 

Yaratıcı Yazma Tekniklerinin 
Öğrencilerin Türkçe Dersine İlişkin 
Tutumlarına Ve Türkçe Dersindeki 
Başarılarına Etkisi 

Elif Burcu KAPAR 
KUVANÇ 

Yrd. Doç. Dr. 
Nevin AKKAYA 

Yüksek lisans 2008 

Karşılaştırmalı Metin Türünde Yazma 
Edimi 

Serhat BOZKURT Doç. Dr. Leyla 
UZUN 

Yüksek lisans 2009 

Planlı Yazma Ve Değerlendirme 
Modelinin 8. Sınıf Öğrencilerinin 
Bilgilendirici Metin Yazma 
Becerilerini Geliştirmeye Etkisi 

Nesrin ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halit 
KARATAY 

Yüksek lisans 2009 

Yazma Eğitiminde Hedeflerin 
Gerçekleştirilmesiyle İlgili 1982 Ve 
2005 Türkçe Programlarının 
Karşılaştırılması (Bolu İli Örneği) 

Özge ÖZGÜLEN Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim KIBRIS 

Yüksek lisans 2009 

Yazma Etkinliklerinin İlköğretim 
Birinci Kademe Öğrencilerinin 
Matematik Başarılarına Ve 
Tutumlarına Etkisi 

Başak KASA Yrd. Doç. Dr. Esin 
TURAN GÜLLAÇ 

Yüksek lisans 2009 

Yaratıcı Yazma Uygulamalarının 
İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin 
Yazma Becerilerine Etkisi 

Erdem TONYALI Yrd. Doç. Dr. Halit 
KARATAY 

Yüksek lisans 2010 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere hazırlanan tezlerin en fazla 2006 ve 2007 yıllarında 
hazırlandığı görülmektedir. Seçilen tezler arasında yüksek lisans tezlerinin doktora 
tezlerinden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 2:  Araştırma İçin Seçilen Tezlerin Hazırlandığı Üniversiteler 

Üniversite Adı Doktora Tezi Yüksek Lisans Tezi Toplam 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 0 3 3 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 0 1 1 

Ankara Üniversitesi 2 2 4 

Anadolu Üniversitesi 1 0 1 

Dokuz Eylül Üniversitesi 0 1 1 

Ege Üniversitesi 0 1 1 

Gazi Üniversitesi 3 2 5 

Marmara Üniversitesi 0 1 1 

Mustafa Kemal Üniversitesi 0 1 1 

Pamukkale Üniversitesi 0 1 1 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0 1 1 

 

Tablo 2’ye bakıldığında hazırlanan tezlerin en fazla Gazi Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde hazırlandıkları tespit edilmiştir. Diğer 
üniversitelerde ise 1’er çalışma yapılmıştır. Araştırma için seçilen tezlerin türüne bakıldığında 
en fazla doktora tezinin Gazi Üniversitesi’nde, en fazla yüksek lisans tezi Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi’nde yapıldığı görülmüştür. 

 

Tablo3: Araştırma için seçilen tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri 

Yöntem Toplam 

Betimsel 6 

İlişkisel 1 

Müdahaleli 11 

Karma 2 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere müdahaleli araştırma yöntemi en çok kullanılan araştırma 
yöntemi olurken, ilişkisel araştırma yöntemi en az kullanılan araştırma yöntemi olmuştur. 
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Tablo 4: Araştırma için seçilen tezlerde ele alınan konular 

Konu Toplam 

Yazma Becerisi 10 

Yazma Tekniği 5 

Yazmaya Karşı Tutum 3 

Yazma Programı 2 

 

Tablo 4 incelendiğinde hazırlanan tezlerde en fazla yazma becerisi üzerine çalışma 
yapıldığı görülmektedir. 

Yazma becerisini konu alan tezlerde ulaşılan bulgulardan bazıları şunlardır: 

 Kelime ağı oluşturma yöntemine dayalı olarak hazırlanan öğretim etkinliklerini 
uygulama, öğrencilerin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerilerini geliştirmektedir. 

 Öğrencilerin kelime servetleri, düzeylerine göre çok düşük seviyededir. 

 “Test” imtihanları öğrencilerin ifade becerilerini köreltmektedir. 

 Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi için, sürekli olarak uygulama yapılması 
gerekmektedir. 

 Yazma becerisinin geliştirilmesinde Türkçe öğretmenlerine büyük görevler 
düşmektedir. 

 Okuma alışkanlığı ile yazma becerisi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. 

 Yazılı anlatım becerisi cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 

 Yazılı anlatım becerilerinde annelerin eğitim düzeyleri belirleyici rol 
oynamaktadır. 

 Yazılı metinlerde kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla deyim 
kullanmaktadır. 

 Annelerin doğum yerleri öğrencilerin yazılı metinlerde deyim kullanmalarına 
etki etmemektedir. Ancak babaların doğum yeri buna etki etmektedir. 

 Yazılı anlatımda öğrenciler kelimeleri yanlış anlamda kullandıklarından sıkça 
anlatım bozukluğu yapmaktadırlar. 

 Öğrencilerin öyküleyici metin yazma becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Yazma tekniği üzerine yapılan çalışmalarda şu bulgulara rastlanmıştır: 

 Yaratıcı drama teknikleriyle yapılan Türkçe derslerinin, geleneksel yolla 
yapılan Türkçe derslerine göre yazılı anlatım becerilerini daha fazla geliştirdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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 Yaratıcı yazma tekniklerinin kullanılması, öğrencilerin söz varlıklarını 
arttırmıştır. 

 Yaratıcı yazma tekniklerinin kullanılmasının, öğrencilerin Türkçe dersindeki 
başarılarını kabul edilebilir düzeyde arttırmadığı görülmüştür. 

 Süreç yaklaşımı, yazılı metin öğretiminin tüm aşamalarında geleneksel 
yöntemlere göre daha etkili olmuştur. 

 Yaratıcı yazmanın, öğrencilerin yazmaya karşı olan düşüncelerinde olumlu 
gelişmeler meydana getirdiği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin yazmaya karşı tutumlarını inceleyen tezlerde şu bulgulara rastlanmıştır: 

 Yaratıcı yazma teknikleri ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine 
ilişkin tutumlarını arttırmada geleneksel öğretimdeki yazma çalışmalarından daha etkili 
olmuştur. 

 Nitelikli Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi için yazılı anlatım derslerinin öğrenci 
beklentileri de göz önünde bulundurularak daha titiz ve daha kapsamlı işlenmesi gerektiği, 
bunun için de ders öğretim elemanlarına büyük sorumluluklar düştüğü sonucuna varılmıştır. 

Yazma eğitimi programını konu alan tezlerde aşağıdaki bulgulara rastlanmıştır: 

 Yazılı metin oluşturma öğretiminde bilişsel süreç yaklaşımına dayanarak 
hazırlanan yazma eğitimi programının “metin içeriği oluşturma”, “metni tutarlı biçimde 
yapılandırma” ve “uygun tümce kurabilme” uygulamalarında geleneksel yöntemle hazırlanan 
yazma eğitimi programından daha etkili olduğu görülmüştür. 

Çalışmalardaki bulguların ortak özellikler taşıdığı görülmektedir. Bulgulardan 
hareketle yazma öğretiminin problemlerine ulaşmak mümkündür. 

 Sonuç 

Bu çalışmada 20 doktora ve yüksek lisans tezi dış yapı ve içerik bakımından 
incelenmiştir. Dış yapı bakımından yapılan incelemede ulaşılan bulgular tablolaştırılmıştır. 
İçerik bakımından yapılan incelemede ise bulgular maddeler halinde listelenmiştir. 

Tablo 1’de tezler yayım yılına, danışmanların unvanlarına ve türüne göre listelenmiştir. 
Tezlerin 6’sına profesör, 4’üne doçent ve 10’una doktor unvanlı öğretim elemanları 
danışmanlık yapmıştır. Seçilen tezler arasında yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan tezlerin en fazla 2006 ve 2007 yıllarında 
hazırlandığı görülmektedir. Tablo 2’de tezler hazırlandıkları üniversite, tür ve sayılarına göre 
tablolaştırılmış ve hazırlanan tezlerin en fazla Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve 
Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde hazırlandıkları tespit edilmiştir. Tablo 3’te tezler 
araştırma yöntemlerine göre, tablo 4’te ise konularına göre sınıflandırılarak listelenmiştir. 
Tezlerde müdahaleli araştırma yönteminin en çok tercih edilen araştırma yöntemi olduğu 
tespit edilmiştir. 

Tezler konu bakımından içerik analizine tabi tutulmuş ve bulgular maddeler şeklinde 
listelenmiştir. Tezlerde en fazla yazma becerisinin konu alındığı dikkat çekmiştir. Ayrıca 
yazma becerisini ölçme ve değerlendirmeyi konu alan tezlerin olmadığı tespit edilmiştir. 
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Öneriler 
Yapılan araştırmada; 

 2005 Türkçe Öğretim programında yer verilen çağdaş yaklaşımların 
öğrencilerin yazma becerisine etkisi üzerinde fazla durulmadığı görülmüştür. Yapılacak yeni 
çalışmalarda güdümlü yazma, kontrollü yazma, kelime havuzundan kelime seçerek yazma 
gibi tekniklerin öğrencilerin Türkçe dersine karşı olan tutumlarına ve akademik başarılarına 
olan etkisi konu olarak seçilebilir. 

 Yazma becerisi ile kelime serveti arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar 
yapılabilir. 

 Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yazma becerisini geliştirmesine olanak 
tanıyan çalışmalar hazırlanabilir. 

 Yazma becerisinin geliştirilmesinde öğretmen, öğrenci ve aileye düşen 
sorumlulukları konu alan çalışmalar ortaya konulabilir. 

  Yazma etkinliklerini ölçme ve değerlendirmeyi konu alan çalışmaların 
eksikliği de tespit edilmiştir. Bu eksikliği gideren çalışmalar konunun uzmanları tarafından 
hazırlanabilir. 

 Öğrencilerin yazma becerisindeki başarı durumlarıyla diğer derslerdeki 
akademik başarılarını karşılaştıran yeni çalışmalar yapılabilir. 

 

Tartışma 
Türkçe öğretiminde yazma becerisinin geliştirilmesi için Türkçe Dersi Öğretim 

Programında birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin en başında ise yeni programa 
uygun olarak hazırlanan ders kitapları gelmektedir. Ders kitaplarındaki etkinlikler sayesinde 
öğrenci nesne durumundan özne durumuna getirilmeye çalışılıyor. Yeni programla birlikte 
öğretmenlerin rolü daha da önem kazandı. Çünkü yeni kuramları uygulayacak ve öğrencilere 
rehberlik yapacak olan kişi öğretmenlerdir. 

İncelenen tezlerde Türkçe Dersi Öğretim Programında yapılan değişikliklerin başarıya 
ulaşabilmesi için öğretmenlerin yeni yazma kuramlarını özümsemesi gerektiğine ve bu 
kuramlara uygun ölçme değerlendirmenin yapılmasına değiniliyor. Ancak davranışçı eğitim 
anlayışına göre yetişen öğretmenler yeni kuramların yerleşmesine karşı direnerek klasik 
öğretim yöntemlerini kullanmaya devam etmektedirler. Bunun yanı sıra ülke geneli yapılan 
lise ve üniversite giriş sınavlarında sadece çoktan seçmeli soruların sorulması öğrencilerin de 
bu değişiklikleri özümsemesine engel olmaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programının 
başarıya ulaşabilmesi için bu programdaki değişiklikleri içselleştirmiş öğretmenlerin 
yetiştirilmesi ve sınavlarda öğrencileri yazılı ifade becerilerini olumsuz etkileyen ölçme 
araçlarının yerine bunları geliştiren araçların geliştirilmesi gerekir. 
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İLE İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF 
ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİME HAZIRLIK SÜRECİ İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ 
 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Esra DERELİ∗ 
 

ÖZ 
Çocukların ilköğretim birinci sınıftaki bilgi ve becerileri öğrenmek için gerekli olan hazır 
bulunuşluğu etkileyen bir takım faktörler vardır. Bu faktörlerden biri de belki de en önemli 
sayılabilecek faktör de okul öncesi dönemde kazanılan ön öğrenmelerdir. Okul öncesi ve 
ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin çocukların ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin 
görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada betimsel yöntem izlenmiştir. 
Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu,  2010-2011 öğretim yılında Konya il merkezinde 22 farklı devlet ilköğretim 
okulunda görev yapan 22  (20’si kadın  % 90.90; 2’si erkek % 9.1) okul öncesi eğitim 
öğretmeni ve 22 ilköğretim birinci sınıf öğretmeni (13’ü kadın %59.09; 9’u erkek %40.91) 
oluşturmuştur.  Verilerin analizinde kay-kare (X2) testi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna 
göre, okul öncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin çocukların 
ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin farklılaştığı bulunmuştur. Ayrıca okul öncesi 
eğitim  öğretmenleri ile ilköğretim öğretmenlerinin,  okul öncesi eğitimin önemi ile ilgili 
görüşleri;  okul öncesi eğitimde öğretilmesi gereken kavramlara ilişkin görüşleri;  çocukların 
ilköğretime başlamasında göz önüne alınacak kriterlerle ilgili görüşleri; 68 aylık çocukların 
ilköğretim birinci sınıfa başlamaları ile ilgili görüşleri arasında bağlılıklar söz konusudur.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, hazır bulunuşluluk, ilköğretime geçiş 
süreci  
 
THE VİEWS OF PRESCHOOL TEACHERS AND PRİMARY SCHOOL TEACHERS 

ABOUT PRİMARY SCHOOL PROCESS OF TRANSİTİON TO PRİMARY SCHOOL 

ABSCTRACT  

 
The first class of primary school children to learn skills and knowledge required of a 

team there are factors that affect the ready. This is perhaps one of the factors considered most 
important factor in pre-school learning gained access period.Twenty two  preschool teachers ( 
twenty female % 90.90; two male % 9.1) and twenty two pimary school first grade  teachers 
                                                            
∗ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, İlköğretim Bölümü, esdereli@hotmail.com 
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(thirteen female %59.09; nine male %40.91) who were working for the Ministry of National 
Education, during the academic year of 2010-2011 participated in the study.This study aims at 
describing the opinions of pre-school teachers and primary school first-grade teachers on the 
pirmary school transation  education of children. The data were collected through semi-
structured interviews. Qualitative data were analyzed descriptively. Data analyses Chi-Square   
(X2) test was applied. According to the results, preschool teachers and primary school first 
grade teachers were found to have differences in opinions about the process of preparation for 
primary education. Furthemore, pre-school education and primary first grade school teachers 
opinions to learn about of effectiveness of the preparation of pre-school education to primary 
education, views on the concepts should be taught pre-school education, opinions about the 
criteria to be considered in the initiation of primary school children and 68 months children 
begin first grade of primary loyalties between the opinions changed according to preschool 
teachers and primary teachers.  
 
Key Words: Pre-school education, primary education, readiness, the process of transition to 
primary school 
1. GİRİŞ 

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar 
geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bedensel, 
psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, 
kişiliğin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim sürecidir.( Aral ve diğ 2002). 
Okul öncesi eğitim kurumları ise çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini 
sağlamak, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmasını sağlamak ve onları ilköğretime hazırlamakla 
görevlidir (OÖEK Yönetmeliği, 2004).Okul öncesi yılları çocuğun bilgi ve becerileri 
kazanımında önemli yıllardır, daha sonraki önemli sonuçları okul başarısının da güçlü bir 
belirleyicisidir (Nancy, 2011). Ayrıca 0-6 yaş, çocukların gelişim ve öğrenmelerinin en hızlı 
olduğu yaşam dönemlerinden biridir. Bu dönem, çocuğun bilişsel, sosyal, psikomotor, dil, 
özbakım becerileri ve ilköğretime hazırlık noktasında kritik bir öneme sahiptir (Haktanır ve 
diğ,  2008) 
 Okul öncesi eğitim kurumları günümüzde, giderek gelişmekte, çocuğun sağlıklı 
bakımı, beslenmesi, kendine güven kazanması, kişiliğin gelişmesi, iyi alışkanlıklar 
kazanabilmesi, sosyal gelişimini gerçekleştirecek bir arkadaş ortamının yaratılmasıyla birlikte 
fiziksel olarak gelişebilmesi için gerekli hareket ve oyun ortamını sağlayan, aileye çocuk 
bakımı ve eğitimi konularında destek veren kurumlardır. Bir okul öncesi eğitim kurumunun 
ideal nitelikleri ise genelde o ülkede okul öncesi eğitimin temel amaçları ile çok yakından 
ilgilidir ( Oktay, 2002). Okul öncesi öğretmenlerinin Milli Eğitimin amaçlarına uygun olarak, 
çocukları ilköğretime hazırlık sürecinde sorumlulukları ve yapması gerekenler vardır. 
Örneğin; okul öncesi öğretmenlerinin okula hazırlığın ne olduğu ve nasıl olması gerektiği 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmak, programlarını okul öncesi eğitimin amaçlarını dikkate 
alarak hazırlamak,  ilköğretim birinci sınıfa başlarken çocukların sahip olmaları gereken 
yeterlilikleri dikkate alarak ilköğretime hazırlık çalışmaları bütün bir seneyi kapsayacak 
şekilde planlanmak, kalemi düzgün tutma çalışmaları yapmak gibi çocukları ilköğretime 
hazırlık sürecinde sorumlulukları belirlenmiştir ( MEB, 2006).  

Hazır olma ya da hazırbulunuşluğun kazanılabilmesi için gerekli biyolojik büyümenin 
yani olgunlaşmanın yanı sıra öğrencinin o davranışın gerektirdiği ön bilgiye, beceriye, 
alışkanlığa, ilgiye ve tutuma da sahip olmasını gerektirir (Fidan, 1998). Çocuklar okul 
becerilerinin temelini erken yaşlardan itibaren edinmeye başlamaktadır. Bu temelin dayandığı 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

3 
 

temel olgular; güven, kendini kontrol, itaat, iletişim ve ortaklaşa hareket edebilmeyi 
içermektedir (Meisels, 1997). Bu karakteristik gerçeklerin her biri çocuğun genel kültürü, 
okuma yeteneği, alfabeyi tanımasını, şekillerle olan kavramayı, sayıları, renkleri algılamasını 
geliştirecektir. Bu yetenekler çocuklar için çok önemli olup, geliştirilmesi yukarıda sayılan 
karakterlere bağlıdır. Hazırlığı etkileyen faktörler arasında; beslenme, fiziksel aktiviteler, 
sağlık, çocuğun deneyimleri, aile yapısı ve yaşı gelmektedir. Bunlar arasında yaş en önemli 
kriter olmasına rağmen bazı öğrenciler beklenen yaşta okula hazır olamayabilirler (Brostrom, 
2000).  

Bir çocuk erken çocukluk eğitiminden ilköğretime başladığında okula geçiş meydana 
gelir. Okul öncesi çocukların bütünsel gelişimlerinin desteklenerek, ilköğretim için gerekli 
becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmaların bütününü kapsar. Okul öncesi eğitim, çocuğu 
temel eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışlara hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. 
Çünkü okul öncesi ve ilköğretimin hedeflerinin paralelliği, çocukların başarısını ve uyumunu 
etkileyen önemli bir faktördür (Kandır ve diğ  2010). İlköğretim erken çocukluk eğitiminden 
eğitimdeki sürekliliği,  eğitim politikaları, müfredat, öğretme yöntemleri, çevre ve çevredeki 
bireyler, ebeveynlerin rolü ve çocuklardan beklenilenleri bakımından farklıdır. İlköğretime 
başlama çocuğun hayatında en belirsiz, zor ve karışık dönemlerden biridir ve bu dönemde 
çocuklar kaygı, hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşamaktadırlar. İlköğretime başarılı geçiş 
hazırbulunuşlulukla mümkün olabilir bu da ancak eğer çocuk duygusal, psikolojik fiziksel ve 
zihinsel gelişim açısından ilköğretime yerleşebilecek düzeye gelmesi ile sağlanabilir. 
İlköğretime başarılı bir geçiş erken çocukluk dönemindeki başarısı ve gelişimine bağlıdır. 
Erken çocukluk döneminde başarılı olan ve gelişimi desteklenen çocukların bu başarı ve 
gelişimlerini ilköğretim döneminde artırarak sürdürmeleri olasıdır (Yeboah, 2002).  Aynı 
zamanda okul öncesi eğitimin gerekliliklerini kazanmış çocukların öğretme süreçlerini, 
öğrenme metotlarını, kuralları, yasaları ve ilköğretim okullarının diğer taleplerini daha çabuk 
kavramaları olasıdır. Çocukların erken çocukluk kurumunda edinilen stratejileri ilköğretimde 
kullanabilmesi okul öncesi eğitimde öğretilen bilgi ve becerilerin ilköğretimde 
öğretileceklerle parelik göstermesinin gerekliliği kuşkusuzdur (Timperley ve diğ, 2003) 

Çocuklar için ilköğretime başlangıç bu büyük güne hazırlık ve heyecanı 
kaplamaktadır. Çocukların ilköğretime başlaması için bazı temel becerilerin gerektiği ise 
inkar edilemez bir gerçektir. Okul öncesi öğretmenine ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenine 
aileler tarafından “ çocuğum ilköğretim için hazır mı?” sorusu sorulmaktadır. Bununla 
beraber aynı soru okul öncesi öğretmenine çocukları ilköğretime hazırlık çalışmalarında da 
sorulmaktadır. Bu sorunun altında yatan varsayım öğrenmenin ilköğretimde başladığı okul 
öncesi eğitim ise çocukları öğrenmeye hazırlamasıdır (Bobis, 2002). Ayrıca Türkiye’de okul 
öncesi öğretmeninin çocukları ilköğretime hazırlamak için sorumlulukları, neler yapması 
gerektiği ile ilgili bilgiler mevcuttur (MEB, 2006). Ancak Türkiye’de “okul öncesi ve 
ilköğretim öğretmenlerinin çocuğun ilköğretime başlama kararını hangi kriterlere göre 
değerlendirdikleri?” “okul öncesi öğretmenleri okul öncesi eğitim programında belirtilen 
ilköğretime hazırlık sürecindeki sorumlulukları yerine getirmek için neler yapmaktadırlar?”  
ve “okul öncesi öğretmenlerinin çocukları ilköğretime hazırlamak için yaptıkları ve 
hedefledikleri ile ilköğretim öğretmenlerinin çocuklarda kazanılmasını bekledikleri ile tutarlı 
mıdır?” sorularının cevapları mevcut değildir. Bu nedenle araştırmada okul öncesi 
öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili 
görüşleri incelenmiştir.   
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2. YÖNTEM 

    2.1 Araştırmanın Deseni  
Bu araştırma, mevcut durumu sorgulayan betimsel bir araştırmadır. Okul öncesi 

öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili 
görüşlerini incelemek amacıyla, tarama modeline dayalı nicel araştırma tekniklerinden, yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Yarı-
yapılandırılmış görüşmelerde kullanılmak üzere öğrenmek istediğimiz konuya uygun bir dizi 
soru hazırlanır. Görüşülen kişinin soruları İstediği ayrıntıda yanıtlamasına izin verilir. 
Görüşmeci gerektiğinde görüşülen kişiye sorularla ilgili açıklamalar yapabilir (Berg, 1998; 
Gay, 1990). Araştırmalarda görüşme tekniğinin görüşülen kişinin fikirlerini diğer veri 
toplama tekniklerine göre daha ayrıntılı ve derinlemesine açıklama olanağı sunması aynı 
zamanda araştırılan konuyu görüşülen kişinin bakış açısından görmeyi sağlaması nedeni ile 
tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2000).  Araştırmada veriler, anasınıfında 6 yaş 
grubuna eğitim-öğretim vermekte olan okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim birinci sınıfa 
eğitim- öğretim vermekte olan ilköğretim öğretmenlerinden elde edilmiş ve kesitsel araştırma 
düzeni kullanılmıştır. 

    2.2.Araştırma Grupları  

Katılımcıların tamamı Konya ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim 
okullarında çalışmakta olan okul öncesi ve ilköğretim öğretmenlerinden oluşmaktadır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formlarının uygulanacağı öğretmenler, amaçlı (purposive) örnekleme 
yoluyla belirlenmiştir. Bu örneklemenin temeli, araştırmanın amaçları doğrultusunda bir 
evrenin temsilci bir örneği yerine, amaçlı olarak bir ya da birkaç alt kesimini örnek olarak 
almaktır. Başka bir deyişle amaçlı örnekleme, evrenin soruna en uygun bir kesimini gözlem 
konusu yapmak demektir (Sencer, 1989). Amaçlı örneklemde araştırmacı, evrenle ilgili daha 
önceki kuramsal bilgilere ve kendi bilgilerine ve araştırmanın özel amacına dayanarak bir 
örneklem belirlemektedir (Fraenkel ve Wallen, 1993). Bu araştırmada, araştırma grubunun 
belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden, maksimum çeşitlilik örnekleme benimsenmiş 
ve bu bağlamda evrenin temsili göz önünde bulundurularak, okul öncesi öğretmenlerin 
seçilmesinde anasınıfında 6 yaş grubu öğretmeni olmak,  ilköğretim öğretmenlerinin 
seçilmesinde birinci sınıf öğretmeni olmak, okul öncesi öğretmeninin ve ilköğretim 
öğretmeninin üniversite mezunu olma durumu dikkate alınarak katılımcılar seçilmiş ve 
görüşme formları bu kriterlere uygun öğretmenlere uygulanmıştır. Bu örnekleme yönteminin 
evren değerleri hakkında önemli ipuçları vereceği ifade edilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç-
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). 

Araştırma kapsamında kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formları Konya’da Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim okullarında çalışmakta olan 27 okul öncesi 
öğretmeni, 27 ilköğretim birinci sınıf öğretmeni olmak üzere 54 katılımcıya uygulanmıştır. 
Veri analizleri öncesi, katılımcıların veri toplama araçlarına verdikleri yanıtlar gözden 
geçirilmiştir. Bu inceleme sonucunda, yarı yapılandırılmış görüşmede konuya odaklanmakta 
zorlanan, soruların cevaplanmasında aynı ifadeleri tekrarlayan ve soruları cevaplarken kısa 
cevaplar vererek geçiştirmeye çalıştığı düşünülen toplam 10 kişi veri setinden çıkarılmıştır. 
Sonuçta analizler kıdem ortalaması 10 yıl,  yaş ortalaması 31.72,  20’si kadın (%90.90) , 2’si ( 
% 9.1) erkek 22 okul öncesi öğretmeni ve  kıdem ortalaması 12 yıl, yaş ortalaması 33.36, 13’ü 
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kadın ( % 59.09)  ve 9’u (%40.91) erkek 22 ilköğretim birinci sınıf öğretmeni olmak üzere 
toplam 44 katılımcıdan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir.  

     2.3.İşlem 
Araştırma verileri Konya ilinde Kasım 2010- Mart 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. 
Veriler toplanırken gönüllülük ilkesi esas alınmış, katılımcılara öncelikle araştırmanın 
amacına yönelik kısa bir bilgi verilmiş ve ardından araştırmaya katılmak isteyen 
katılımcılardan öğretmenlerin ders saatleri dışında uygun oldukları zamanlarda görüşme 
yapmak amacı ile randevu alınarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularına 
yanıtların alınması 40-50 dakika arasında değişmiştir. Araştırmada veriler, bireysel uygulama 
şeklinde toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere sorular tek tek sorulmuş, 
öğretmenlerin yanıtları tercihlerine bağlı olarak ses kayıt cihazları ya da yazılı not alma 
yöntemleri ile kayıt edilmiş daha sonra çözümlenmiştir. Ayrıca, gerekli durumlarda 
katılımcılara ek açıklamalar yapılmıştır. Katılımcılardan kimlik bilgileri istenmemiştir.  

2.4 Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri için ayrı 
hazırlanmış ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili yarı yapılandırılmış görüşme formu ve 
öğretmenlerin kişisel özellikleri ilişkin kişisel bilgi formu kullanılmıştır.   

         Kişisel  Bilgi Formu: 

 Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumları, mesleki kıdemleri özlük özelliklerine ilişkin 
bilgiler kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmenleri İçin İlköğretime Hazırlık Süreci Yarı Yapılandırılmış Görüşme 
Formu:  

Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık 
sürecine ilişkin görüşlerini almak amacıyla şu soruları yanıtlamaları istenmiştir. 

1. Okul öncesi eğitim sizce önemli midir? Önemli olduğunu düşünüyorsanız neden 
önemlidir? Önemsiz olduğunu düşünüyorsanız neden önemsizdir?     

2. Okul öncesi eğitim öğretmeni olarak, çocukların ilköğretime hazırlık sürecinde okul 
öncesi eğitimde ne kazandırmayı hedeflersiniz?  

3. Okul öncesi öğretmenleri çocukları ilköğretime hazırlamak için hangi aktivite ve 
etkinliklere yer vermelidir?   

4. Okul öncesi Öğretmeleri Çocukları ilköğretime hazırlamak amacı ile hangi kavramları 
öğretmelidir?   

5. Okul öncesi öğretmeleri çocukları ilköğretime hazırlamak amacı ile matematiksel 
kavramları öğretirken hangi materyalleri kullanmalıdır?  

6. Okul öncesi öğretmeni olarak, çocuğun ilköğretime başlayıp başlamayacağını hangi 
kriterlere göre değerlendirirsiniz?  

7. Okul öncesi öğretmeni olarak, 68 aylık çocukların ilköğretim birinci sınıfa alınması 
hakkında ne düşünüyorsunuz?  
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2.5. Görüşme Formlarının Geçerlik ve Güvenirliği 
Nitel araştırmada geçerlik araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle olabildiğince 
yansız incelemesi anlamına gelmektedir. Görüşülen bireylerden doğrudan alıntılara yer 
vermek ve bunlardan yola çıkarak sonuçları açıklamak geçerlik için önemli olmaktadır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmada yarı yapılandırılmış sorular hazırlandıktan sonra 
soruların kapsam geçerliği, anlaşırlık özellikleri açısından değerlendirmeleri için 5 okul 
öncesi eğitim uzmanı, 5 ilköğretim sınıf öğretmeni uzmanına sunulmuştur. Uzmanların 
önerileri doğrultusunda sorular yeniden gözden geçirilerek hazırlanmış görüşme soruları 3 
okul öncesi öğretmenine, 3 ilköğretim birinci sınıf öğretmenine uygulanarak ön çalışma 
yapılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında öğretmenlerin görüşme sorularına verdiği yanıtlar 
tek tek incelenmiş, elde edilen verilerin geçerliliği için öğretmenlerden alınan cevapların 
doğrudan aktarıldığı örnekler verilmiştir.   

Güvenirlik ise olayların farklı gözlemciler tarafından aynı kategoriye bağlanması ya da 
gözlemci tarafından farklı zamanlarda aynı kategori ile ilişkilendirilmesidir. Araştırmanın 
ikinci aşamasında okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin görüşme sorularına 
verdikleri cevaplar analiz edilerek kategorilere ayrılmıştır. Öğretmenlerin görüşme formuna 
verdiği yanıtlarla oluşturulan kategoriler 2 okul öncesi eğitim uzmanı, 2 ilköğretim uzmanınca 
incelenmiştir. Öneriler doğrultusunda bazı kategoriler eklenmiş, bazı kategoriler 
birleştirilmiştir 

   2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada yer alan 7 görüşme sorusu ilk önce ilköğretim birinci sınıf ve okul öncesi 
öğretmenlerine yarı yapılandırılmış hali ile açık uçlu olarak sorulmuştur. Öğretmenlerin 
verdikleri cevaplar öğretmenlerin tercihine göre ses kayıt cihazları, alınan kısa notlar şeklinde 
kaydedilmiştir. Araştırmacı ve alanında uzman üç kişi tarafından verilen cevaplar ayrı ayrı 
kategorilere ayrılmıştır. Dört kişinin oluşturduğu kategoriler gözden geçirilmiş ve her soru 
için ortak kategori formu geliştirilmiştir. Böylece, uzman önerileri doğrultusunda 
öğretmenlerden alınan cevaplara göre kategoriler oluşturulmuştur. İlköğretim öğretmenlerinin 
ve okul öncesi öğretmenlerinin görüşme formlarına numara verilmiştir. Daha sonra 
öğretmenlerin verdikleri cevaplar incelenerek yerleştirilecek kategorileri işaretlemek için 
uzman önerileri doğrultusunda oluşturulmuş her soruya ait formların bir sütununa 
öğretmenlere verilmiş numara diğer sütunlara ise ilgili kategoriler yazılmıştır. Öğretmenlerin 
cevapları hangi kategoriye giriyorsa o kategoriye işaret verilmiştir. Daha sonra bu kategoriler 
üç uzman tarafından incelenmiş, SPSS paket programına aktarılmıştır.  Böylece nitel olarak 
toplanmış verilerden nicel veriler elde edilmiştir. Öğretmenlerden her soruya ilişkin alınan 
cevapların frekans dağılımları, yüzdeleri ve toplam yüzdeleri çıkarılmıştır. Nicel veriler analiz 
edilmeden önce her soru için gözenek sayısının 5’ in altında olup olmadığı sınanmış bu 
nedenle nicel verilerin analizinde SPSS 15.00 paket programı kullanılarak Kay-kare (Chi-
Square) bağımlılık testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2006; Balcı, 2005; Sümbüloğlu ve  
Sümbüloğlu, 2005). Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel işlemlerde anlamlılık 
düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler tablolar halinde, kay-kare değeri 
(χ2),serbestlik derecesi (df) ve anlamlılık değeri ( p) olarak verilmiştir.  Ayrıca her sorunun 
kategorine ait verilere ait geçerlik ve güvenirlik yönünden uzmanlarca değerlendirilmiştir. 
Kategorilere ait görüşleri her iki öğretmen grubu da aynen ifade etmişlerdir.  

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

7 
 

3. BULGULAR 

  Araştırma bulguları, iki ana başlık altında ele alınmıştır. İlk önce okul öncesi öğretmenleri 
ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verdiği 
cevap örnekleri doğrudan aktarılmıştır. Nitel verilerin nicel verilere dönüştürülmesine ilişkin 
örnek aşağıda verilmiştir. Daha sonra nitel verilerden elde edilen öğretmenlerin cevaplarına 
ilişkin kategoriler karşılaştırılmıştır.  

Tablo 1. Okul Öncesi Eğitimin Önemi Kategorisine Ait İfadeler 

 
İfadeler  Ö.

1 
Ö.
2 

Ö
3  

Ö.
4     

Ö.
5 

Ö.
6 

Ö.
7 

Ö.
8 

Ö.
9 

Ö.
10 

1. Okul öncesi eğitim zihinsel gelişimi 

destekler, okuduğunu çabuk anlar ve 

çabuk öğrenir.  

X X X X X X X X X X 

2. Küçük ve büyük kas gelişimini 

destekler.  
X X X X X X X X  X 

3. Kelime dağarcığını, kendini ifade 

edebilmesini ve dil bilgisi kurallarına 

uygun konuşmayı destekler.  

X X X X X X X X  X 

4.Öz bakım becerilerine katkı sağlar. X X X X  X X X  X 
5.Duygusal gelişimi destekler.  X X X X X X X X  
6.Sosyalleşmesini sağlar X X X   X  X X  
7.Öz güven gelişimine katkı sağlar  X  X   X  X X 
8.Yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlar     X X    X 
9.Kimlik gelişimini destekler  X X X X X     
10.İletişim kurma becerisini geliştirir  X  X  X  X  X 
11.İlköğretim uyum sürecini kolaylaştırır.   X  X X  X   
12.Görgü kurallarını ve günlük yaşam becerilerini 
kazanmasını sağlar 

      X    

Soru: Okul öncesi eğitim sizce önemli midir? Önemli olduğunu düşünüyorsanız neden 
önemlidir? Önemsiz olduğunu düşünüyorsanız neden önemsizdir?    

        Okul Öncesi Öğretmeni A15: “ Okulöncesi eğitim çocukların tüm gelişim alanlarını ( 
fiziksel, zihinsel, dil, psiko-motor ve öz bakım becerilerini desteklediği için ve çocukların 
ilköğretime uyum sürecini kolaylaştırdığı için önemlidir” ifadesi çocuğun gelişim alanlarını 
destekler ve okula uyum sürecini kolaylaştır kategorilerinin oluşturmasını sağlamıştır.  

İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmeni B 8: “Okul öncesi eğitim çocukların günlük yaşam 
becerilerini, görgü kurallarını kazanmalarını destekler ve çocukları hayata hazırlar”   ifadesi 
ile okul öncesi eğitim görgü kurallarını ve günlük yaşam becerilerini kazanmasını sağlar 
kategorisinin oluşmasını sağlamıştır.   

Tablo 2.0’da okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin 
önemine ilişkin frekans, yüzdelik ve kay- kare değerleri verilmiştir.  
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Tablo:2.0. Okulöncesi Eğitim Öğretmeleri İle İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 
Okul Öncesi Eğitimin Önemi İle İlgili Görüşlerine Ait Frekans, Yüzdelik ve Kay Kare 

Değerleri 
                                     Okul öncesi öğretmeninin görüşleri  İlköğretim öğretmeninin görüşleri    
Okul öncesi önemli midir? 
Neden? 

Evet 
f        % 

Hayır 
f       % 

Evet 
f     %  

Hayır 
f       % 

Toplam 
f      %  

χ2 

Zihinsel gelişimi destekler 18  81,8 4  18,2 5  22,7 17   77,3    44  100 15,395* 
Psiko-motor gelişimi destekler 17  7,3 5  22,7 13  59,1 9  40,9 44 100 1,676 

Dil gelişimine katkı sağlar. 20  90,9 2    9,1 2   9,1 20   90,9 44 100 29,455* 
Öz bakım becerilerine katkı sağlar. 15  68,2 7   31,8 2   9,1 20  90,9 44 100 16,200* 

Duygusal gelişimi destekler. 16   72,7 6    27,3 2   9,1 20  90,9 44 100 18,427* 
Sosyalleşmesini sağlar 17  77,3 5    22,7 10    45,5 12   54,5 44 100 4,697** 

Öz güven gelişimine katkı sağlar 12  54,5 10  45,5 7    31,8 15   68,2 44  100 2,316 
Yaparak yaşayarak öğrenmesini 

sağlar 
7   31,8 15   68,2 6    27,3 16   72,7 44  100 ,109 

Kimlik gelişimini destekler 11  50 11   50 6    27,3 16   72,7 44  100 2,397 
İletişim kurma becerisini geliştirir 12  54,5 10   45,5 8    36,4 14   63,6 44 100 1,467 

İlköğretim uyum sürecini 
kolaylaştırır. 

10  45,5 12   54,5 7    31,8 15   68,2 44  100 ,863 

Görgü kurallarını ve günlük yaşam 
becerilerini kazanmasını sağlar 

3  13,6 19  86,4 11  50,0 11  50,0 44 100 6,705** 

*P< .01, ** P<.05 
Tablo 1 incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf 

öğretmenlerinin; okul öncesi eğitimin zihinsel gelişimini desteklediğine (χ2 (df1) = 15.395, P 
< .01), dil gelişimini desteklediğine  (χ2 (df1)= 29,455,P < .01), öz bakım becerilerini 
desteklediğine (χ2 (df1)= 16,200,P < .01), duygusal gelişimini desteklediğine (χ2 (df1)= = 
18,427,P < .01), sosyal gelişimini desteklediğine  (χ2 (df1)= 4,697,P < .05), görgü kurallarını 
ve günlük yaşam becerilerini kazanmalarını sağladığına (χ2 (df1)= =6,705,P≤  .01) ilişkin 
görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği öğretim kademesine bağlı olduğu görülmektedir.                            

 Ancak okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul 
öncesi eğitimin psikomotor gelişimini desteklediğine (χ2 (df1) = 1,676,P > .05); öz güven 
gelişimini sağladığına (χ2 (df1)= 2,316,P > .05), yaparak yaşayarak öğrenmesine (χ2 (df1)= 
.109,P > .05),  kimlik gelişimine  (χ2 (df1)= 2.397,P > .05), İletişim kurma becerisine (χ2 
(df1)= 1,467,P > .05), ilköğretime uyum sürecine katkı sağladığına (χ2 (df1)= ,863,P > .05) 
ilişkin görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği öğretim kademesine bağlı olmadığı 
görülmektedir. 

Soru: Okul öncesi eğitim öğretmeni/ ilköğretim öğretmeni olarak, çocukların 
ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitimde ne kazandırmayı/ ne kazanmasını 
hedeflersiniz/ beklersiniz?  

Okul Öncesi Öğretmeni A 17: “Okul öncesi eğitimde çocukların algılama ve kavrama 
düzeylerini geliştirerek ilköğretimde okuma-yazma sürecini kolaylaştırmayı hedeflerim” 
ifadesi ile çocuğun algılama ve kavrama düzeylerinin yükseltilmesini beklerim ve çocuğun, 
okuma yazma etkinliklerini daha rahat yapmasını beklerim” kategorileri oluşturulmuştur.  

İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmeni B 14: “Okul öncesi eğitimin çocukların dikkat 
sürelerini artırarak , bizim ders işlememizi kolaylaştırmasını beklerim” ifadesi ile Çocuğun, 
dikkat süresinin uzatılmasını beklerim kategorisi oluşturulmuştur.   
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Tablo 3.0’da okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin çocukların 
ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitimden beklentilerine ilişkin frekans, yüzdelik 
ve kay- kare değerleri verilmiştir. 

Tablo:3. 0. Okulöncesi Eğitim Öğretmeleri ile İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 
Çocukların İlköğretime Hazırlık Sürecinde Okul Öncesi Eğitimden Beklentisi İle İlgili 

Görüşlerine Ait Frekans, Yüzdelik ve Kay- Kare Değerleri 
                                           Okul öncesi öğretmeninin görüşleri İlköğretim öğretmeninin görüşleri  

Çocukların ilköğretime hazırlık 
sürecinde okul öncesi eğitimin ne 
kazandırmasını beklersiniz?   

Evet 
f  % 

Hayır 
f    % 

Evet 
f         % 

Hayır 
f       % 

Toplam 
f        %  

χ2 

Çocuğun, sınıf ve okul kurallarına 
uyumunu kolaylaştırmasını beklerim  

13  59,1 9  40,9 14  63,6 8  36,4 44  100 ,096 

Çocuğun, aile ayrılığı konusunda 
bocalama yaşamamasını beklerim.  

17  77,3 5   22,7 15  68,2 7  31,8 44  100 ,458 

Çocuğun, dikkat süresinin uzatılmasını 
beklerim  

7  31,8 15 68,2 14   63,6 8  36,4 44  100 4,464*
* 

Çocuğun, iletişim becerilerinin 
geliştirmesini beklerim.  

12 54,5 10  45,5 6  27,3 16  72,7 44  100 3,385 

Çocuğun olumlu davranış kazanmasını 
beklerim.   

7  31,8 15  68,2 7  31,8 15  68,2 44  100 ,000 

Çocuğun algılama ve kavrama 
düzeylerinin yükseltilmesini beklerim. 

15  68,2 7  31,8 10  45,5 12  54,5 44  100 2,316 

Çocuğun öz bakım becerilerini 
geliştirmesini beklerim.  

15  68,2 7  31,8 2  9,1 20  90,9 44  100 16,200*

Çocuğun, okuma yazma etkinliklerini 
daha rahat yapmasını beklerim.  

14  63,6 8  36,4 11  50 11  50 44  100 ,834 

Çocuğun sosyal gelişiminin artmasını 
beklerim.  

19  86,4 3  13,6 5  22,7 17  77,3 44  100 17,967*

Fizyolojik ihtiyaçları ertelemesini 
öğrenmesini beklerim.  

7  31,8 15  68,2 11  50 11  50 44  100 1,504 

*P< .01, ** P<.05 
Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul öncesi 

eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde dikkat sürelerini uzatmasını (χ2 (df1)= 4,464,P< .05 , 
öz bakım becerilerini geliştirmesini (χ2 (df1)= 16,20,P< .01), sosyal gelişimi desteklemesini 
(χ2 (df1) = 17,967, P < .01) bekledikleri /hedeflediklerine  ilişkin görüşlerinin öğretmenin 
eğitim verdiği öğretim kademesine bağlı olduğu görülmektedir 

Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul öncesi 
eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde çocukların sınıf ve okul kurallarına uyum sürecini 
kolaylaştırmasını   (χ2 (df1) = ,096, P > .05); aile ayrılığı konusunda bocalama yaşamamasını 
(χ2 (df1)= , ,458,P > .05),   İletişim becerilerini geliştirmesini (χ2 (df1)= 3,385,P > .05),  
olumlu davranış kazanımını sağlamasını (χ2 (df1)= , ,000,P > .05), algılama ve kavrama 
düzeylerini yükseltmesini (χ2 (df1)= ,000,P > .05) ve  okuma yazma etkinliklerini daha rahat 
yapmasını (χ2 (df1)= 834 ,P > .05) bekledikleri / hedeflediklerine ilişkin görüşlerinin 
öğretmenin eğitim verdiği öğretim kademesine bağlı olmadığı görülmektedir.  

     Soru: Okul öncesi öğretmenleri çocukları ilköğretime hazırlamak için hangi aktivite ve 
etkinliklere yer vermelidir?   

Okul Öncesi Öğretmeni A1: Okul öncesi öğretmenleri deney etkinliğine ve kavram 
haritalarına yer vererek çocukların olaylar arasındaki anlam ilişkisi kurmalıdır” ifadesi ile 
deney ve kavram haritası kategorilerini oluşturmuştur.  
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İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmeni B2: Anaokulunda çocuklara çizgi çalışmasına 
yönelik etkinlikler yaptırılsın fakat öğretmenler çocuklara harf öğretmesinler, çünkü 
çocuklara anaokulunda öğretilen yanlış bir harf ya da harf yazımını sonradan 
düzeltemiyoruz” ifadesi ile  çizgi çalışması kategorisini oluşturmuştur.  

Tablo 4.0’da okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin çocukların 
ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin çocukların ilköğretime hazırlık 
sürecinde hangi aktivite ve etkinliklere yer vermesi gerektiğine ilişkin frekans, yüzdelik ve 
kay- kare değerleri verilmiştir. 

Tablo:4.0. Okulöncesi Eğitim Öğretmeleri ile İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 
Çocukların İlköğretime Hazırlık Sürecinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hangi 
Aktivite ve Etkinliklere Yer Vermesi Gerektiği İle İlgili Görüşlerine Ait Frekans, 

Yüzdelik ve Kay- Kare Değerleri 
                                        Okul öncesi öğretmeninin görüşleri İlköğretim öğretmeninin görüşleri  
Çocukların ilköğretime hazırlık 
sürecinde okul öncesi eğitim 
öğretmenleri hangi aktivite ve 
etkinliklere yer vermelidir? 

Evet 
f  % 

Hayır 
f % 

Evet 
f  %  

Hayır 
f        % 

Toplam 
f     %  

χ2 

Deney 13  59,1 9   40,9 3   13,6 19   86,4 44  100 9,821** 
Dinlemeye yönelik çalışmalar 10  45,5 12 54,5 8   36,4 14  63,6 44   100 ,376 

Etkinlik süreleri uzatılmalı 13   59,1 9   40,9 9  40,9 13  59,1 44   100 1,455 
İletişim becerileri 4   18,2 18  81,8 6  27,3 16   72,7 44   100 ,518 

Aile katılımı 7  31,8 15   68,2 5  22,7 17   77,3 44  100 ,736 
Yaparak yaşayarak öğrenme 9   40,9 13   59,1 5  22,7 17  77,3 44  100 1,676 

Eğitici oyuncak 3   13,6 19   86,4 7  31,8 15  68,2 44 100 2,071 
Kavram haritası 7   31,8 15   68,2 5  22,7 17  77,3 44 100 ,458 
Çizgi çalışması 11   50,0 11  50,0 14  63,6 8  36,4 44   100 ,834 

*P< .01, ** P<.05 
Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul öncesi 

eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitim öğretmenlerinin deneye yönelik  (χ2 
(df1)= 9,821,P< .05 ) etkinliklere yer vermesine ilişkin görüşlerinin öğretmenin eğitim 
verdiği öğretim kademesine bağlı olduğu görülmektedir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul öncesi 
eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitim öğretmenlerinin fizyolojik 
ihtiyaçları ertelemeye yönelik  (χ2 (df1) = 1,504, P > .05); dinlemeye yönelik (χ2 (df1)= , 
,458,P > .05),   iletişim becerilerine yönelik (χ2 (df1)= 3,385,P > .05), aile katılımına yönelik  
(χ2 (df1)= , ,000,P > .05), yaparak yaşayarak öğrenmeye yönelik  (χ2 (df1)= ,000,P > .05), 
eğitici oyuncak çalışmalarına yönelik  (χ2 (df1)= , ,000,P > .05),  kavram haritasına yönelik 
(χ2 (df1)= 834,P > .05) ve çizgi çalışmasına yönelik aktivite ve etkinliklere yer vermesi 
gerektiğine ilişkin görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği öğretim kademesine bağlı olmadığı 
görülmektedir.  
Soru: Okul öncesi öğretmeleri çocukları ilköğretime hazırlamak amacı ile hangi kavramları 
öğretmelidir?   
Okul Öncesi Öğretmeni  A22:”  Sağ-sol, aşağı-yukarı, içinde-dışında, altında-üstünde, az-
çok, renk, şekil, 1’den 20’ye kadar sayılar” demiştir.  

İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmeni B 20: “Görgü Kurallarını, mevsimleri, zıt 
kavramları, ölçüyü öğretmelidir” demiştir.   
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Tablo 5.0’da okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin çocukları 
ilköğretime hazırlamak amacı ile hangi kavramları öğretmesi gerektiğine ilişkin frekans, 
yüzdelik ve kay- kare değerleri verilmiştir. 

 
Tablo:5. 0.Okulöncesi Eğitim Öğretmeleri İle İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 

Çocukları İlköğretime Hazırlamak Amacı ile Hangi Kavramları Öğretmesi Gerektiği İle 
İlgili Görüşlerine Ait Frekans, Yüzdelik ve Kay- Kare Değerleri 

                                             Okul öncesi öğretmeninin görüşleri İlköğretim öğretmeninin 
görüşleri 

 

Okul öncesi eğitim öğretmeni 
çocukları ilköğretime hazırlamak 
amacı ile hangi kavramları 
öğretmelidir? 

Evet 
f   % 

Hayır 
f  % 

Evet 
f   %  

Hayır 
f     % 

Toplam 
   f   % 

χ2 

Mekanda konum 13 59,1 9  40,9 8  36,4 14  63,6 44 100 2,277 
Görgü kuralları 6  27,3 16 72,7 10  45,5 12  54,5 44  100 1,571 
Zıt kavramlar 12 54,5 10  45,5 7  31,8 15  68,2 44  100 2,316 

Eş-benzer kavramlar 10   45,5 12  54,5 9  40,9 13  59,1 44  100 ,093 
1-20 arası rakamları tanıma ve yazma 13   59,1 9  40,9 16  72,7 6  27,3 44  100 ,910 

Mevsimler 8   36,4 14  63,6 9  40,9 13  59,1 44  100 ,096 
Ölçü-miktar 10   45,5 12  54,5 9 40,9 13  59,1 44  100 ,093 

Uzamsal kavramlar 6   27,3 16  72,7 8  36,4 14  63,6 44 100 ,419 
Örüntü oluşturma 8   36,4 14  63,6 8  36,4 14  63,6 44  100 ,000 

Renk 19   86,4 3  13,6 15  68,2 7  31,8 44  100 2,071 
Şekil 16   72,7 6  27,3 17  77,3 5  22,7 44 100 ,121 

Basit toplama 13   59,1 9  40,9 11  50,0 11  50,0 44  100 ,367 
Basit çıkarma 13   59,1 9  40,9 16  72,7 6  27,3 44  100 ,910 

*P< .01, ** P<.05 
Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul öncesi 

eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mekanda konum 
(χ2 (df1) = 2,277, P > .05), görgü kuralları (χ2 (df1)= 1,571,P > .05), zıt kavramlar (χ2 (df1)= 
2,316,P > .05), eş-benzer kavramlar (χ2 (df1)= ,093,P > .05), 1-20 arası rakamları tanıma ve 
yazma (χ2 (df1)= ,910,P > .05), mevsimler (χ2 (df1)= ,096,P > .05),  ölçü-miktar (χ2 (df1)= 
,093,P > .05), uzamsal kavramlar (χ2 (df1)= ,419,P > .05),  örüntü oluşturma (χ2 (df1) , 000,P 
> .05), renk (χ2 (df1)= 2,071,P > .05), şekil (χ2 (df1)= ,121,P > .05), basit toplama (χ2 (df1) , 
367,P > .05) ve  basit çıkarma (χ2 (df1)  ,910 ,P > .05) kavramlarını vermesine ilişkin 
görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği öğretim kademesine bağlı olmadığı görülmektedir.  

Soru: Okul öncesi öğretmeleri çocukları ilköğretime hazırlamak amacı ile 
matematiksel kavramları öğretirken hangi materyalleri kullanmalıdır?  

Okul Öncesi Öğretmeni A 15: “Matematiksel kavramları öğretirken eğitici 
oyuncaklardan, bilişsel etkinliklerden ve çalışma kitaplarından yararlanıyorum. Sadece 
matematiksel kavramları değil diğer kavramların öğretilmesinde de etkili. ” ifadesi ile eğitici 
oyuncak, çalışma kitapları, bilişsel etkinlikler kategorileri oluşturulmuştur.  

İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmeni B 7: ‘’ Okul öncesi öğretmeni genellikle somut 
nesnelerden yararlanmalıdır. Mesela fasulye ve çubuklarla onlar olmadığı zamanlarda da 
makarna getirip yararlanabilir.’’ İfadesi ile ederek somut nesneler kategorisi  
oluşturulmuştur. 
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 Tablo 6.0’da okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin çocukları 
ilköğretime hazırlamak amacı ile matematiksel kavramları öğretirken hangi materyalleri 
kullanması gerektiğine ilişkin  frekans, yüzdelik ve kay- kare değerleri verilmiştir. 
Tablo:6.0. Okulöncesi Eğitim Öğretmeleri İle İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 

Çocukları İlköğretime Hazırlamak Amacı ile Matematiksel Kavramları Öğretirken 
Hangi Materyalleri Kullanması Gerektiği İle İlgili Görüşlerine Ait Frekans, Yüzdelik ve 

Kay- Kare Değerleri 
                                             Okul öncesi öğretmeninin 

görüşleri 
İlköğretim öğretmeninin görüşleri  

Çocuklara matematiksel 
kavramları öğretirken hangi 
materyalleri kullanıyorsunuz? 

Evet 
f  % 

Hayır 
f % 

Evet 
f  %  

Hayır 
f  % 

Toplam 
f  %  

χ2 

Somut nesneler 11  5,0 11  50,0 22 100,0 0  0,0 44  100 14,667* 
Eğitici oyuncak 14 63,6 8  36,4 0  0,0 22  100,0 44  100 20,533* 

Çalışma kitapları 12  54,5 10  45,5 0  0,0 22  100,0 44  100 16,500* 
Kavram haritaları 14  63,6 8  36,4 1  4,5 21  95,5 44  100 17,094* 

Grafikler 8  36,4 14  63,6 6  27,3 16  72,7 44  100 ,419 
Abaküs 8  36,4 14  63,6 19  86,4 3  13,6 44  100 11,599* 

Yazı tahtası 9  40,9 13  59,1 5  22,7 17  77,3 44  100 1,676 
Bilgisayar 8 36,4 14  63,6 5 22,7 17  77,3 44  100 ,983 

Bilişsel etkinlikler 10  45,5 12  54,5 0  0,0 22  100 44  100 12,941* 
*P< .01, ** P<.05 

Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul öncesi 
eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitim öğretmenlerinin matematiksek 
kavramları verirken somut nesneleri (χ2 (df1)= 4,125,P< .05), eğitici oyuncakları (χ2 (df1)= 
4,125,P< .05), çalışma kitaplarını(χ2 (df1)= 16,500,P< .05), kavram haritalarını (χ2 (df1)= 
17,094,P< .05), abaküsü (χ2 (df1)= 11,599,P< .05)  ve bilişsel etkinlikleri (χ2 (df1)= 
12,941,P< .05) kullanmaları gerektiğine ilişkin görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği 
öğretim kademesine bağlı olduğu görülmektedir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul öncesi 
eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitim öğretmenlerinin matematiksek 
kavramları verirken grafikleri (χ2 (df1) = ,419, P > .05), yazı tahtasını  (χ2 (df1)= 1,676,P > 
.05), bilgisayarı (χ2 (df1)= ,983,P > .05) kullanmaları gerektiğine ilişkin görüşlerinin 
öğretmenin eğitim verdiği öğretim kademesine bağlı olmadığı görülmektedir.  

Soru: İlköğretim öğretmeni olarak, çocuğun ilköğretime başlayıp başlamayacağını 
hangi kriterlere göre değerlendirirsiniz? 

Okul öncesi öğretmeni A16:’’ Bir çocuk zihinsel ve dil gelişimini tamamlamışsa 
ilköğretime başlayabilir’’ diyerek zihinsel ve dil gelişimini önemli bir kriter olarak 
değerlendirmiştir.  

İlköğretim birinci Sınıf Öğretmeni B8:’’Çocuk dikkatini uzun bir süre 
yoğunlaştırabiliyorsa ilköğretime başlayabilir.’’diyerek ilköğretime başlama için dikkat 
süresini önemli bir kriter olarak değerlendirmiştir. 

Tablo 7.0’da okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin, çocuğun 
ilköğretime başlayıp başlayamayacağını hangi kriterlere göre değerlendirdiklerine ilişkin  
frekans, yüzdelik ve kay- kare değerleri verilmiştir. 
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Tablo:7.0.Okulöncesi Eğitim Öğretmeleri İle İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin, 
Çocuğun İlköğretime Başlayıp Başlamayacağını Hangi Kriterlere Göre 

Değerlendirdikleri İle İlgili Görüşlerine Ait Frekans, Yüzdelik ve Kay- Kare Değerleri 
Okul öncesi öğretmeninin  görüşleri İlköğretim öğretmeninin 

görüşleri 
 

Çocuğun ilköğretime başlayıp 
başlamayacağını hangi kriterlere 
göre değerlendiriyorsunuz? 

Evet 
f % 

Hayır 
f % 

Evet 
f   % 

Hayır 
f  % 

Toplam 
f   %  

χ2 

Psikomotor gelişimi 16  72,7 6  27,3 17  77,3 5  22,7 44  100 ,121 
Dikkat süresi 5  22,7 17  77,3 13  59,1 9  40,9 44  100 6,017** 

Duygusal gelişimi 16  72,7 6 27,3 1  4,5 21  95,5 44  100 21,569* 
Kendini ifade etme 12  54,5 10  45,5 5  22,7 17  77,3 44  100 4,697** 

Hazırbulunuşluk düzeyi 13  59,1 9  40,9 7  31,8 15  68,2 44  100 3,300 
Kazanım değerlendirme formu 6  27,3 16 72,7 5  22,7 17  77,3 44  100 ,121 
Çocuğun okula karşı tutumu 7  31,8 15 68,2 5 22,7 17  77,3 44   100 ,458 

Algılama ve kavrama yeteneği 10  45,5 12  54,5 16  72,7 6  27,3 44  100 3,385 
Sosyalleşmesi 10  45,5 12  54,5 7  31,8 15  68,2 44  100 ,863 

Karar vermemiz sağlanmıyor 5  22,7 17  77,3 6  27,3 16  72,7 44  100 ,121 
*P< .01, ** P<.05 

Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; çocuğun 
ilköğretime başlayıp başlayamacağına dikkat süresi (χ2 (df1)= 6,017,P< .05, duygusal 
gelişim(χ2 (df1)= 21,569,P< .05, kendini ifade etme (χ2 (df1)= 4,697,P< .05) kritelerlerine 
göre karar göre değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği öğretim 
kademesine bağlı olduğu görülmektedir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; çocuğun 
ilköğretime başlayıp başlayamacağına  psikomotor gelişimi (χ2 (df1) =  ,121, P > .05), 
hazırbulunuşluk düzeyi (χ2 (df1)= 3,300,P > .05), kazanım değerlendirme formu (χ2 (df1)= 
,121,P > .05),  çocuğun okula karşı tutumu (χ2 (df1)= ,121,P > .05, algılama ve kavrama 
yeteneği(χ2 (df1)= 3,385,P > .05),  sosyalleşmesi (χ2 (df1)= 3,385,P > .05),  ve karar 
vermemiz sağlanmıyor (χ2 (df1)= ,121,P > .05) kritelerlerine göre değerlendirmeye   ilişkin 
görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği öğretim kademesine bağlı olmadığı görülmektedir.  

         Soru: İlköğretim öğretmeni olarak, 68 aylık çocukların ilköğretim birinci sınıfa alınması 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Okul öncesi öğretmeni A19:’’68 aylık çocuk gelişimini 
tamamlayamaz, özellikle psiko-motor gelişimini tamamlayamadığı için kalem tutma ve yazı 
yazmada zorlanacaktır. Bu zorlanma çocuğun okulu sevmemesine ve okuldan soğumasına 
neden olur, kesinlikle başlamamalıdır’’diyerek çocukların 72 ayını doldurmadan okula 
alınmaması gerektiğini dile getirerek psikomotor gelişimi geridir, hazır bulunuşluk düzeyleri 
geridir kategorileri oluşturulmuştur.  

İlköğretim birinci sınıf öğretmeni:’’68 aylık çocuklar oyun çağındadır. Oyuna doymayan 
çocuklar ilköğretimde de bunu bekleyecek ve bulamayınca da okuldan sıkılacak.Bu çocuklar 
okula başlamaya hazır değiller o nedenle başlamamalıdırlar.’’diyerek hazırbulunuşluk 
düzeyleri geridir,  oyun çağında alınmamalıdır ve  çocuk çabuk sıkılıyor kategorileri  
oluşturmuştur. 

Tablo 8.0’da okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin, 68 aylık 
çocukların ilköğretime başlamasına ilişkin frekans, yüzdelik ve kay- kare değerleri verilmiştir. 
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Tablo:7 Okulöncesi Eğitim Öğretmeleri İle İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin, 68 
Aylık Çocukların İlköğretime Başlaması İle İlgili Görüşlerine Ait Frekans, Yüzdelik ve 

Kay- Kare Değerleri 
Okul öncesi öğretmeninin görüşleri İlköğretim öğretmeninin 

görüşleri 
 

68 aylık çocukların ilköğretime 
başlaması hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 

Evet 
f  % 

Hayır 
f   % 

Evet 
f  %  

Hayır 
f  % 

Toplam 
f  %  

χ2 

Psikomotor gelişimi geridir. 9  40,9 13  59,1 1   4,5 21  95,5 44  100 8,282* 
Hazır bulunuşluk düzeyleri geridir 9  40,9 13  59,1 7 31,8 15  68,2 44 100 ,393 

Daha çok ayrılık korkusu vardır 3  13,6 19  86,4 8  36,4 14  63,6 44 100 3,030 
Oyun çağında alınmamalıdır 8  36,4 14  63,6 2  9,1 20 90,9 44  100 4,659**

Her alanda gelişimini tamamlamışsa 
alınabilir. 

7  31,8 15  68,2 6   27,3 16  72,7 44  100 ,109 

Çocuk çabuk sıkılıyor 11  50 11  50,0 16  72,7 6 27,3 44  100 2,397 
Okuma yazmada geri kalıyor. 6  27,3 16  72,7 8  36,4 14  63,6 44 100 ,419 
Disipline girmek istemiyorlar 4  18,2 18  81,8 12  54,5 10  45,5 44  100 6,286**

*P< .01, ** P<.05 
Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin;  68 aylık 

çocukların psikomotor gelişimi geri olduğu (χ2 (df1)= 8,282,P< .05), oyun çağında oldukları 
(χ2 (df1)= 4,659,P< .05),  disipline girmekte zorlandıkları (χ2 (df1)= 6,286,P< .05)  nedeni ile 
ilköğretim birinci sınıfa başlamamaları gerektiğine  ilişkin görüşlerinin öğretmenin eğitim 
verdiği öğretim kademesine bağlı olduğu görülmektedir.  
Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; 68 aylık çocukların 
hazır bulunuşluk düzeyleri geri olduğu, daha çok ayrılık korkusu yaşadıkları, çocuk çabuk 
sıkılması,  okuma yazmada geri kalması  (χ2 (df1) = ,419, P > .05) nedeni ile ilköğretim 
birinci sınıfa başlamamaları gerektiğine ilişkin görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği öğretim 
kademesine bağlı olmadığı görülmektedir. Ancak hem okul öncesi öğretmenleri hem de 
ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri eğer çocuk her alanda gelişimini tamamlamışsa birinci 
sınıfa başlayabileceklerini ifade etmişlerdir (χ2 (df1)= ,109,P> .05).  

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin 
ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşleri incelenmiş ve öğretmenlerin bu konu ile ilgili 
görüşlerinin öğretmenin eğitim verdiği öğretim kademesine göre değişip değişmediği 
incelenmiştir. Bu bölümde çalışmanın bulguları,  literatür kapsamında tartışılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenleri okul 
öncesi eğitimin çocuğun ilköğretime hazırlanmasında önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 
okul öncesi öğretmenleri okul öncesi eğitimin çocukların zihinsel gelişimini, dil gelişimi, öz 
bakım becerilerini, duygusal gelişim ve sosyal gelişimlerini desteklediği için önemli olduğunu 
ifade ederken; ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri görgü kurallarını ve günlük yaşam 
becerilerini geliştirdiği için önemli olduğunu ifade etmişlerdir.  Okul öncesi öğretmenleri ve 
ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri okul öncesi eğitimin çocukların psikomotor gelişimini 
desteklediği, öz güven gelişimini sağladığı, yaparak yaşayarak öğrenmesine, kimlik gelişimine, 
iletişim kurma becerisine, ilköğretime uyum sürecine katkı sağladığı için önemli olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu sonuca göre öğretmenlerin bu ifadeleri okul öncesi eğitimin çocuklara neyi 
kazandırması gerektiği ile ilgili bilgilerinin olduğunu göstermekle birlikte, okul öncesi 
öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin çocukların 
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ilköğretime uyum sürecine katkı sağlayacağına ilişkin ortak görüşleri okul öncesi eğitimin 
ilköğretime hazırlamak amacının farkında olduklarını da göstermektedir. Yeboah ( 2002) 
ilköğretime başarılı bir geçiş için çocuğun duygusal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel hazır 
bulunuşluluğa ulaştığında gerçekleşebileceğini belirtmiştir.  Magnuson, Claudia ve  Waldfogel 
(2006) Amerika’da  göçmen çocukların ilköğretime hazırbulunuşluklarda okul öncesi eğitimin 
etkisini incelediği araştırmalarında,  okul öncesi eğitimin göçmen çocukların ilköğretim 
döneminde  matematik, okuma ve İngilizce dil yeterliliklerini göçmen olmayan çocuklar kadar 
etkilediğini bulmuşlardır. Okul öncesi eğitimi alan göçmen çocukların okul girişindeki 
becerilerdeki eşitsizliği azalttığı ve daha sonraki başarısını kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. 
Shickedanz (1994) arkadaşlık, çocuklar için evde sadece anne-baba veya kardeşleri ile 
kazanılmayacak bir özellik olarak görmüş, arkadaşlık kurmayı ve sürdürmeyi çocuklar okul 
öncesi kurum içerisinde yaşıtları arasında öğrenebileceklerini belirtmiştir.  

Araştırma sonuçları incelendiğinde ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi 
öğretmenlerinin çocuklara kazandırmayı hedefledikleri ile ilköğretim birinci sınıf 
öğretmenlerinin beklentilerinin sınıf ve okul kurallarına uyum sürecini kolaylaştırması, aile 
ayrılığı konusunda bocalama yaşamaması, , olumlu davranış kazanımını sağlaması,  çocukların 
algılama ve kavrama düzeylerinin yükseltmesi, okuma yazma etkinliklerini daha rahat yapması 
kategorilerinde örtüştüğü gözlenmiştir.  Ancak ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi 
öğretmenlerin hedefledikleri ile ilköğretim öğretmenlerinin beklentileri ile ilgili kay-kare 
sonuçları ve yüzdelikler  incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri ile ilköğretim 
öğretmenlerinin bazı görüşlerinin farklılaştığı görülmektedir.   Okul öncesi öğretmenleri 
çocuklara daha çok öz bakım becerilerini, iletişim becerilerini ve sosyal gelişimi kazandırmayı 
hedeflerken, ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri ise çocukların dikkat sürelerinin artırmasını ve 
fizyolojik ihtiyaçlarını ertelemesini kazanmasını beklemektedirler. Bu sonuca göre ilköğretim 
öğretmenlerinin okul öncesi eğitim öğretmeninden beklentileri okul öncesi eğitimin amaçları 
arasında yer alan çocukları ilkokula hazırlamak, çocukları okul yaşamının zihinsel hazır 
oluşlukla ilgili isteklerine yanıt verebilecek, bilgi, beceri ve tavır alışkanlıklara sahip kılmak 
amacı ile örtüşmektedir. Ancak çocukların sosyal gelişimi, kendini ifade etme ve öz bakım 
ihtiyaçlarını yetişkin yardımı olmadan karşılaması amaçları ile örtüşmemektedir. Bununla 
beraber, ilköğretim öğretmenlerinin çocukların okul öncesi eğitimdeki gelişimsel kazanımlarını 
fazla önemsemedikleri; öğretimsel ve okula uyum özelliklerinin kazanılmasına yönelik 
beklentilerinin ise oldukça çok olduğu söylenebilir. Bunun nedeni olarak ilköğretimde birçok 
akademik çalışmanın bilişsel alanla doğrudan ilgili olması ve ilköğretimde başarı kriteri olarak 
okuma- yazmayı öğrenme, matematiksel kavramları öğrenme gibi kriterlerin belirlenmesi 
olabilir.  Haris ve Sipay ( 1979)’a göre, ilköğretime hazırlığın saptanmasında; kronolojik yaşı, 
cinsiyeti, zekâ, fiziksel yeterlilik (yeterli sağlıklı beden gelişimi), deneyim, dil faktörleri, 
duygusal ve toplumsal olgunluk, okuma ve kitaba ilgi duyma gibi faktörlerin önemli olduğunu 
belirtmişlerdir.  Ülkü (2007) “çocuğun alışılmış okul düzenine uymasının ve çocuğun okula 
giderken ailesinden kolayca ayrılmasının” anasınıfı, ilköğretim birinci sınıf ve veliler için okul 
olgunluğunda önemli bir etken olduğunu bulmuştur. Güven 1991 okul öncesi sınıflarda okula 
hazırlığa görsel olgunluk, renkleri ayırt etme, görsel hafıza, göz-el koordinasyonu, işitsel ayırt 
etme/duyma, sosyal ve duygusal etkenler ve dikkat süresinin etkili olduğunu ileri sürmektedir.  

Araştırma sonucuna göre, okul öncesi eğitim öğretmeni ilköğretime hazırlık sürecinde 
deney etkinliğine ve eğitici oyuncak etkinliklerine yer verilmesi gerektiğini daha çok ifade 
ederken, ilköğretim öğretmenleri daha az ifade etmişlerdir. Ancak,  okul öncesi öğretmenleri ve 
ilköğretim öğretmenlerinin dinlemeye yönelik, iletişim becerilerine yönelik, aile katılımına 
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yönelik,  yaparak yaşayarak öğrenmeye yönelik, kavram haritasına yönelik ve çizgi çalışmasına 
yönelik etkinliklere yer verilmesi gerektiğine ilişkin görüşleri örtüşmektedir.  

           Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin; okul öncesi 
eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mekanda konum, 
görgü kuralları, zıt kavramlar, eş-benzer kavramlar, 1-20 arası rakamları tanıma ve yazma, 
mevsimler,  ölçü-miktar, uzamsal kavramlar,  örüntü oluşturma, renk, şekil, basit toplama ve 
basit çıkarma kavramlarını vermesine ilişkin görüşleri örtüşmektedir. Ülkü (2007)’nin anasınıfı 
ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin, çocukların okul 
olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelediği çalışmada okul öncesi öğretmenlerin, ilköğretim 
öğretmenleri ve velilerin çocuğun “20’ye kadar sayıları tanımasının okul olgunluğunda önemli 
olduğunu ifade etmiştir.  Akman, Yükselen, Uyanık (2000) örüntüleme, sınıflama, gözlemleme, 
sıralama, çizgi çizme, ölçme, kıyaslama gibi konular çocukların gelecekte matematiği anlayarak 
öğrenmelerine yardım ederek onların kavramları anlamalarını sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca 
okul öncesi çocukların sayı kavramını kazanması; sınıflandırma becerisi sıralama becerisi’; 
‘birebir eşleştirme’, uzaysal düzenlemelerine yönelik çalışmalar ‘sayı korunumunu’ kazanmaları 
ile yakından ilgilidir (Arnas, 2002). Bu nedenle okul öncesi ve ilköğretim öğretmenlerinin 
çocukların ilköğretime hazırlık sürecinde bu kavramların kazandırılması gerekliliği ile ilgili 
görüşlerinin örtüşmesi formal okula başlamadan önceki dönemde kazandığı matematik 
becerilerinin çocuk için önemli bir temel oluşturacaktır. Bobis (2000) ilköğretime başlamadan 
önce çocukların eşleştirme, sınıflama, doğal sayıların çokluk ve denklik algısı, ölçme, uzaysal 
yapı, geometrik şekiller, alan mekan-uzay, sayı kavramlarına yönelik  kavramlarla ilgili doğru 
kazandıklarında ilköğretim yaşantısı boyunca çocukların matematik becerilerinde sorun 
yaşamadıklarını ortaya koymuştur.  

Okul öncesi öğretmenleri okul öncesi eğitimde matematiksek kavramları verirken daha 
çok eğitici oyuncakları çalışma kitaplarını,  kavram haritalarını,  bilişsel etkinlikleri kullanmaları 
gerektiği ifade ederlerken, ilköğretim öğretmenleri somut nesneler ve abaküs kullanmaları 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin ve ilköğretim birinci sınıf 
öğretmenlerinin matematiksek kavramları verirken grafikleri, yazı tahtasını, bilgisayarı 
kullanmaları gerektiğine ilişkin görüşlerinin örtüştüğü görülmektedir. Ancak ortak görüşü 
yansıtan materyalleri kullanması gerektiğini ifade eden okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim 
öğretmenlerinin sayısı oldukça azdır. Bu sonuca göre ilköğretim öğretmenlerinin okul öncesi 
eğitimde öğretmenlerin kavramları çocuklara nasıl kazandırdıkları ile ilgili bilgilerinin çok az 
olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle ilköğretim öğretmenleri çocukların sınıflarına kavramları 
kazanarak gelmelerini beklemekte ancak okul öncesi öğretmeninin bunları nasıl kazandırması 
gerektiği ya da nasıl kazandırdığı ile ilgilenmemişlerdir.  

Çocuğun ilköğretime başlayıp başlayamacağını hangi kriterlerle göre belirlerseniz 
sorusuna okul öncesi öğretmenleri daha çok duygusal gelişim, kendini ifade etme becerisi 
derken, ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri dikkat süresi kategorisini söylemişlerdir.  Hem okul 
öncesi öğretmenleri hem de ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri; çocuğun ilköğretime 
başlayıp başlayamacağına  psikomotor gelişimi, hazırbulunuşluk düzeyi, kazanım değerlendirme 
formu,  çocuğun okula karşı tutumu, algılama ve kavrama yeteneği,  sosyalleşmesi kriterlerine   
göre değerlendirmeye   ilişkin görüşlerinin örtüştüğü görülmektedir. Ayrıca okul öncesi ve 
ilköğretim öğretmenleri çocuğun birinci sınıfa başlaması ile ilgili karar vermemiz sağlanmıyor 
ifadesini kullanmışlardır.  Bu sonucun altında yatan neden  öğrenmenin ilköğretimde başlaması 
okul öncesi eğitimin ise çocukları öğrenmeye hazırlamasında önemli bir etken olmasından 
kaynaklanabilir. İlköğretim öğretmenlerinin çocukların birinci sınıfa başlamaları konusunda 
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dikkat sürelerini önemli bir kriter olarak görmeleri  Yılmaz (2003) yaptığı araştırmasında, 
çocukların okula hazırbulunuşluk düzeyleri ile dikkat süreleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
bulgusu ile örtüşmektedir. McClelland, Acock ve Morrison (2006) çocukların okula hazır 
olduklarını belirlemede kronojik yaşın çok fazla dikkate alınmaması ve çocuğun okula başlaması 
için bilişsel olarak yeterli olgunluğa ulaşmasının yeterli olacağını belirtmiştir. Ladd, Birch ve 
Buhz ( 1999) öğretmenlerden okula hazır olmanın anahtar bileşenlerini tanımlamaları 
istemişlerdir, heveslilik, ortak çalışma, yönergeleri uygulama, sınıfın uyumunu bozmama gibi 
davranışları alfabenin harflerini söylemek veya rakamları saymak gibi özel becerilerden daha 
önemli olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca saldırgan davranış ve kendini kontrol 
eksikliği okula hazır olma ve uyum konularında en önemli bir problem olarak görüldüğünü ifade 
etmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenleri 68 aylık çocukların daha çok psikomotor gelişimleri geri 
olduğu ve oyun çağında oldukları için, ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ise disipline 
girmekte zorlandıkları için ilköğretim birinci sınıfa başlamamaları gerektiğini ifade etmişlerdir. 
Hem okul öncesi öğretmenlerinin hem de ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri; 68 aylık 
çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri geri olduğu, daha çok ayrılık korkusu yaşadıkları, çocuk 
çabuk sıkılması,  okuma yazmada geri kalması nedeni ile ilköğretim birinci sınıfa başlamamaları 
gerektiğine ilişkin görüşleri örtüşmektedir. Ancak hem okul öncesi öğretmenleri hem de 
ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri eğer çocuk her alanda gelişimini tamamlamışsa birinci sınıfa 
başlayabileceklerini ifade etmişlerdir. Esaspehlivan (2006) yaptığı çalışmada, 78 aylık 
çocukların okula hazırbulunuşlukları 68 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarının farklılık 
gösterdiğine ilişkin bulgusu öğretmenlerin 68 aylık çocukların birinci sınıfa başlamaması ile 
ilgili görüşleri ile örtüşmektedir. Smith ve Shepard, (1998) Küçük yaşlarda okula başlayan 
çocukların genellikle büyük çocuklar tarafından dışlandıkları, okulun öğretim programına uyum 
sağlamada güçlükler yaşadıkları, okula başlamaya hazır olmadıklarını, başarısızlık yaşayıp 
okuldan uzaklaştıkları veya öğrenme güçlüğü yaşadıklarını ileri sürmektedirler.  Ramazan ve  
Esaspehlivan (2008) 69 ve 78 aylık çocukların okula hazırbulunuşluluklarını inceledikleri 
araştırmada 78 aylık çocukların zihinsel, dil gelişimi, sosyo-duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve 
öz bakım becerilerinde okula hazırbulunuşlulukla ilgili becerilerde 68 aylık çocuklardan daha 
ileride olduğunu bulmuşlardır.   

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin ilköğretime 
hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinde ortak yönlerin olması ile birlikte bazı yönlerden farklılaştığı 
bulunmuştur. Okul öncesi eğitim öğretmenleri çocukları ilköğretime hazırlamak amacı ile deney, 
dinlemeye yönelik çalışmalar, etkinlik sürelerine uzatmaya yönelik çalışmalar, iletişim 
becerilerini kazanma, aile katılımı etkinlikleri, yaparak yaşayarak öğrenmeye yönelik aktiviteler, 
eğitici oyuncak çalışmaları, kavram haritaları ve çizgi çalışmalarına yer vererek ilköğretime 
hazırlamaya yönelik sorumluluklarını yerine getirdikleri bulunmuştur.  

“okul öncesi öğretmenlerinin çocukları ilköğretime hazırlamak için yaptıkları ve hedefledikleri 
ile ilköğretim öğretmenlerinin çocuklarda kazanılmasını beklediklerine ilişkin görüşlerinin bazı 
açılardan örtüştüğü ancak okul öncesi öğretmenleri ilköğretime hazırlığı gelişimsel olarak 
değerlendirirken ilköğretim öğretmenleri daha çok öğretimsel olarak değerlendirdikleri 
bulunmuştur.  Ayrıca ilköğretim öğretmenleri okul öncesi eğitimin ilköğretime hazırlık sürecinde 
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önemli olduğunu ifade etmişler ancak okul öncesi öğretmenlerin bunları nasıl vermesi gerektiği 
ile fazla ilgilenmemişlerdir.   

  Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler getirilebilir: 

1. Okul öncesi öğretmenleri ile ilköğretim öğretmenleri çocukları ilköğretime hazırlık 
konusunda ortak noktaları belirlemek için birlikte çalışmalıdırlar. 

2. Okul öncesi öğretmenlerine ilköğretim programları hakkında, ilköğretim öğretmenlerine 
ise okul öncesi eğitim programları ve işleyişi hakkında bilgi verilebilir.  

3.  Okul öncesi öğretmenlerine çocukları ilköğretime hazırlama sürecindeki 
sorumluluklarının neler olduğu ve bunları nasıl kazandırmaları konusunda hizmet içi 
eğitim programları düzenlenebilir.  

4. Araştırma farklı bölgelerde, farklı örneklem grubunda ve daha çok öğretmene ulaşılarak 
sonuçları değerlendirilebilir.  

5. Okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenleri için ilköğretime geçiş kriterlerini 
belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DESTEK ALGILARININ BAZI 

DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ∗ 

 
Bünyamin ATEŞ∗∗ 

Öz 

Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algıları bazı değişkenler 

açısından incelenmiştir.  Araştırmanın örneklemini Erzurum’un merkez ilçeleri olan Aziziye, 

Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılında eğitim gören 428 

ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Yıldırım 

(2004) tarafından geliştirilen “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” (ASDÖ-R) ve araştırmacı 

tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır Verilerin analizinde  pearson 

momentler çarpımı korelasyonu, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır.  Elde edinilen bulgular ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algıları kardeş 

sayısı, annenin çalışıp-çalışmaması, öğrencinin yakın arkadaşının olup-olmaması, sınıftaki 

öğrenci sayısı gibi değişkenlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca öğretmen 

desteği ile öğrencilerin akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler:  Sosyal Destek, Algılanan Sosyal Destek, Ergenlik 

INVESTIGATION OF SOME VARIABLES OF  

SECONDARY SCHOOL STUDENTS SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS 

Abstract 

In this study, some variables were analyzed for secondary school students'perceptions of 

social support.  The study sample Aziziye central districts of Erzurum, Palandöken and 

                                                            
∗ Bu makale yazarın Yüksek Lisan Tezinden türetilmiştir. 
∗∗ Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD. Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, bunyaminates81@gmail.com 
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Yakutiye 428 counties 2010-2011 academic year secondary school students are studying. 

Yıldırım (2004) was developed by the "Perceived Social Support Scale" (ASDÖ-R) and 

generated by the researcher, "Personal Information Form" Pearson product moment 

correlation coefficient was used to analyze the data, independent samples t test and one-way 

analysis of variance was used to . The findings of secondary school students perceptions of 

social support, number of siblings, mother's work-to work, the student's close friends and may 

not be possible, In class according to variables such as number of students showed a 

significant difference. In addition, teachers with the support of a positive significant relation 

between students' academic achievements. 

 Keywords: Social Support, Perceived Social Support, Adolescent 

I. GİRİŞ 

      İnsanoğlu dünyaya geldiği andan başlayarak yaşamının son anına kadar içinde bulunduğu 

toplum fertlerinin onay ve desteğini alma ihtiyacı hisseder. Onaylanmak ve destek görmek 

bireyi yaşama tutan temel unsurlardandır. İnsan en mutlu anında olduğu kadar en sıkıntılı 

anında da içinde bulunduğu toplumu oluşturan ailesinin, arkadaşlarının, öğretmenlerinin ve 

diğer kişilerin desteğine ihtiyaç duyar. Sosyal desteğin bireylerin yaşantısında önemli bir 

etkisinin olduğu ve destekleyici sosyal ağlara sahip, yakın kişisel ilişkiler kurabilen bireylerin 

fiziksel ve psikolojik sağlığının bundan olumlu etkilendiği düşünülmektedir. Dolayısıyla 

destekleyici sosyal ağlara sahip olmak birey üzerinde olumlu bir etki yaratır. Birey için 

önemli bir motivasyon kaynağı olan sosyal destek farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Ben-

David ve Leichtentritt  (1999) sosyal desteği, “kişinin sosyal ihtiyaçlarını başkalarıyla 

etkileşimleri yoluyla giderme derecesi olarak” tanımlamaktadırlar. Yıldırım (1997), sosyal 

desteği  “bireyin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik destek” olarak tanımlamaktadır. 

Şahin (1999), “bireyin çevresinden gördüğü yardım” olarak tanımladığı sosyal desteği bireye 

kendisinin değerli olduğu algısını veren ve bireyin stresle mücadelesinde tampon görevi gören 

bir husus olduğunu belirtmektedir. Florian, Mikulincer ve Bucholtz (1995) sosyal desteği 

“formal ve informal ilişkiler yoluyla alınan teselli, yardım veya bilgi” olarak tanımlamakta ve 

çok boyutlu bir yapı olarak görmektedirler. 
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 Sorias (1986), Sosyal destek kavramıyla ilişkili olan algılanan sosyal desteği, sosyal 

ilişkinin algılanış biçimi, sosyal ağın kişi üzerinde bıraktığı etkiyle yakından bağlantılı bir 

kavram olarak tanımlamaktadır. Sosyal ağ kişi ve çevresindeki diğer insanlar arasındaki 

bağları ve bu insanların birbirleriyle olan ilişkilerini anlatmak için kullanılan bir terimdir. 

Sorias(1986) “Sosyal ağın yeterince destekleyici olup olmadığı konusunda kişinin genel 

izlenimini” algılanan sosyal destek olarak tanımlar. Sosyal destek kavramında özellikle 

ilişkinin niteliği önem taşımaktadır. Sosyal ilişkinin algılanış biçiminin birey üzerinde 

bıraktığı etki ilişkinin kalitatif özelliklerini ortaya koymaktadır. Algılanan sosyal destek en 

genel anlamıyla ilişkiden sağlanan doyum olarak tanımlanmaktadır ( Karadağ, 2007).  

Tanımlardan hareketle sosyal desteğin çeşitli işlevlerinin ve türlerinin olduğu 

görülmektedir. Dunst,  Trivette (1986), Kazak, Marvin (1984),  Sarason ve diğ. (1983),  

sosyal desteğin işlevlerini şöyle sıralamaktadırlar:  a) Bireylere gereksinim duydukları 

hizmetleri ve malzemeleri sağlayarak duygusal bakımdan rahatlık verir. b) Sorunlarla ilgili 

olarak bireylere rehberlik ederek bu sorunlarla başa çıkma yolları sağlar. c) Bireylerin 

performanslarını geliştirici geribildirimler sunar. d) Olumlu uyuma ve kişisel gelişime katkıda 

bulunur e) Hem günlük yaşamda hem de gereksinimler ve krizler anında bireyler arası 

bağlantıları sağlayarak onları stresin olumsuz etkilerine karşı korur. 

Sosyal desteğin bu işlevlerine ek olarak Cohen ve Wills (1985) dört sosyal destek türü 

olduğunu belirtirler: a) Saygı desteği: İnsanın kabul edilmesi ve saygı görmesi ile ilgili 

bilgidir. Bireyin kabul edildiğinin ve bireye saygı duyulduğuna dair destek algısıdır. b) Bilgi 

desteği: Problemin ortaya çıkması, anlaşılması ve bu durumla baş edilmesi konusundaki 

yardımdır. c) Sosyal arkadaşlık: Boş zaman değerlendirme ve bu durumla baş edilmesi 

konusundaki yardımdır. d) İşlevsel destek: Finansal yardım, çevresel kaynaklar ve ihtiyaç 

duyulan hizmetlerin sağlanması anlamına gelmektedir. Bireylerin sahip olduğu sosyal ağlar, 

bireyin olumsuz yaşantılarından kaçınmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden sosyal destekten 

yoksun olmak, birey üzerinde olumsuz etki yapabileceği bir durum oluşturur.  

Sosyal destek algıları üzerinde yapılan araştırmalarda Rigby (2000), öğrencilerde akran 

baskısı arttıkça algılanan sosyal destek düzeyinin düştüğünü, algılanan sosyal destek düzeyi 

düşük olan öğrencilerin ruh sağlıklarının da olumsuz etkilendiği tespit etmiştir. Ünüvar 
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(2003), ergenlerin sosyal destek düzeyi arttıkça problem çözme becerilerinin arttığını tespit 

etmiştir. Yıldırım (2004), sosyal destek algısı düşük olan ergenlerin depresyon, yalnızlık, 

özgüven eksikliği, stres,  kaygı, psikosomatik semptomlar ve uyum sorunu yaşama 

düzeylerinin sosyal destek algısı yüksek olanlara kıyasla daha yüksek olduğunu tespit 

etmiştir. Akın ve Ceyhan (2005), aileden, arkadaştan ve öğretmenden algılanan sosyal destek 

düzeyleri yüksek olanların, düşük olanlara göre kendini kabul düzeylerinin anlamlı düzeyde 

yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Başer (2006) üniversite öğrencilerinin ailelerinden 

algıladıkları sosyal destek düzeyi ile kendini kabul düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Yapılan araştırma sonucunda aileden algılanan sosyal destek ile kendini kabul arasında 

anlamlı bir ilişki bulmuştur. Davidson  (2008) ergenler üzerinde yaptığı araştırma sonucunda 

yüksek sosyal destek algısının olumsuz psikososyal belirtileri azatlığını tespit etmiştir.  

Rueger (2010) tarafından yapılan çalışmada 636 ortaöğretim öğrencisi üzerinde algıladıkları 

sosyal destek ile psikolojik ve akademik uyum arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma 

sonucunda; sosyal destekle psikolojik uyum arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sosyal 

desteği yüksek olan öğrencilerin psikolojik uyumları da yüksek çıkmıştır. Aynı şekilde sosyal 

destekle akademik uyum arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin sosyal 

destek düzeyleri arttıkça akademik uyumları da artmaktadır. 

Sosyal destekle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında genel itibariyle sosyal desteğin 

bireyler üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmektedir.           

Ortaöğretim öğrencileri bulundukları dönem itibariyle ergenlik dönemi içerisindedirler. 

Ergenlik döneminde yakın çevresinden sosyal destek sağlayamamak ergen için bir risk 

etkenidir. Aynı şekilde bu dönemde sosyal destek algısının düşük olması da ergenin yalnızlık 

ve yabancılaşma duygusunu arttırabileceği gibi kendisine güven ve öz saygısında azalma gibi 

çeşitli olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle ergenlerin sosyal destek algıları 

ile ilişkili olabileceği düşünülen bazı değişkenlerle ilgili bilgi sahibi olmanın koruyucu ve 

önleyici çalışmalar için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın 

amacı, ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algılarını bazı değişkenlere ( kardeş sayısı, 

annenin çalışıp-çalışmaması, yakın arkadaşın olup olmaması, sınıftaki öğrenci sayısının az 

veya çok olması, öğrencinin akademik başarısı) göre incelemektir. Araştırmanın temel 

amacına paralel olarak şu alt problemlere çözüm aranmıştır. 
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1. Ortaöğretim öğrencilerinin aileleriyle ilgili sosyal destek algıları kardeş sayısına göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

2. Ortaöğretim öğrencilerinin aileleriyle ilgili sosyal destek algıları annenin çalışıp – 

çalışmama durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

3. Ortaöğretim öğrencilerinin arkadaşlarıyla ilgili sosyal destek algıları yakın arkadaşı olup 

olmamasına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

4. Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmenleriyle ilgili sosyal destek algıları sınıftaki öğrenci 

sayısının az-çok olmasına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

5. Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmenleri ile ilgili sosyal destek algıları ile akademik 

başarıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

         Bu araştırma öğrencilerin aileden, arkadaşlardan, öğretmenlerden alınan sosyal desteğin 

önemine dikkat çekmesi bakımından önemli görülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgularla da eğitimcilere ve ailelere somut bir veri sunulmuş olunacağı düşünülmekte ve bu 

alanda bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.  

II. YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algılarını bazı değişkenlere göre 

incelemeye yönelik tarama modelinde bir çalışmadır. 

Evren ve Örneklem 

         Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Erzurum ilinde eğitim gören 

tüm ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma örneklemini ise araştırmanın amacı ve 

araştırma evrenini temsil edebilme gücü doğrultusunda Erzurum il merkezi Aziziye, 

Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 2010–2011 eğitim-öğretim yılında eğitim gören  228 (% 

53,3 )’i  kız, 200 (%46,7)’ü  erkek olmak üzere toplam 428 öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

           Araştırmada veri toplama araçları olarak ortaöğretim öğrencilerinin algıladıkları sosyal 

destek düzeyini ölçmek için Yıldırım(1997)  tarafından geliştirilen daha sonra 2004 yılında 
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yenilenen “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” (ASDÖ-R) ve öğrencilerin bağımsız 

değişkenlere ilişkin bilgilerini öğrenmek için de araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel 

Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin aile, arkadaş ve öğretmenlerinden 

algıladıkları sosyal destek düzeyini belirlemek amacıyla Yıldırım (1997) tarafından 

geliştirilen ve 2004 yılında yenilenen Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R) 

kullanılmıştır. ASDÖ-R’de toplam 50 madde bulunmaktadır. Ölçek üçlü derecelendirmeli 

(bana uygun =3, bana kısmen uygun=2, bana uygun değil=1) olup yüksek puan, bireyin daha 

fazla sosyal destek aldığı anlamına gelmektedir. ASDÖ-R’nin Alfa güvenirlik katsayısı ve test 

tekrar test güvenirliği (rxx) incelenmiştir. ASDÖ- R’nin tümü için Alfa= .93, rxx = .91; AİD 

için Alfa= .94, rxx = .89; ARD için Alfa= .91, rxx = .85; OĞD için Alfa= .93, rxx = .86 

bulunmuştur. Elde edilen güvenirlik katsayıları ASDO-R ve alt ölçeklerinin, öğrencilerin 

ailelerinden, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden aldıkları sosyal desteği ölçmek amacıyla 

güvenle kullanabileceğini göstermiştir. Tüm ASDÖ-R’nin yapı geçerliği faktör analizi 

sonucunda  KMO katsayısı .933 ve Bartlett testi anlamlı çıkmış ve bu veri faktör analizi için 

uygundur. Faktörlerin her bir değişken üzerindeki ortak faktör varyansının ise .389 ile .695 

arasında değiştiği görülmüştür. Tüm ASDÖ-R’de öz değeri 1’den büyük olan 7 faktör 

saptanmış, bu faktörler alt ölçekler düzeyinde incelenmiş ve isimler verilmiştir. Birinci 

faktörün tek başına varyansın %25,199’unu açıkladığı; açıklanan toplam varyansın %56, 492 

olduğu ve maddelerin faktör yüklerini birinci faktörde .360 ile .681 arasında değiştiği 

izlenmiştir. Gerek çizgi grafiğindeki birinci faktörden sonraki hızlı düşüş, gerek ortak faktör 

varyansına ilişkin değerler ve gerekse birinci faktördeki yük değerleri incelendiğinde, tüm 

ASDÖ-R’nin genel bir faktöre sahip olduğu ve toplam puanının kullanılabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. ASDÖ-R’nin AİD alt ölçeğinde 20 madde bulunmaktadır. AİD alt ölçeğine 

ilişkin KMO katsayısı. 935 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur. Faktörlerin ortak 

varyansının .350 ile .641 arasında değiştiği görülmüştür. ASDÖ-R’nin ARD alt ölçeğinde 13 

madde bulunmaktadır. Arkadaş desteği alt ölçeğine ilişkin KMO katsayısı .940 ve Bartlett 

testi anlamlı bulunmuştur. Faktörlerin ortak varyansının .354 ile . 614 arasında değiştiği 

görülmüştür. ASDÖ-R’nin ÖĞD alt ölçeğinde 17 madde bulunmaktadır. ÖĞD’ ye ilişkin 

KMO katsayısı .950 ve Bartlett testi anlamlı çıkmıştır. Faktörlerin ortak varyansının ise ,402 

ile ,653 arasında değiştiği görülmüştür (Yıldırım, 2004). Kişisel Bilgi Formu öğrencilerin  
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kardeş sayısı, annenin çalışıp-çalışmaması, yakın arkadaşın olup olmaması, sınıftaki öğrenci 

sayısının az veya çok olması, öğrencinin akademik yönden başarısı ile ilgili bilgileri 

öğrenebilmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Algılanan sosyal destek ile ilgili ele alınan bağımsız değişkenlerin düzeylerine göre 

oluşturulan grupların bağımlı değişken puanlarının farklı olup olmadığına, ikili gruplarda 

bağımsız gruplar t testi, ikiden fazla gruplarda tek yönlü varyans analizi,  değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ise pearson momentler çarpımı korelasyonu 

kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı yorumlanırken p değeri ,05 

kabul edilmiştir. 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

       Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algılarının bazı değişkenlere göre 

incelenmesine yönelik yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

A)  Ortaöğretim Öğrencilerinin Kardeş Sayılarına Göre Ailelerinden Algıladıkları 

Sosyal Destekleri 

           Ortaöğretim öğrencilerinin sahip oldukları kardeş sayısına göre ailelerinden 

algıladıkları sosyal desteklerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçları Tablo 

1’de sunulmuştur. 

Tablo 1  

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kardeş Sayısına Göre Ailelerinden 

Algıladıkları Sosyal Desteklerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma ve Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Puanlar Kardeş Sayısı n X S sd F p Anlamlı 
Fark  

Sosyal 
Destek 
Algısı 

1. Bir veya tek 
çocuk 

153 49,37 8,34 3-427 30,13 .00 1,2-3-4 

2. İki kardeş 103 48,64 10,36 
3. Üç kardeş 76 43,65 6,43 
4. Dört ve daha 
fazla 

94 39,26 9,89 
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 Tablo 1.’de görüldüğü gibi en düşük ortalama kendisi dâhil dört ya da daha fazla kardeş olan 

öğrencilere aittir. Ailelerinden algıladıkları sosyal desteklerine ilişkin aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması 39,26’dir. En yüksek ortalama ise bir kardeşi veya tek çocuk olan 

öğrencilere aittir. Puanlarının aritmetik ortalaması 49,37’dir. Elde edilen bu değerler arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmış, 

Yapılan analize göre öğrencilerin sahip oldukları kardeş sayısına göre aileden algılanan sosyal 

destekleri farklılaşmaktadır (F= 30,13, p<.05 ).  

Bu farklılığın hangi kardeş sayısı gruplarından kaynaklandığını anlamak için LSD Post Hoc 

testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 2.’de sunulmuştur.  

Tablo 2 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kardeş Sayısına Göre Ailelerinden 

Algıladıkları Sosyal Desteklerine İlişkin LSD Post Hoc Testi Analiz Sonuçları 

        

 Yapılan analizlere göre ailede tek çocuk olan ve bir kardeşe sahip olan öğrencilerle iki 

kardeşe sahip olan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır ( ,518; p>,05). 

Kardeş 
 Sayısı 

Kardeş 
Sayısı 
 

Ortalamalar 
Arası Fark 

Standart Hata Önem Düzeyi 

1 
 

2 ,73831 1,14052 ,518 
3 5,72119* 1,25577 ,000 
4 10,11867* 1,16510 ,000 

2 1     -,73831 1,14052 ,518 
3 4,98288* 1,35315 ,001 
4 9,38036* 1,26946 ,000 

3 1 -5,72119 1,25577 ,000 
2 -4,98288 1,35315 ,000 
4 4,39748* 1,37394 ,001 

4 1 -10,11867* 1,16510 ,000 
2 -9,38036* 1,26946 ,000 
3 -4,39748* 1,37394 ,001 
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Ailede tek çocuk veya bir kardeşi olan ve iki kardeşe sahip olan öğrencilerle üç ve dört 

veya daha fazla kardeşe sahip olan öğrenciler arasında tek çocuk, bir ve iki kardeşe sahip 

olanlar lehinde anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur ( ,000; p<,05). Çalışmada kardeş sayısı 

arttıkça aileden alınan sosyal desteğin de düştüğü bulunmuştur.  

     B) Ortaöğretim Öğrencilerinin Annenin Çalışıp – Çalışmama Durumuna Göre 

Aileleriyle İlgili Algıladıkları Sosyal Destekleri  

Ortaöğretim öğrencilerinin annelerinin bir işte çalışıp–çalışmama durumuna göre 

ailelerinden algıladıkları sosyal desteklerinin anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını 

anlamak amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

          Tablo 3 

 Ortaöğretim Öğrencilerinin Annenin Çalışıp – Çalışmama Durumuna Göre 

Aileleriyle İlgili Algıladıkları Sosyal Destekleri 

           Tablo 3’te bulunan t testi sonucuna göre ortaöğretim öğrencilerinin ailelerinden 

algıladıkları sosyal destekleri annelerinin bir işte çalışıp-çalışmama durumuna göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşmaktadır t(426)=12,17 p>,05). Bu sonuca göre bir işte çalışan anneler ( X= 

29,48) çalışmayanlara (X= 43,29) göre daha az sosyal destek algısı oluşturmaktadır. 

Çalışmayan anneler lehinde bir sonuç çıkmıştır.  

          C) Ortaöğretim Öğrencilerinin Yakın Arkadaşları Olup Olmaması Durumuna 

Göre Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destekleri 

Ortaöğretim öğrencilerinin yakın arkadaşlarının olup olmamasına göre arkadaşlarından 

algıladıkları sosyal desteklerinin anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak 

amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

 

Sosyal 
Destek(Aile) 
Puanı 

 

Annenin 

Durumu 

    

    N 

        _ 

X 

     

    S  

 
     Sd 

 

 

 

t 

 

p 

Çalışıyor 134 29,48 11,60    426  12,17    ,000 

Çalışmıyor 294 43,79 10,52    
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           Tablo 4 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Yakın Arkadaşları Olup Olmaması Durumuna Göre 

Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destekleri 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim öğrencilerinin yakın arkadaşlarının olup olmamasına göre arkadaşlarından 

algıladıkları sosyal desteklerinde anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak 

amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonucuna göre bir farklılaşma görülmüştür t(426)=-

11,601 p<,05).  

Bu analize göre ortaöğretim öğrencilerinin yakın arkadaşı olanların (X= 34,17) 

olmayanlara (X= 26,36) göre arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek düzeyleri yakın 

arkadaşı olanlar lehinde anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.  

Çalışmada yakın arkadaşı olan öğrencilerin, yakın arkadaşı olmayan öğrencilere göre 

arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

D) Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınıftaki Öğrenci Sayısının Az- Çok Olması 

Durumuna Göre Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destekleri 

Ortaöğretim öğrencilerinin sınıftaki öğrenci sayısının az-çok olmasına göre 

öğretmenlerinden algıladıkları sosyal desteklerinin anlamlı şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’de 

sunulmuştur. 

          Tablo 5 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınıftaki Öğrenci Sayısının Az-Çok Olması Durumuna 

Göre Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destekleri 

 

Sosyal 

Destek(Yakın 

arkadaş)Puan 

Yakın 

Arkadaş

 

   N 

_ 

  X 

 

S.  

 

Sd 

 

t 

 

     p 

Var 284 34,17 6,00 426 -11,60   ,000 

Yok 144 26,36 7,58   
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 Tablo 5’teki analize göre ortaöğretim öğrencilerinin sınıftaki öğrenci sayısının az- 

çok olup olmamasına göre öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destekleri 

farklılaşmaktadır t(426)=15,19 p< ,05). Bu analize göre sınıftaki öğrenci sayısı az olan 

öğrencilerin öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek düzeyi sınıftaki öğrenci sayısı 

çok olan öğrencilerden anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur.  

E) Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destek 

İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki 

Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmenleri ile ilgili algıladıkları sosyal destek ile 

akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak amacıyla pearson 

momentler çarpımı korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler Tablo 6’da 

sunulmuştur. (Akademik yönden ders ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı 

kabul edilmiştir).  

Tablo 6 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destek  İle  
Akademik Başarıları Arasındaki İlişki 

   
 

 

 

Sosyal 

Destek(öğrenci 

sayısı)Puan 

Sınıf 

Öğrenci 

Sayısı 

 
   N 

   _ 
X 

 
 S 

 
Sd 

 
t 

 
    p 

N=30 

veya 

Az 

 291 43,15 6,76 426 15,19   ,000 

N>30 

Çok 

  137 30,05 11,00

 
           Sosyal  

      Destek 

                               Sosyal Destek(Öğretmen)      Akademik Başarı 
Pearson Correlation                   1                               ,771** 
Sig. (2 tailed)                              -                               ,000 
 N                              428                            428 

                Pearson Correlation                  ,771**                           1 
         Akademik 
           Başarı 

Sig. (2 tailed)                            ,000                                -        
 N                              428                              428 
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             Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmenleri ile ilgili algıladıkları sosyal destek ile 

akademik başarıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r= 0,771). Bu 

analize göre ortaöğretim öğrencilerinin öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek artıkça 

akademik başarıları da artmaktadır.  

IV.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlara bağlı olarak 

önerilerde bulunulmuştur.  

Araştırma sonucunda ailede kardeş sayısı arttıkça öğrencilerin ailelerinden algıladıkları 

sosyal destekte bir düşme olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar Elbir (2000), Kahriman (2002) ve 

Şencan (2009) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bu 

araştırmacılar da yaptıkları çalışmalarda ailede kardeş sayısı arttıkça aileden algılanan sosyal 

destekte bir düşüş olduğu sonucunu bulmuşlardır. Bu sonuç, ailedeki çocuk sayısı arttıkça 

çocuklara harcanan zamanın, verilen maddi ve manevi desteğin, gösterilen sabrın ve özenin, 

sunulan imkânların vb. desteklerin daha fazla sayıda çocuk tarafından paylaşılıyor olması 

sebebiyle kardeş sayısı arttıkça daha düşük düzeyde sosyal destek görüyor veya algılıyor 

olabileceği yönünde düşünülmektedir. Özellikle kardeş sayısı fazla olan aileler başta olmak 

üzere tüm aileler çocuklarının sosyal destek algısını artırıcı davranışlarda bulunabilirler. 

Öğrencilerin ailelerinden daha fazla sosyal destek alabilmeleri amacıyla okullarda ailelere 

yönelik olarak aile-ergen iletişimi, ergenlik döneminde sosyal destek ihtiyacı ve bu konuda 

ebeveynlere düşen görevler gibi konularda aileleri bilinçlendirici seminer ve eğitim 

çalışmaları gerçekleştirilebilir.  

 Araştırma sonucuna göre anneleri çalışmayan öğrencilerin sosyal destek algıları; 

anneleri çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Yapılan alan yazında annenin çalışıp 

çalışmamasına göre aileden algılanan sosyal destekle ilgili araştırmalara rastlanmamasına 

rağmen Ünüvar (2003) tarafından yapılan araştırmada ergenlerin aileden algıladıkları sosyal 

destek düzeyi arttıkça problem çözme becerilerinin de arttığı bulunmuştur. Araştırma 

bulgusundan hareketle çalışan annelerin çocukları ile sınırlı zamanda bir arada olmalarının ve 

onlara yeterince zaman ayıramamalarının etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu konuda 
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çalışan annelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırmalarının yanı sıra bu zamanında kaliteli 

bir şekilde geçirilmesi daha olumlu sonuçlar doğurabilir. 

 Araştırma sonucunda yakın arkadaşı olmayan öğrencilerin sosyal destek algılarının 

yakın arkadaşı olanlara göre daha düşük olduğu görülmüştür. Benzer sonuçlar Kahriman 

(2002) ve Şencan (2009) tarafından yapılan araştırmalarda da elde edilmiştir. Ergenlik 

döneminin sosyal gelişim boyutu düşünüldüğünde bireyin ailesi ve arkadaşları yakın çevresini 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla ergenlerin sosyal destek sağlayabileceği yakın arkadaşlarının 

olmasının ergenin arkadaşlarından algıladığı sosyal destek düzeyini yükseltebileceği 

düşünülmektedir. Ergenlik döneminde arkadaşlarından yeteri kadar sosyal destek 

sağlayamayan, bir açıdan bakıldığında da dışlandığını düşünen öğrencilerin suça yönelik 

çeşitli davranışlarda bulunma ihtimali diğerlerine göre daha yüksek olabilmektedir. Bu 

nedenle okullardaki öğretmenler ve okulun psikolojik danışmanları tarafından bu öğrencilere 

yönelik olarak onların bu tür davranışlarda bulunmalarını önlemek amacıyla sosyal destek 

algılarını yükseltecek çeşitli çalışmalar yapılabilir.   

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre ise öğrencilerinin öğretmenleri ile ilgili 

sosyal destek algılarının sınıflardaki öğrenci sayısı arttıkça düştüğü görülmüştür. Araştırmacı 

tarafından yapılan yurtiçi ve yurtdışı alanyazın taramasında algılanan öğretmen desteğinin 

değişik değişkenlerle ilişkisinin incelendiği görülmüştür. Sürücü(2005), Danielsen(2009), 

Murberg(2009) Ancak sınıftaki öğrenci sayısının az veya çok olmasına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşıp farklılaşmadığına dair bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma 

sonucundan hareketle sınıftaki öğrenci sayısı arttıkça öğrencilere harcanan zamanın,  

gösterilen sabrın ve özenin, yapılan rehberliğin vb. desteklerin daha fazla sayıda öğrenci 

tarafından paylaşılıyor olması sebebiyle öğrenci sayısı arttıkça daha düşük düzeyde sosyal 

destek görüyor veya algılıyor olabileceği yönünde düşünülmektedir. Bu nedenledir ki; 

pedagojik açıdan sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasının yararlı olacağı eğitim bilimcileri 

tarafından önerilmektedir. 

 Araştırmada öğrencilerin öğretmen destekleri arttıkça akademik başarının da arttığı 

görülmüştür. Araştırmacı tarafından yapılan alanyazın taramasında Yıldırım (2000) tarafından 

yapılan araştırma sonucunda, öğretmen desteğinin akademik başarıyı manidar olarak 
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yordadığı görülmüştür. Erdeğer (2001) tarafından lise öğrencileri üzerinde yapılan 

araştırmada akademik başarısı yüksek olan ergenlerin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin 

de yüksek olduğu bulunmuştur. Baştürk (2002) lise öğrencilerinin ailelerinden ve 

arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek düzeyi ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi 

incelediği araştırma sonucunda algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça akademik başarının da 

arttığını bulmuştur.  Yıldırım ve Ergene (2003) tarafından yapılan araştırmada sınav kaygısı, 

boyun eğici davranış (itaat), aile, arkadaş ve öğretmenden algılanan sosyal destek 

değişkenlerinin lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını ne derecede yordadığı 

incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, aile desteği, boyun eğici davranışlar, öğretmen 

desteği ve sınav kaygısı değişkenleri akademik başarıyı manidar olarak yordamaktadır. Ayrıca 

Nicpon ve diğ. (2007) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerden sosyal destek düzeyi 

yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuçlardan hareketle öğrencilerin akademik yönden başarılı olmalarında öğretmen desteğinin 

önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Bu bağlamda eğitimcilerin bu konuya dikkati çekilerek 

öğrencilerin akademik yönden başarılı olmalarında öğretmen desteğinin önemli bir unsur 

olduğu vurgulanarak, öğrencilerin sosyal destek algısını artırıcı çalışmalar yapılabilir.  

Sosyal destek konusunda araştırma yapacak araştırmacılara yönelik ise şu önerilerde 

bulunulmuştur.  

Araştırma örneklemi sadece Erzurum merkez ilçelerinde eğitim-öğretime devam eden 

ortaöğretim öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Benzer bir araştırma daha geniş örneklemler 

üzerinde yapılabilir. Araştırma ortaöğretime devam eden ergenler üzerinde yapılmıştır. 

Benzer bir çalışma okula devam etmeyen ergenler üzerinde de yapılabilir. Araştırmada 

değişkenler kardeş sayısı, annenin çalışıp-çalışmaması, yakın arkadaşın olup olmaması ve 

sınıftaki öğrenci sayısının az veya çok olması, öğrencinin akademik yönden başarısı ile sınırlı 

tutulmuştur. Benzer bir çalışma farklı değişkenler ile de yapılabilir. 
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MÜZİK KLİPLERİNDE ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ: “KADIKÖY” ÖRNEĞİ 

                       

  Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZKAN∗              Ayşe Eda GÜNDOĞDU∗∗ 

Öz 

Bütün sanat yapıtları, sunum yolu açısından farklılık gösterseler de temelde ‘belirli bir 

iletiyi estetik bir yolla taşıma’ özelliğinden dolayı yapısal olarak birbirine olan benzerliğini 

korumaktadır. Örneğin, yazınsal bir metin, bir sinema filmi ve bir müzik klibi birbirinden 

farklı öğeler yardımıyla sunumlarını gerçekleştirmektedir; yazınsal yapıtlar iletişim ekseninde 

yazılı dili kullanılırken, sinema filmlerinde görsel dil ve sözel dil ağır basmaktadır. Müzik 

kliplerine bakıldığında ise -özellikle içerisinde belirli bir öyküyü barındıran müzik klibi ele 

alındığında- müzikal göstergelerin yanında sözel ve görsel dil kullanılmaktadır.  Bunun yanı 

sıra, bütün bu sanatsal sunumların ortak noktası ise, anlam üretim sürecinde belirli göstergeler 

doğrultusunda dilsel kullanım alanlarından yararlanılması ve her birinin kendi içerisinde bir 

anlatı düzlemi oluşturmasıdır. Bu çalışmanın amacı, yazınsal metin çözümlemesinde sıkça 

karşımıza çıkan anlatı çözümlemesi tekniğinin müzik kliplerinin çözümlenme sürecinde 

uygulanabilirliğini denetlemektir. Çalışmada, anlatı ve anlatı çözümlemesi kavramlarını 

yeniden yorumlamak açısından, Roland Barthes ve Algirdas Julien Gremias‘ın kuramlarından 

büyük ölçüde faydalanılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Anlatı Çözümlemesi, Müzik Klibi, Ezginin Günlüğü, Kadıköy, Roland 

Barthes, Algirdas Julien Gremias. 

NARRATIVE ANALYSIS IN THE MUSIC CLIPS 

Abstract 

All works of art, even though fundamentally different in terms of expression, because 

of “aesthetic in a way that a particular message transports” features, actually as a structural 

similarity with each other remain. For example a literary text, a feature film and a music clip 
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conducts presentations on different items, with the help of, when using the written language 

of literary genres, in the cinema films, the visual language and verbal language predominates. 

In terms of music clips, particularly the type of video taken with the story, musical as well as 

verbal and visual language used in the indicators. In addition, the common point of all this 

artistic presentation, meaning in the production process used and the specific uses of linguistic 

indicators, each with its own in the plane forming a narrative. The purpose of this study, 

narrative analysis of literary text analysis techniques that come up often, to check the 

applicability of the music videos. In the study, in terms of narrative and narrative analysis to 

interpret the concepts, theories of Roland Barthes and Algirdas Julien Greimas benefited 

greatly. 

Key Words: Narrative Analysis, Music Clip, Ezginin Günlüğü, Kadıköy, Roland Barthes, 

Algirdas Julien Gremias. 

 

GİRİŞ 

Anlatı, bir kişinin belirli bir bakış açısıyla, birbiriyle ilintili olaylar dizisini belirli bir 

uzam ve zaman içine koyarak kurguladığı metin tipidir. Her anlatısal yapı için, kişi, zaman, 

uzam gibi belirlenmiş temel kurallar olsa da, anlatılar birtakım anlamsal ve yapısal 

eksiklikleri, bilinçli olarak, içerisinde barındırmaktadır (Günay, 2007). Anlatı 

çözümlemelerinin temel çıkış noktası da söz konusu eksiklikleri bütünlüğe ulaştırarak bir 

üstdil aracılığıyla yeniden yorumlamaktır. Anlatı çözümlemesi çeşitli yöntemler 

doğrultusunda yapılabilir. Biçembilim incelemeleri, göstergebilimsel çözümlemeler, söylem 

çözümlemesi ya da söz konusu yöntemlerin birlikte kullanılması anlatının yüzey yapısından 

derin yapısına ulaşma çabalarıdır.  

Çalışmada, temel olarak R. Barthes ve A.J.Greimas’ın göstergebilim metodundan 

faydalanılmıştır. Barthes göstergebilimin konusunun anlam olduğunu kesinleyerek tüm 

göstergelerin; örneğin resmin, insan devinilerinin, yazın yapıtlarının, tiyatronun birer 

anlamlayım dizgesi oluşturduğunu söyler (Yücel, 1999). Greimas’ın göstergebilim metodu ise 

Barthes ile bağlantılı olarak, Anlamlama Kuramı adı altında, anlamlı bütünlere özgü anlamsal 

ayrılıkları, anlamsal eklemlenişi, anlamın üretilişini ve bir üstdil aracılığıyla yeniden 

yorumlanmasını amaçlar. Anlamlama Kuramı, metin inceleme sürecinde betimsel düzey, 

yöntembilimsel düzey ve bilimkuramsal düzey olmak üzere üç aşama belirler. Betimsel düzey, 
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çeşitli kavram ve işlemlerin kullanıldığı, incelenecek anlamlı bütünün betimlendiği düzeydir. 

Böylece inceleme konusu (konudil) açıklayıcı bir dil aracılığıyla (üstdil) bir başka düzeye 

aktarılır. İkinci aşama olan yöntembilimsel düzeyde, betimsel düzeyde kullanılan kavram ve 

işlemlerin gözden geçirilip aralarında tutarlılık sağlanmaya çalışıldığı aşamadır. Son düzey 

olan bilimkuramsal düzeyde ise diğer iki düzeyde tanımlanmış kavramların ve bağlantıların 

metnin bütünü doğrultusunda incelendiği aşamadır (Rifat, 2005). Çalışmada, Greimas’ın konu 

dil olarak ele aldığı düzey, incelenecek müzik klibinin kendisi, üstdil olarak ele aldığı düzey 

ise inceleme sürecinde kullanılan kavramlar, bilgiler, işlemlerdir. Bu anlamda, dilin önemli 

işlevlerinden olan üstdil işlevi ön plana çıkmakta; araştırmanın konu dili müzikal-sözel-görsel 

bir dil iken; üst dili yazılı dile dönüşmektedir.  

Göstergebilim kuramı, anlatı inceleme sürecine bazı tanıtlanmamış kavramları ortaya 

atmakla işe başlar ve bu kavramları oluşturulacak kuramın temel ilkesi, ön dayanağı olarak 

görür. Daha teknik bir anlatımla belirtilecek olursa, göstergebilim kuramının temelinde 

belitlerden (aksiyom) oluşan tutarlı bir dizgenin varlığı söz konusudur. Kendisi tanıtlanmayan 

ama öbür kavramların tanıtlanması için temel alınan bu dizgedeki kavramların en aza 

indirgenmesi gerekir. Böylece kalkışta tanıtlanmamış belli sayıdaki kavramın karşılıklı 

tanımlanması yoluyla tutarlı bir kavramlar bütünü, ağı oluşturulur (Rifat, 2005: 202). Bu 

anlamda, yukarıda ele alınan üç düzey temel olarak anlatıdaki aksiyomları yüzey yapıdan 

derin yapıya doğru tanıtlamakta, bütüne ulaşmak için belirli kavram ve işlemler dizgesini 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada da bir müzik klibinin işleyişine katkıda bulunan anlamlama 

öğeleri betimsel, yöntembilimsel ve bilimkuramsal düzeylerde belirlenmiş ve daha sonra 

metnin bütününe yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada, çizgisel bir anlatıya sahip 

olması nedeniyle, öykülü bir müzik klibi türü olan “Kadıköy1” klibi ele alınmıştır. 

1. Betimsel Düzey 

İletişimin türü ne olursa olsun, gönderenle alan arasında taşıyıcı adı verilen bir güç, 

iletinin anlamına göre biçimlendirilmekte ve söz konusu iletinin anlamı, üzerinde uzlaşılmış 

kurallara uyan bu biçimlenişten doğmaktadır (Köksal, 2003: 163). Bu doğrultuda, herhangi 

bir anlatı; yazılı, sözel ya da görsel öğeler yardımıyla, iletişim işlevini içerisinde 

barındırmaktadır. Anlatının betimsel düzeyi, söz edildiği gibi anlatıyı okuyan ya da izleyen 

herkesin ilk aşamada anlayabileceği, üzerinde uzlaşılmış olan öğelerdir. Anlatının 

                                                            
1 Ezginin Günlüğü, 2010. 
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karakterlerinin, zamanının, uzamının ortaya konması ve anlatının gerçekliği betimsel düzeyde 

belirlenebilmektedir. İncelenen anlatı bir müzik klibi olduğu için, betimsel düzeyde, klipteki 

anlatı ve şarkı sözündeki anlatı olmak üzere iki farklı açıdan inceleme yapılacaktır.  

1.1. Klipteki Anlatı 

Klipteki anlatıda üç ana karakter ve yardımcı karakterler yer almaktadır. Anlatı bir 

müzik klibi olduğu için karakterlerin isimlerine yönelik bilgilere yer verilmemiştir. Ana 

karakterlerden anlatının odağında yer alan kişi, Kadıköy mevkiinde yolcu taşıyan genç bir 

dolmuş şoförüdür. Dikiz aynasının yanına koyduğu resimden anlaşıldığı üzere askerliğini 

yapmıştır. Askerlik yapma geleneği toplumumuzda evlilik için bir ön koşul niteliğini 

taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında şoförün evliliğe hazır biri olduğu ve karşılaştığı genç 

kızla evlenmek niyetinde olduğu çıkarımına ulaşmak mümkündür. İkinci karakter ise şoförün 

âşık olduğu genç bir kızdır. Dış görünüşüne ve elinde tuttuğu kitaplara bakıldığında, bir 

üniversite öğrencisi olduğu izlenimi verilmiştir. Üçüncü karakter ise klibin sonuna kadar 

gizlenen, genç kızın erkek arkadaşıdır. Anlatının temel dönüşümü üçüncü karakterin 

bilinmemesine bağlıdır. Son saniyelere kadar şoförle genç kız arasında karşılıklı duygusal bir 

ilişki olduğu izlenimi verilmiş, genç kızın erkek arkadaşının belirdiği sahnede bütün anlatıyı 

etkileyen bir dönüşüm oluşturulmuştur. 

Anlatıdaki yardımcı karakterler ise dolmuşta yolculuk yapan diğer yolculardır ve söz 

konusu karakterler anlatı boyunca dikkat çekici bir rol oynamamaktadır. Öte yandan, anlatıya 

dönüşüm sağlayıcı bir katkıda bulunmayan fakat müzik klibinin doğası gereği anlatıda yer 

alan müzik grubunun üyeleri de anlatı kapsamında incelenebilir. Müzik grubunun üyeleri, 

anlatı dışında kalan özel bir yerde bulunmamakta; karakterlerle aynı uzamı paylaşmaktadır. 

Örneğin, genç kız dolmuşa binerken, dolmuşun geçtiği bir yol üzerinde bulunarak anlatıya 

dâhil olmaktadır. Bu doğrultuda müzik grubunun üyelerini de yardımcı karakterler olarak 

sınıflandırmak mümkündür.  

Anlatıya uzamsal açıdan bakıldığında, temelde iki farklı uzamla karşılaşmak 

mümkündür. Bunlardan ilk İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki yol güzergâhları; ikincisi de 

anlatının ana karakteri olan şoförün kullandığı dolmuşun içidir. Şarkı adı olarak “Kadıköy”ün 

tercih edilmesi, aynı zamanda anlatıdaki uzama göndermede bulunmaktadır. Öte yandan, 

anlatıya zamansal açıdan bakıldığında, gündüz ve akşam zaman dilimleri karşımıza 
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çıkmaktadır. Klip, akşam vakti yağmur yağarken başlamakta ve bitiminde de yine yağmurlu 

bir akşam vakti kullanılmaktadır.  

Anlatının gerçekliği de betimsel düzeyde incelenebilecek bir başka öğedir. 

Anlatılanların günlük hayatla yakından ilgili, hayatın gerçeklerine uygun bulunup bulunmama 

noktasında gerçek veya gerçekçi olup olmadıkları tartışılabilir. Birinci durumda "gerçek"; 

yalan olmayan, doğru olan karşılığında, ikinci durumda ise, insan hayatının çevre, din, eğitim 

seviyesi, toplum hayatı, ruh hâli, ekonomik durum veya genel anlamda evrensel yaklaşımlar 

ve hayatın gerçeklerine uygunluk yönünden yansıtılıp yansıtılamadığı bağlamında ele 

alınabilir. Söz konusu "gerçek" ve "gerçeklik"i her iki durumdaki gibi, bilgilerin doğruluğu ile 

olgu, olay, davranış ve konuşmaların doğal olup olmaması; hayatın gerçeklerini yansıtıp 

yansıtamaması bakımından dikkate almak gerekmektedir (Çıkla, 2002: 114). Bu doğrultuda, 

söz konusu anlatı gerçekliği içerisinde barındırmaktadır. Şoför ile genç kızın kültür 

çatışmasından doğan karşılıklı yanlış anlaşılmaları, şoförün meslek jargona bağlı bir takım 

ritüelleri yerine getirmesi (genç kıza aynadan bakması, düşen tokasını vites koluna takması 

gibi) örnekleri anlatının gerçekçiliğini kanıtlamaktadır. Öte yandan, yukarıda da değinildiği 

gibi anlatının tamamının geçtiği uzam olan “Kadıköy”ün dış dünyada var olması da anlatının 

gerçekliğini güçlendirmektedir. 

1.2. Şarkı Sözündeki Anlatı 

Müzik klibinin tek başına, kendi bütünlüğü içerisinde ele alınabilecek bir öğesi olan 

şarkı sözleri ise karakterler, uzam, zaman ve anlamsal alan ve duygu değeri açılarından 

incelenebilir. Şarkı sözlerinin karakter kadrosunu yazar ve yazarın seslendiği bir başka insan 

oluşturmaktadır. Burada önemli olan nokta, klipte yer alan üçüncü ve dönüşümü sağlayıcı 

karakterin şarkı sözlerinde yer almamasıdır. Şarkı, klibin bütünü yaşandıktan sonraki süreci, 

şoförün bakış açısıyla yansıtmaktadır. Bu doğrultuda, izlenen müzik klibinin aslında şarkı 

sözlerinin açıklayıcısı olduğu sonucuna varılabilir.  

Zamansal açıdan bakıldığında ise, anlatıda belirli bir tarih verilmemekle birlikte 

“akşam” ve “gündüz” göstergeleri müzik klibinin duygu durumuna gönderme yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda, şarkı sözleri ve klibin kendisi zamansal açıdan koşutluk sergilemektedir. Öte 

yandan, söz konusu zamansal göstergeler yalnızca zaman dilimi olarak “sabah” ve “akşam”ı 

değil, aynı zamanda yan anlamıyla umut ve hüznü ifade etmektedir.  
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Şarkı sözünde “akşam, gitmek, söylememek, yağmur, küllenmek, izi kalmak, yangın, 

alev, kül olmak, yanmak, uzak, gurbet, göçmen, akşam vapuru, geçmemek” gibi sözcükler 

hüzün ve aşk acısı izleğiyle kendi içerisinde anlamsal alan yaratmakta, bu kullanımlar müzik 

klibindeki anlatı ile birebir örtüşmektedir. Yukarıda ele alınan sözcüklerle ilgili dikkat çeken 

bir başka nokta da genellikle olumsuzluğu ifade etmeleridir. Görüldüğü gibi, eylemlerin çoğu 

olumsuz çekimlenmiştir ya da olumsuz bir anlama sahiptir, isimlerin çoğu da olumsuz anlamı 

içerisinde taşımaktadır. Anlam saptamaları, anlatı kişisinin ruhsal durumunun çözümlenmesi 

açısından önem taşımaktadır. 

Şarkı sözünde ele alınan bir başka nokta da duygu değeridir. Her dilde, kimi sözcükler 

o dili konuşan bireylerde birtakım tasarımların yanı sıra duygulandırıcı öğeler de taşır. Söz 

konusu öğeler, özellikle şiirsel dilde, etkileyici bir öğe olarak geniş ölçüde yer almaktadır 

(Aksan, 1998). Şarkıda geçen “Ben o yağmurlu iskeleye inmem, inmem.” dizesinde “inmem” 

sözcüğünün iki kez vurgulanması, “Ey akşam vapuru sana mı kalır dünya…” ifadesindeki 

sesleniş,  “Yana yana kül olayım unutup yine sevdalanayım…” ifadesindeki ikileme, duygu 

değerini güçlendirmeye yöneliktir.  

2. Yöntembilimsel Düzey 

Yöntembilimsel düzey, betimsel düzeyde kullanılan kavram ve işlemlerin gözden 

geçirildiği ve aralarında bir tutarlılığın sağlanmasına çalışıldığı aşamadır. Betimleyici dilin 

uygulanması sırasında kavramlar arasında çıkabilecek aksaklıkların denetimi de söz konusu 

düzeyde gerçekleştirilir (Rifat, 2005: 202). İncelenen metnin anlatı ölçütleriyle sınanması, 

yöntembilimsel düzeyde yer almaktadır. Bu durumun temel nedeni, inceleme metninin öğeleri 

arasındaki tutarlılık düzeyinin ancak anlatı ölçütleriyle belirlenebilmesidir. Bir sanatsal 

dizgenin anlatısal özelliğe sahip olabilmesi için bir olay örgüsüne sahip olması, belirli bir 

bakış açısıyla sunulması, belirli bir zaman kesiti içerisinde ve tutarlı bir sıralama düzeninde 

anlatılması gerekir (Günay, 2007: 135). Anlatı düzlemi yalnızca masal, öykü, destan gibi 

yazınsal türleri değil aynı zamanda tiyatro, tablo, vitray, sinema, haber ve konuşmada da var 

olmaktadır (Barthes, 2005: 101). Bu doğrultuda anlatının betimsel düzeyini belirlemeye 

yönelik; bakış açısı ve odaklayım, anlatının kesitleri, anlatı şeması, eyleyenler örnekçesi ele 

alınacaktır.  
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2.1.  Anlatıcı, Bakış Açısı ve Odaklayım 

Anlatının temel dayanağı dil (sözlü ya da yazılı), görüntü (durağan ya da devingen), 

el-kol-baş hareketi ya da tüm bu öğelerin düzenli bir karışımıdır. Anlatıcı ve anlatıcının bakış 

açısı, anlatı çözümlemelerinde önem taşımaktadır. Bir anlatıda ‘kim konuşuyor’ sorusu bizi 

anlatıcıya götürür; ‘kim algılıyor ve görüyor’ sorusu ise bizi bakış açısına götürür. Anlatıcı, 

öyküyü çeşitli bakış açılarına göre anlatan görüntü ve sestir. Filmdeki olaylar, eylemler, 

kişiler ve bu kişilerin düşünceleri, görüntü ve sesler aracılığıyla bize belli bakış açısından 

sunulur. Bu sunum bir kişinin gözünden olduğuna göre, doğal olarak bilgisel bir alan 

kısıtlanması meydana gelir ve bu da anlatının niteliğini belirler (Sözen, 2008: 578-580). 

Müzik klibindeki görüntüler ve şarkı sözleri bir arada ele alındığında anlatıcının genç kıza 

âşık olan dolmuş şoförü olduğunu tespit etmek mümkündür. Bunu kameranın odak olarak 

şoförü kullanmasından, anlatının uzamı olarak şoförün kullandığı dolmuşun seçilmesinden, 

görüntülerin sıklıkla şoförün dikiz aynasından verilmesinden ve şoförün genç kıza hitaben 

söylediği “gidiyorsun hiçbir şey söylemeden, birden/ Kadıköy’de bir yağmurlu bahçeden”, 

“Sen uzaklarda ülkem, ben gurbette bir göçmen” sözlerinden anlamak mümkündür.  

Anlatıcı, olay ya da olayları seslendiren kişi ya da nesne iken, odaklayım, anlatının 

kimin tarafından anlamlandırıldığını ifade eder. Bir anlatıda, varlıkları ve nesneleri 

betimlemek için seçilen bakış açısına odaklayım denmektedir (Kıran ve Kıran, 2000). Bu 

anlamda, incelenen anlatıda dış odaklayım kullanılmaktadır. Dış odaklayımda nesnellik söz 

konusudur, anlatı ve anlatının öğeleri ile ilgili yorum yapmak alımlayıcıya bırakılır.  

2.2. Anlatının Kesitleri 

Her dizge, sınıfların bilinen birimler bileşimi olduğundan, anlatıyı kesitlemek ve anlatısal 

söylemin az sayıda sınıfa dağıtabileceğimiz parçalarını belirlemek gerekir; kısacası en küçük 

anlatı birimlerinin tanımlanması yapılmalıdır (Barthes, 2005). Anlatı birimlerinin 

kesitlenmesi, çözümleme sürecinde ayrıntıların daha iyi anlaşılması açısından önem 

taşımaktadır. İncelediğimiz anlatıda sekiz temel kesit karşımıza çıkmaktadır. Belirlenen 

kesitler, klibin zamansal ve uzamsal dönüşümlerini yansıtarak ele alınmıştır. 

Birinci Kesit: Yağmurlu bir akşamda genç kız başını otobüsün camına dayayıp 

ağlamaktadır. Şoför, dikiz aynasından kızın ağladığını görmekte ve yüzü üzgün bir hal 

almaktadır. Uzak çekimle, dolmuşta yalnızca kız ve şoförün olduğu görülmektedir. Genç kız 

dolmuştan iner ve hızla yürümeye başlar. Arkasına baktığında şoför hala üzgün bir halde 
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kendine bakmakta olduğunu görür ve çekinceli bir gülümsemeyle şoförün bakışına karşılık 

verir. 

İkinci Kesit: Genç kız sabah durakta dolmuş beklerken görüntülenmektedir. Biraz 

sonra dolmuş görünür, şoförü ana kahraman olan gençtir. Genç kız şoföre selam verir, şoför 

de dikiz aynasından karşılık verir. 

Üçüncü Kesit: Üçüncü kesitte genç kız dolmuş ücreti verirken görüntülenir. Şoför, 

paranın üzerini verirken dikiz aynasından elini göğsüne değdirerek “teşekkür eder”. Genç kız 

da bu davranışı gülerek tekrarlar. 

Dördüncü Kesit:  Genç kız el kaldırarak bir dolmuşu durdurur ve bu dolmuş ana 

kahramanın kullandığı dolmuştur. Yakın çekimde dolmuşun yan camındaki “Kadıköy”  yazılı 

levha görülür. 

Beşinci Kesit:  Genç kız, dolmuşun içerisinde bir bayan arkadaşıyla ayakta sohbet 

etmektedir. Dolmuştan inerken saç tokası yere düşer ve şoför onu alıp vitese dolar. 

Altıncı Kesit:  Akşam vakti genç kız elinde bir telefonla dolmuşun içerisinde 

görüntülenir. Gergin ve huzursuz olduğu bellidir. Şoför dikiz aynasından kıza bakar ve 

gülümser, kız önceden tanışıklığın vermiş olduğu bir zorunlulukla ona gülümsemeye çalışır. 

Görüntüye kızın daha önceden düşürdüğü ve şoförün vitese doladığı toka girer. 

Yedinci Kesit:  Görüntü şoförün dikiz aynasıyla verilmektedir. Birden genç kızın 

yanına bir delikanlı oturur. Şoför tedirgin olmuştur. Adam ve genç kız konuşmaya başlar, 

şoförün tedirginliği devam etmektedir. Daha sonra delikanlı ve genç kız gülmeye ve sarılmaya 

başlar. Genç adam dolmuşu bir anda durdurur ve hızla dolmuştan iner. Delikanlının yakasına 

yapışır ve sert bir biçimde dolmuştan indirir. Ardından genç kız iner ve delikanlıyla şoförü 

ayırmaya çalışır. Onları birbirinden ayırdıktan sonra şoförün karşısına geçer ve delikanlının 

elini tutar. Şoför afallar ve bir kıza, bir delikanlıya bakar. 

Sekizinci Kesit:  Delikanlı büyük bir kin ve şaşkınlıkla bakarken bir anda boş ve 

karanlık bir yolda, dolmuşu bırakıp karanlığa doğru koşmaya başlar. 

2.3. Anlatı Şeması 

Anlatı şeması bir öykünün alabileceği çeşitli biçimleri açıklamayı amaçlayan bir 

örnekçedir. Metni çözümlemede kolaylık sağlamak için temel dönüşümlere göre adlandırılır 

ve sözleşme ya/da eyletim, edinç, edim, tanınma ve yaptırım olmak üzere dört aşamadan 

oluşur. İlk aşama, yani sözleşme ya /da eyletim aşamasında, bir gönderici ile bir özne arasında 
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sözleşme yapılmaktadır. İkinci aşama olan edinç aşaması kahramanın eyleme geçebilmek için 

gereksinim duyduğu yeteneklerin kazandığı aşama iken üçüncü aşama olan edim aşaması, 

dönüştürücü işlemlere yönelip eylemin gerçekleştirildiği aşamadır. Son aşamada ise, 

gönderici kahramanın gerçekleştirdiği eylemlerin doğruluğunu, gerçekliğini değerlendirip 

ödül ya da ceza alır (Kıran ve Kıran, 2000: 327,328). Bir anlatıda var olan durumlar ve 

dönüşümler Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

Tablo1: Anlatı Şeması. 

ANLATI 

1 

Sözleşme ya/da 

Eyletim 

2 

Edinç 

3 

Edim 

4 

Tanınma ve 

Yaptırım 

Başlangıç 

Durumu 

Dönüşümler 

 

Bitiş Durumu 

 

Anlatı şemasına göre; incelenen anlatıda genç kızla şoförün karşılaşması 

sözleşme/eyletim, şoförün genç kız ile klip boyunca bütün iletişimi edinç, genç kızın erkek 

arkadaşıyla karşılaşması edim ve sonunda dolmuşu terk edip gitmesi tanınma ve yaptırım 

aşamasıdır. Şoför, büyük bir hayal kırıklığına uğradığı için sonuç olarak cezalandırılmaktadır. 

Anlatı şemasının oluşturulması, incelenen anlatının anlamlı parçalara ayrılması ve bu 

bağlamda her parçanın kendi içerisinde ele alınması açısından önem taşımaktadır. 

2.4. Eyleyenler Örnekçesi 

Anlatılar, çok değişik biçimlerde gerçekleşme durumu bulsalar da anlatıdaki olaylar 

(eylemler dizisi) aynı tip-kişi ya da nesneler çevresinde gelişme gösterirler; bu eyleyenlerin 

özellikleri de anlatıdaki ilişkilerine ve işlevlerine göre belirlenir. A. J. Greimas, eyleyenler 

örnekçesi kuramında altı eyleyenli bir model oluşturmuştur. Söz konusu “altı eyleyen”in 

işlevlerini şu şekilde açıklamak mümkündür: Gönderen, anlatıyı harekete geçirir. Arayışın 

nesnesini belirler ve eksiklik duyulan bu nesnenin bulunması için bir kişiyi (kahramanı ya da 

özneyi) göreve çağırır. Nesne, anlatıda aranılan eyleyen, arayışın konusu olan nesne ya da 

olaydır. Özne, gönderenin çağrısına uyarak onunla bir anlaşma (sözleşme) yapan ve arayışın 

konusu olan nesneyi bulup getirmekle görevli olan eyleyendir. Karşı çıkan, öznenin arayışını 

durdurmaya, engellemeye çalışan eyleyen, karşıt-öznedir. Yardımeden, öznenin arayışını 
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kolaylaştıran, ona görevini yerine getirmede katkıda bulunan eyleyen; gönderilen, arayışın 

konusu olan nesneyi öznenin arayışı sonunda elde eden ve özneyi ödüllendiren eyleyen aynı 

zamanda öznenin başarısızlığı karşısında da onu başlangıçta yapılan anlaşma gereği 

cezalandıracak olan eyleyendir (Rifat 2005; Rifat, 2009). Bu doğrultuda incelenen anlatının 

eyleyenler örnekçesi aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo2: Eyleyenler Örnekçesi. 

ŞOFÖR 

(Gönderen) 

AŞK 

(Nesne) 

GENÇ KIZ 

(Gönderilen) 

   

TESADÜFLER 

(Yardımeden) 

ŞOFÖR 

(Özne) 

SEVGİLİ 

(Karşıçıkan) 

 

Anlatıda şoför, hem özne hem de gönderen olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlatının 

başında bir eksiklik doğrultusunda hareket eden şoför, daha sonraki aşamalarda eksikliği 

karşılamak için birtakım eylemlerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan varlık olan 

aşk, nesne olarak anlatı düzleminde yer almaktadır. Anlatıda genç kız, özneyi ödüllendirme 

veya cezalandırma yetisine sahip olan gönderilen işleviyle, genç kızın erkek arkadaşı da 

gönderenin nesneye ulaşma çabasını engelleyen, karşıçıkan işleviyle ele alınmaktadır. Bu 

noktada belirtilmesi gereken bir durum da anlatıdaki tek karşıçıkanın genç kızın erkek 

arkadaşı olmadığıdır. Bilimkuramsal düzeyde daha geniş ölçüde ele alınacak olan kültürel 

farklılıklar da temelde şoför ile genç kızın arasındaki bir başka karşıçıkan eyleyendir. 

Anlatının yardım eden eyleyeni ise tesadüflerdir; klipte genç kızın defalarca tesadüfen şoförün 

kullandığı dolmuşa binmesi aralarındaki iletişimi sağlayan temel unsurdur. 

3. Bilimkuramsal Düzey 

Bilimkuramsal düzey, “bütün, parçaların toplamından daha anlamlıdır” düşüncesiyle 

düzey iki düzeyde tanımlanmış kavramların ve bağlantıların metnin bütününü doğrultusunda 

incelendiği aşamadır (Rifat, 2005). Betimsel ve bilimkuramsal düzeylerde yer alan öğeler, 

bilimkuramsal düzeyde yorumlanarak ele alınmalıdır. Öte yandan, bilimkuramsal düzey 

araştırmacılara, ele alınan diğer iki düzeyden daha özgür bir yorum alanı sunmaktadır. 

Betimsel düzey ve yöntembilimsel düzey, tüm anlatılarda yer alan temel bileşenleri ortaya 
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koyarken bilimkuramsal düzeyde incelenen anlatıya özgü, sanatçının ya da sanatçıların 

biçemini yansıtan birtakım özellikler de belirlenmelidir.  

Anlatıbilim açısından, her anlatıda kahraman ya da kahramanların serüvenlerini 

belirten durum ve edimler söz konusudur. Hatta her özne (kahraman), anlatı içerisinde karşı 

öznesiyle birlikte bulunur. Gerilim de bu iki öznenin aynı nesneyle ilgili paylaşımı üzerine 

kurulur (Günay, 2002: 203). İncelenen anlatıda birbirine bağlı iki çatışmadan söz edilebilir. 

Bunlardan ilki kültürel ayrılıklar; ikincisi imkânsız bir aşkın yansıtılmasıdır. Anlatının ana 

kahramanlarından olan şoför ve genç kız birbirinden farklı kültürler içerisinde yer almaktadır. 

Klipte genç kız, bu olgunun anlaşılması açısından elinde kitaplar taşımaktadır ve şoförden çok 

farklı bir dış görünüşe sahip bir erkek arkadaşı vardır. Klipte, modern kent kültüründe 

yetişmiş bir genç kız imajı çizilmekte ve asıl kahraman olan kırsal kültürde yetişmiş bir 

delikanlının ona olan platonik aşkı konu edilmektedir. Öte yandan, olayın kültürel açıdan 

homojen bir şehir olan İstanbul’da geçmesi öykünün gerçekliğine katkıda bulunmaktadır. 

Her metin (ya da anlatı) kendi göndergesini (gerçek ya da düşsel) yaratırken, 

göndergelerin gerçekliği ya da düşselliği kültürden kültüre değişebilir. Bu açıdan, metinlerin 

göndergeleriyle ilgili saptamalar, toplumların anlamlandırma, değerlendirme biçimine göre 

değişmektedir. Bu durum metnin yapısına yönelik bir saptamayı mümkün kılmazken, 

araştırmacıya iletisel zenginliği hakkında önemli bilgiler verir (Rifat, 2009). Klibin 

başlangıcında otobüs aynasına cd takılması (söz konusu cd Kadıköy şarkısının da dâhil 

olduğu ‘Eski Arkadaş’ adlı albümdür); genç kız saçından tokasını düşürdüğünde şoförün onu 

vitese takması; şoförün, genç kızın erkek arkadaşına şiddet eğilimli davranışlarda bulunması,  

şoförün kültürel çevresine yönelik birer gösterge özelliği taşımaktadır.  

Bunun yanı sıra şoför ile genç kızın selamlaşma şekilleri de kültürel farklılığı ifade 

eden başka bir göstergedir. İnsanlar arası ilişkilerin gelişmesinde selamlaşmanın tartışmasız 

özel bir yeri vardır. Selamlaşmanın kültür içi iletişimdeki merkezi konumu, kültürlerarası 

iletişim için de geçerlidir. Her dil ve kültürde o dil ve kültürü biçimlendiren değer 

yargılarının, gelenek ve göreneklerin belirlediği standartlaşmış selam şekilleri vardır (Selçuk, 

2005: 2).Genç kız kafasını yavaşça eğerek şoförü selamlamakta, buna karşılık şoför sağ elini 

göğsüne koyarak ve kafasını öne eğerek kıza selam vermektedir.  

Klibin derin yapısında yer alan bir başka unsur da renklerin kullanımıdır. Her iletide 

olduğu gibi görsel iletilerde de bir anlatım düzlemi ve bir içerik düzlemi vardır. Anlatım 
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düzleminde yalın birimler tek başına değil, bir karşıtlık ilişkisi içerisinde belirirler. Söz 

konusu ilişkiler renk açısından ele alındığında antropolojik ve fizyolojik anlamlarıyla birlikte 

izleyicinin karşısına çıkmaktadır ve anlatımın içerisindeki karşıtlık, içeriğin karşıtlıklarına da 

uyum sağlayabilmektedir (İnceoğlu ve Çomak, 2009: 294,295). Bu durum incelenen müzik 

klibi için de geçerlidir. Klipte özellikle kırmızı ve siyah renklerinin birlikteliği öne 

çıkmaktadır. Siyah mont giymiş şoförün arkasına yansıyan kırmızı ışık, kızın giydiği kırmızı 

pardösü ve pantolon söz konusu renklerin kullanımına örnek gösterilebilir. Kırmızı; güç, 

enerji, cinsellik, tehlike, kin, cesaret, aşk, sevgi gibi duyguların; siyah ise ciddiyet, 

karamsarlık ve yasın görselleştirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (İçten Çallı, 2007). Bu 

doğrultuda, müzik klibi, renklerin göstergesel özellikleri ve karşıtlıkları yardımıyla iletiler 

desteklenmektedir. 

SONUÇ 

R. Barthes’e göre, nesneler, imgeler ya da davranışlar bir ileti, bir anlam içerseler bile 

bunu bağımsız bir biçimde yapamazlar; her görsel anlatım ve anlam çoğunlukla bir dilsel 

iletiyle doğrulanır. Böylece görsel iletinin en azından bir parçası, dilsel metinle yinelenir 

(Kıran ve Kıran, 2006: 320).  İçerisinde belirli bir ileti taşıyan müzik klipleri için bu önerme 

son derece tutarlı olmakla birlikte tersine çevrilebilir bir durumu da içerisinde 

barındırmaktadır. Kliplerde iletilmek istenen dilsel ürün (şarkı sözü), görsellikle 

doğrulanmaktadır ve çoğunlukla birbirine paralel izleklerle ilerlemektedir. Öte yandan sözlü 

dil kullanılmadan üretilen bir müzik klibinin de göndergesel alanı son derece kısıtlıdır. 

Dolayısıyla müzik kliplerinde sözlü dil ve devingen görüntü eş zamanlı olarak birbirini 

destekler ve doğrular nitelikte var olmaktadır. Bu anlamda, müzik klipleri üzerine 

yapılabilecek bir anlatı çözümlemesi, ilk aşamada müzik klibinin kendisi ve şarkı sözü olmak 

üzere iki düzlemde ele alınmalıdır. Nitekim, çalışmanın betimsel düzeyinde söz konusu 

ayrıma bağlı kalınmıştır. Bunun yanı sıra incelemede, yöntemsel düzey ve bilimkuramsal 

düzey için bu ikiliği sürdürmek gerekmemektedir. Bunun temel sebebi, derin yapıya 

yaklaşıldıkça müzik klibinin ve şarkı sözünün bir arada değerlendirilme zorunluluğu olarak 

açıklanabilir. 

Öte yandan, yazınsal bir yapıtla görsel/işitsel bir yapıtın anlatım süreçlerinde birtakım 

farklılıklar vardır. Yazınsal yapıtlarda sözcükler yoluyla ileti aktarımı gerçekleştirilirken, 

kurgusal yapıtlarda başta görsellik olmak üzere; ses ve sözel dilden faydalanılmaktadır. 
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Kurgusal yapıtlarda karakter oluşturum sürecinde giysiler, tonlamalar, jest ve mimikler, beden 

dili, fiziksel özelliklerden faydalanılırken, yazınsal yapıtlarda karakterler betimlemeler, dilsel 

kullanımlar vb. ile oluşturulmaktadır. Kısacası, yazınsal yapıtlar sözcükler yardımıyla bir 

anlam evreni çizerken kurgusal yapıtlarda görsellik ve işitsellik ön planda olmaktadır. Fakat 

yazınsal ya da kurgusal, kendi içerisinde tutarlı bir anlatıya sahip tüm yapıtlarda, anlatıların 

ortak noktası olan öğeler ele alındığında, sunumsal farklılıklar inceleme sürecini 

etkilememektedir.  

 Sonuç olarak, anlatı çözümleme yöntemi ve göstergebilim yalnızca roman, öykü, 

masal gibi yazınsal türlerde değil, aynı zamanda müzik klibi, film, reklam, televizyon 

programları gibi görsel ve işitsel unsurlara dayalı kurgusal ürünlerde de kullanılabilir. 

Literatürde, Bir Anlam Yaratma Süreci ve İdeolojik Yapı Olarak Reklamların Göstergebilim 

Bir Bakış Açısıyla Çözümlenmesi (Batı, 2005), Son Dönem Popüler Türk Filmlerinde Anlatı 

Yapısı ve Çözümlemeli / Karşılaştırmalı Üç Örnek: “Okul”, “Hababam Sınıfı Merhaba”, “O 

Şimdi Asker” (Karakaya, 2007), Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: 

Simpsonlar (Gürel ve Alem, 2010) çalışmalarında da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 
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RIFAT ILGAZ’IN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK 

 
Arş. Gör. Hülya SÖNMEZ1 

ÖZ 

 Bu çalışmanın amacı, Türk edebiyatına sayısız eserler armağan eden ve bu eserleriyle 

okuyucusunun gönlünde ve de edebiyat dünyasında ölümsüzleşen şair, yazar, gazeteci, 

eleştirmen ve aynı zamanda bir öğretmen olan Rıfat Ilgaz’ı farklı bir boyutuyla tanımaktır. Bu 

özellik, Ilgaz’ın şiirlerinde çocuklara ve çocukluğa duyduğu hassasiyettir. Ilgaz’ın şiirlerinde 

çocuk; geçmiş, bugün ve geleceğin anahtarıdır.  Çalışmada bu özelliğe dikkat çekilmiştir. 

Çalışmada, Ilgaz-çocuk-şiir münasebeti şairin ilgili şiirlerinden hareketle derinlemesine 

değerlendirilmiştir.  Şiirlerin çocuk konusunda çok zengin olmasından dolayı inceleme, farklı 

boyutlar kazanmıştır. Ayrıca zenginleşen bu konular çalışmaya çok yönlü bakma imkânı 

tanımıştır.  Araştırmada, Ilgaz’ın sanatında vazgeçilmez iki unsur olan ironi ve tezatlar 

incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Ilgaz’ın şiirlerinde ironi ve tezadı mesajlarını 

vermede bir araç olarak çok başarılıca kullandığı görülmüştür. Çalışmada Ilgaz’ın şiirlerindeki 

çocukların ortak özelliklerine yer verilmiştir. İlgili şiirlerde tespit edilen çocukların ortak 

özellikleri muhtevaya bağlı olarak konulara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma 

birbirini izleyen paragraflar olarak şu şekilde oluşturulmuştur: Toplum-çocuk, eğitim-çocuk, 

doğa-çocuk, iş-çocuk.   

Anahtar Sözcükler: Rıfat Ilgaz, çocuk, şiir,  eğitim, toplum, doğa, iş.   
                                                            
1 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, hulya.sonmez@inonu.edu.tr  
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CHILD IN THE RIFAT ILGAZ’S POEMS 

ABSTRACT 

 Rıfat Ilgaz is a writer, poet, journalist, and teacher who lives in the hearts of the Turkish 

literature admirers with his many precious works. The purpose of this paper is to get to know 

Ilgaz in a different way; to get to know him with his sensitivity towards childhood, children and 

their problems. In his poems, child is the key to past, present and future. This paper focuses on 

this side of the immortal Turkish poet. In this paper, the relationship between Rıfat Ilgaz, 

children, and poetry is examined in detail based on his poems. The children and the theme of 

childhood are richly used in his works, which took this paper into different levels of approach, 

channeling it to see his topics from different dimensions. İn research, the two indispensable 

elements of Ilgaz’s works –irony and contradiction- are looked into, leading to the conclusion 

that these two elements are used very successfully by Ilgaz to deliver his messages about the 

topics which he prefers not to talk directlyIn the upcoming part of this paper, the similarities of 

different children, which are mentioned by Ilgaz in his poems, are found. The similar 

characteristics are examined and classified according to the categories that are constructed based 

on the contents of the poems. This classification is arranged in the following way: Society and 

child, education and child, nature and child, and work and child.  

Keywords: Rıfat Ilgaz, children, poem, education, society, nature, business. 

1.GİRİŞ 

Çocuk, bir toplumun geçmişini, bugününü ve geleceğini birbirine bağlayan köprüdür. 

Geleceği şekillendirmek isteyen bireylerin, öncelikle çocuklarına amaçları doğrultusunda iyi bir 

eğitim vermeleri gerekir. Çocuk gelişimini olumlu desteklemesi itibariyle, birçok öğrenme aracı 
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bulunmaktadır. Bunlardan biri de, özellikle çocukların başta duygu gelişimi olmak üzere diğer 

gelişim alanlarını da olumlu yönde etkileyen, çocuk edebiyatıdır.  Bu durumun farkında olan şair 

ve yazarlar, yıllarca eserlerinde hem çocukları anlatmış hem de çocuklara anlatmışlardır. Yani 

edebiyatta çocuk, bazen amaç bazen de araç olmuştur. Rıfat Ilgaz’ın eserlerinde bu iki özelliğin 

bir arada veriliyor olması dikkat çekicidir. Türk edebiyatında kendine özgü bir çizgisi olan Rıfat 

Ilgaz, hem nesir hem de nazım şeklindeki eserlerinde, çocuğu hiçbir zaman arka plana atmaz. 

Ilgaz, her zaman çocuklara tercüman olmaya, onların anlatamadıklarını topluma haykırmaya 

çalışmıştır.  Şairin bu hassasiyetinden dolayı, onun çocuklar için yazmış olduğu bazı şiirleri 

özellikle dikkate şayandır. Ilgaz’ın çocuklar için yazdığı şiirleri incelemeden önce şairi kısaca 

tanımak gerekir.  

Türk edebiyatının büyük çınarı Rıfat Ilgaz, 7 Mayıs 1911 tarihinde Kastamonu Cide’de 

doğdu. Asıl adı Mehmet Rıfat olan şair, soyadı kanunundan sonra Kastamonu’yu çok 

sevdiğinden Ilgaz soyadını alır. Ilgaz, ilköğretimi Cide ilköğretim okulunda, ortaöğretimini de 

Kastamonu’da tamamladı. 1928’de Muallim Mektebini,1936 Gazi Eğitim Enstitüsünü ve İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitiren Ilgaz, eğitim hayatı boyunca Zeki 

Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Nihat Özön gibi önemli kişilerden ders alıp 

gençliğinin büyük bir bölümünü ilköğretimde Türkçe öğretmenliğini yaparak geçirdi.  Velût bir 

kaleme sahip olan ve edebi camiada Koca Çınar olarak bilinen Ilgaz, dönemin önemli dergi ve 

gazeteleri arasında olan Yürüyüş, Gün, Gerçek ve Marko Paşa, Dolmuş, Demokrat İzmir, 

Akbaba, Vatan, Yeni Gün, … gibi yayım organlarında  “Stepne” takma adıyla eserlerini kaleme 

aldı. Yaşadığı dönemlerin acı ve tatlı olaylarına tanıklık eden Rıfat Ilgaz, ardından sayısızca eser 
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ve Aydın,  Defne, Yıldız (Abaday, 2007:8-11) adında üç çocuk bırakarak 7 Temmuz 1993’te 

aramızdan ayrıldı (Saydur, 2006), (Bezirci, 1997).  

2.ÖRNEKLEM 

Çalışmada Rıfat Ilgaz’ın şiirlerinden bazıları,  Çınar Yayıncılık tarafından hazırlanmış olan 

“Sınıf”  (2009) adlı şiir kitabından bazıları da Ilgaz’la ilgili çalışma yapan kişilerin eserlerinden 

alınmıştır. Şiirlerin alındığı kaynaklar hem metin içinde hem de kaynakça bölümünde 

belirtilmiştir. Ilgaz’ın çocuk temalı on üç şiiri içerik analizine dayalı inceleme yapılarak 

değerlendirilmiştir. 

3.YÖNTEM 

Araştırmada veri tabanını oluşturan metinler (şiirler) “Osgood (1995) tarafından geliştirilen 

bir içerik çözümlemesi tekniği olan ve bir iletideki tek tek öğeler yerine, öğeler arasındaki 

ilişkileri inceleyen BAĞLANTI/İLİŞKİ ANALİZİ (contingency analysis)” (Taşıgüzel, 2004: 73) 

yöntemiyle çözümlenmiştir.  

4.BULGULAR 

4.1 Rıfat Ilgaz’ın Şiir Anlayışı 

Her aydın ve yazar, döneminin aynası gibidir. Onlar, yaşadıkları dönemi sonraki kuşaklara 

eserleriyle aktaran bir tarih köprüsüdür. Rıfat Ilgaz da bu aydınlardandır. Çünkü Ilgaz’ın şiirleri 

ve diğer eserlerinde, yaşadığı dönemin boyutlarını görmek mümkündür. Ilgaz, toplumcu bir şair 

olarak yaşadığı dönemin gerçeklerinin edebî anlayışına yansımasını şöyle ifade eder: “1940 

toplumcu kuşağı ‘gerçeği yaz da nasıl yazarsan yaz,’  mantığında değildi hiçbir zaman. Bugün 

diğer arkadaşların şiirleri irdelendiğinde, konularımızın yaşamdan alınmış olunduğu görülür, 
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ama bunu şiire dönüştürmek için verilen özgün çaba da görülür. Tabi herkes bunda başarılı 

olmamış olabilir. Her zaman da öyledir zaten. Önemli olan çabayı vermiş olmamızdır. Şiirin 

sadece kendini tatmin olmadığını da düşünürsek, mesele daha da açıklık kazanıyor“ (Kabacalı, 

1993: 51- 52). Ilgaz’ın gerçekleri anlatmasını Öngören (1993: 33), “Hababam Sınıfı, Rıfat’ın 

okul anılarıdır. Kahramanı bir ya da birkaç kişi yerine bir sınıf olan bir eserdir bu.” diye 

değerlendirir.  

Ilgaz’ın edebî eserde şekil ile ilgili düşüncelerine bakıldığında, onun şiirde salt biçimciliğe 

karşı olduğu görülür. Çünkü o, şiiri sınırları belli olan kalıplara sokmaktan çekinmiştir. Her ne 

kadar Ilgaz’ın ilk yıllarda yazdığı şiirler ölçülü yazılmış olsa da şair, olgunluk döneminde 

bundan kaçınmıştır (Bezirci, 1997: 65-69).  

Ilgaz, şiirlerinde biçimi ele alırken özü terk etmez. Ilgaz’ın eserlerinde çok önemli olduğu 

için muhteva, arka planda kalmaz (Ilgaz, 1993: 51-52). Ilgaz’ın şiirinde ya kendisi ya da 

kahramanları vasıtasıyla konuşma üslûbunu kullanması şiirlerine, kafiyeyi aratmayan bir ahenk 

katmaktadır. Ilgaz,  şiirlerinde vezin ve kafiye yerine özü ön plana çıkarmasının nedenini 

yaşadığı dönemin siyasi ve politik gelişmeleriyle ilişkilendirmektedir.  Şair, bu durumu şöyle 

değerlendirmektedir: “Vezinli, kafiyeli, hatasız şiirleri ben de yazdım. Ama şiir sadece güzel 

yazmak değildir.  Bir de sanatçının sorumluluğu var. Yaşadığımız dönem ikinci dünya savaşı, 

bundan soyutlayamazdık kendimizi. Biçim önemlidir şiirde, ama içeriği hapsetmediği, 

sınırlamadığı, oyuna düşmediği ölçüde. İçeriğe yeni olanaklar kazandırdığı ölçüde yani özü 

kavrayacak bir biçim.“ 

Onun böyle düşünmesinde etkili olan bir faktör de yaşadığı dönemin şiir anlayışıdır. Çünkü 

şairin olgunluk dönemi, şiirde kalıpçılığa karşı olan Orhan Veli’ye denk gelmektedir (Okay, 
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1992: 14-17). Ilgaz, şiiri sınırlandırdığını düşündüğü için kafiyeden uzak durmuştur. Biçim 

geleneğinin ekside kaldığını dile getiren Ilgaz, artık yeni özlerle ve yeni biçimlere yönelmesi 

gerektiğini belirtmektedir:“Şiir ve salt biçimcilik diye bir sorun yoktur bizim aldığımız şiirde. 

Hele şiirin düzen ve düşünceleri geleneksel kalıplara dökme işi sanılması çoktan anlamını 

yitirmiştir. Biçimcilik soyut bir teknikçilik, kendi kendisiyle yetinen, kendi dışında herhangi bir 

amacı olmaksızın kendi kendisiyle var olan bir çaba idi eskiden. Oysa yeni özlerle yeni biçimler 

ortaya getirme çabası bizi diri bileşimlere götürmektedir. ” (Bezirci, 1997: 65-66).  

Ilgaz’ın şiirlerinde sehl-i mümteni sanatının en güzel örneklerini bulmak mümkündür. 

Onun şiirlerini daha iyi anlamak için görünenin ötesinde görünmeyene iyi bakmak gerekir. Şöyle 

ki Ilgaz’ın eserlerine çıplak gözle bakıldığında karşımıza, sorunları açıkça dile getiren bir kalem 

çıkar. Ilgaz, şiirlerinde vermek istediği kapalı mesajları sezdirmelerle, yaptığı söz sihirleri ve 

imgelerle mısralarına öylece yerleştirir ( Bezirci, 1997: 41-42).  

4.2. Ilgaz’ın Şiirlerinde Çocuğa Bakış 

Rıfat Ilgaz’ın şiirlerinde çocuk vazgeçilmez bir temadır. Onun şiirinde çocuk, araç değil 

her zaman bir amaç olmuştur. Ilgaz, “Zaten Okutmak Üzerine” adlı şiirinde kendisi için edebî bir 

kimlik arayışına girer. Şiirinin sonunda asıl kimliğinin çocukları anlatan ve çocuklara anlatan bir 

şair olduğunu görür. 

 Sınıfın ozanıyım mimli  

Hababam Sınıfı'nın yazarıyım ünlü 

Kim ne derse desin, çocuklar için yazdım hep. 

İki iş tuttum ömür boyu köklü.  
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Çocukları okutmaktı ilk işim. 

İkincisi, Yazdıklarım çocuklara okutmak (Tombul,2009: 14). 

Ilgaz’ın eserlerinde oluşturduğu çocuk kahramanlarının hepsi yakın çevreden olup 

eserinlerde işlediği konular da gerçektir. Ilgaz, şiirlerinde gündelik yaşamın kahramanlarını, 

sıradanlığını ve alışkanlıklarını bilinçli olarak tercih etmiştir.  Ilgaz’ın toplumla yakınlaşması ve 

topluma ait gerçek unsurları şiirine konu ettiği örneklerden birisi de “Engel olmaz bu bilgimiz- 

sümbülden çok sevmemize yeşil soğanı’’ (Ada, 1993: 25) sözüdür. Şair, bu yönü ile çağdaşlarıyla 

aynı çizgide yürür.  

Yerel çevre, çağdaşlarındaki gibi bütün renkliliği ile onun da şiirlerine girer. Ilgaz, 

şiirlerinde toplumun bir parçası olarak gördüğü çocuğu kendinden uzaklaştırmaz. Aksine onun 

şiirlerindeki çocuk aslında şairin ta kendisidir. Yaşamın aynası olan Ilgaz, çocuk şiirlerinde de 

aynı çizgisini korumaktadır. 

Ilgaz’ın çocuk konulu şiirlerini incelerken, karşımıza üç çocuk kimliğine sahip bir şair 

çıkar: Bunların ilki şairin kendi çocukluğu, ikincisi çocukları ve üçüncüsü de öğrencileridir. 

Ilgaz’ın şiirleri bu üç çocuğa beden arayan sözcüklerden, imgelerden, izleklerden (Çetin, 2009: 

15), düşüncelerden, olay ve şekillerden oluşur.  Şair, çocuğu somut dünyasından alarak şiirine 

konu eder.   Şairin bu özelliğini, oğlu Aydın Ilgaz’ı ilham alarak yazdığı “Oğlum” adlı şiirinde 

görmek mümkündür (Kaya, 2007: 52). 

Ben de düşkündüm oyuna,  

Ben de kumları avuçlar  

Kazardım tırnaklarımla toprağı.  
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O zaman da çocuklar oynardı,  

Ama benzemiyor bütün oyunlarımız.  

Görgüne sözüm yok.  

Ama bakıyorum, rahat değil çocukluğun,  

Arabalar yolunu kesiyor.   

Tele takılıyor uçurtman  

Var mı tarlan, yar çilekleri toplayacak  

Böğürtlenlerini otlara dizecek,  

Çalıların var mı?  (Ilgaz,1993:55-58, Akt.: Kaya,2007: 45)   

4.3.Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerindeki Çocukların Ortak Özellikleri 

Rıfat Ilgaz’ın şiirlerindeki çocuklar acılarla çok önce tanışmış,  erken büyümüş ve çabuk 

olgunlaşmış gibi görülse de okuyucunun karşısına yine bir çocuğun arzuları çıkmaktadır. 

Çocuklar, farklı şartlarda büyüseler de istekleri yine çocukça olmaktadır. Ilgaz’a göre oyun, 

kum, toprak vb. arzular bütün çocuklarda aynıdır.  “Oğlum” şiirinde şair bu durumu, Ben de 

düşkündüm oyuna/Ben de kumları avuçlar/Kazardım tırnaklarımla toprağı şeklinde dile getirir 

(Ilgaz, 1993: 55-58, Akt.: Kaya, 2007: 45).  

Rıfat Ilgaz’ın eserlerindeki çocukların ortak bir özelliği de toplum tarafından 

unutulmalarıdır. Ilgaz, eserlerine çocukları konu ederken toplumun unuttuğu bir gerçeği de 

gözler önüne sermektedir. Bu yönüyle Ilgaz, çocuk sıkıntılarının sesi olmaktadır.  Ilgaz, 
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şiirlerinde çocuklara karşı duyulan bir özür ve pişmanlıkla okuyucunun karşısına çıkar. Şair, bu 

pişmanlığı “Oğlum” şiirinde açıkça dile getirir. 

… 

Yetiştirmedik, tek başına,  

Bir limonlukta büyütmedik seni. 

Kırağı çalmaz diye acı patlıcanı  

Salıverdik sokağa;  

Düşecektin eninde sonunda (Ilgaz,1993: 60, Akt.:Kaya,2007: 45). 

Rıfat Ilgaz,  kahramanlarını yaşadığı dünyadan alır. Bundan dolayı Ilgaz’ın şiirlerine 

konuşlanan çocuklar,  gündelik hayatın seyr-ü sefasını yaşayan hayalî çocuklar değildir. Bu 

çocuklar, hep bir yerde eksik bırakılmış ve bu eksiklikleriyle toplum tarafından unutulmuş 

çocuklardır. Ilgaz’ın bu kapalı eleştirisini “Uçurtma” ve “Okutma Üzerine” şiirlerinde de görmek 

mümkündür: 

 Kızalım mı umursamayışlarına 

 Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta…(Ilgaz, 1997: 63-64, Akt.: Kaya,2007: 47). 

Arap’ın dediği doğru: 

Çocuk mazbut…  

Memleketse görülüyor işte,  

Güllük gülistanlık…  
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Ne var ki güllerin dikeni çok! (Ilgaz, 1993: 42, Akt.:Kaya,2007: 53) . 

Rıfat Ilgaz’ın şiirlerinde öğrenciyi merkeze alan, öğrenci etkinliğine yer veren, 

yapılandırmacı öğrenme kuramının (Demirel ve diğerleri 2005: 42) ön plana çıktığı görülür. 

Ilgaz, şiirlerinde çocukları işlerken, onları eğitim hayatından uzak tutmaz. O, çocukları eğitim 

sürecinin merkezinde ve aksaklıklarından dolayı bu sürecin birer kurbanı olarak görür. Eğitim 

sisteminin mizahî bir dille eleştirildiği Hababam Sınıfı’nda Ilgaz kopyanın, ezberin ve uydurma 

saygının eleştirisini yapar.  

(http://www.kayipedebiyat.com/biyografi/rifat-ilgaz/). 

Rıfat Ilgaz’ın şiirlerinde çocuklarla bütünleştirdiği bir özellik de doğadır. Bu yönüyle 

Ilgaz, izlenimci (Moran, 2008:263-267) bir şair olarak okuyucusunun karşısına çıkar. Çünkü 

diğer izlenimci şairlerde olduğu gibi Ilgaz’ın şiirlerinde de hayatın geçek çizgileri, gelgitleri, 

boyutları, tatları şairin ruhî ve zihnî değirmeninde öğütülerek tekrar sunulmuştur. Yani Ilgaz’ın 

şiirlerinde işlediği her konu, onun çevreden aldığı izlenimlerini yansıtır. Şair, “Çocuklarım” 

şiirinin son bölümünde çocuk ve doğa ilişkisini güçlü sezdirmelere dayandırarak okuyucusunda 

farklı izlenimler oluşturmaktadır. Bu şiirde şair, doğanın unsurları olan;  bulut, hazan rüzgârında 

dökülmüş hasta yapraklar, serçeler ve kış günlerini kullanarak doğa ile çocuk arasındaki 

münasebeti değerlendirir.  Ilgaz’ın iç dünyasında derin iz bırakan bu unsurlar, çocuklarla 

özdeşleştirilerek yeniden yapılanmıştır. Çünkü sonbahar ve kış mevsiminin çağrıştırdığı olumsuz 

durumlar olan ölüm, yok olma, çaresizlik, keder vb. birçok kavram şiirin derin yapısında 

çocukların sorunlarıyla bütünleştirilmiştir (Ilgaz,2009:8). Ilgaz, doğayı öğrenmenin 

gerçekleşeceği bir ortam olarak görmektedir. Ona göre çocuk için hazırlanacak en iyi öğrenme 
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ortamı doğa olacaktır. Şair,  “Yusuf’a Öğüt” şiirinde “İbret al kapıdaki eşekten” 

(Ilgaz,1997:7,Akt.: Kaya,2007: 83) diyerek bu durumu belirtir. 

Ilgaz’ın şiirlerinde çocuk, doğada var olan masum ve güzel unsurlara benzetilerek işlenir. 

Fakat masumluğu ve yalnız bırakılmış yönleriyle Ilgaz için çocuk. Özenilmemiş bir gül, 

uçamayacak kadar savunmasız ve zamanı çözemeden dünyadan uçan kuş, can korkusuyla 

yaşayan ürkek bir tavşandır. Çocukların bu özellikleri “Oğlum”, “Ne Kuş Ne Böcek” ve 

“Korkak” şiirlerinde dile getirilmiştir. 

Seni saksıda gül yetiştirir gibi  

Yetiştirmedik, tek başına,  

Bir limonlukta büyütmedik seni 

Kırağı çalmaz diye acı patlıcanı  

Salıverdik sokağa;  

Düşecektin eninde sonunda (Ilgaz,1993: 60,Akt. Kaya , 2007: 45). 

Kuş değil ya çocuklarım,  

Böcek bile olamazsınız!  

Bunca yük, bunca borç  

Omuzlarınıza vurulmuşken  

Hem de doğar doğmaz…  

Kanatlanamazsınız!  
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Uç uç böceğim deseler de  

Annenizin alacağı pabuçları  

Peşin peşin giydirseler de  

Uçamazsınız, çocuklarım  

Bu gidişle!  

(Ilgaz,1993: 73, Akt. Kaya, 2007 :51) 

Vakitsiz doğduğu gibi  

Bildi vakitsiz ölmesini yavrucak  

Gitti kuş misali. 

(Ilgaz,1997: 46,Akt. Kaya, 2007: 5) 

Tut demeden tazıya daha  

Alır başını kaçarsın  

Bir tavşansın işte  

Ne gecen belli ne gündüzün  

Kimselere benzemez uykun  

Tavşan uykusu  

Doğdun doğalı bu pis korku  

Bu can korkusu( Ilgaz,1997:12-13, Akt. Kaya, 2007:55). 
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Rıfat Ilgaz’ın şiirlerinde büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu diğer bir konu, 

çocukların erken yaşta çalışmak zorunda kalmalarıdır. Ilgaz’ın şiirlerinde, okulda veya tatilde 

olması gereken çocuklar yerine, çarşı ve pazarda satıcılık yapan çocukları işlemesi şairi derin 

bir siteme yöneltir. Ilgaz,  bu durumu şöyle değerlendirmektedir: “Sanki bir ağılda tıkalı 

kalan çocuklar yazın gelmesiyle bir avuç darı gibi dağılmaktadırlar. Onların yeri kırlar, 

pınar başları iken çocuklarımız farklı yerlerdedirler. Tıpkı öğretmenleri gibi onlar da üç 

kuruşun derdine düşüp çalışmaya mahkûm olmuşlardır. Kimi işportacı, kimi simitçi, kimi 

boyacı, kimi çaycı, kimi bilmem ne… Güya çocuklarımız dinlencede! “(Akt. Kaya, 2007: 53). 

Şair, çocukların çalışmasından duyduğu üzüntüyü “Çocuklarım” ve “Okullar Dinlencede” 

şiirlerinde bir öğretmen gözüyle dile getirir. 

İsterken adam olmanızı  

Çoğunuz semtine uğramaz olmaz oldu mektebin  

Palto,  ayakkabı   yüzünden. 

Kiminiz limon satar balık pazarında 

Kiminiz Tahtakalede çaycılık eder (Ilgaz,2009: 8) 

“On halka yüz lira  

Şansınızı deneyin!  

Taze ayran, soğuk gazoz!  

Buyurun baylar,  

Salonumuz da var yukarıda,  

Buyurun öğretmenim! 
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(Ilgaz,1993: 49, Akt. Kaya, 2007) 

4.4.Ilgaz’ın Çocuk Konulu Şiirlerinde İroni ve Tezatlar  

Rıfat Ilgaz’ın şiirlerinin büyük bir özelliği de hiciv üslûbunda olmalarıdır. O, hayatın 

pek çok aşamasına değindiği için yaşamın aksayan ve kusurlu taraflarını kara mizahla 

mısralarına taşır. Şairin dönemin eğitim yapısını mizahî bir üslupla ele aldığı Hababam Sınıfı, 

bunun en iyi örneklerindendir. Ilgaz, hicvi eserlerini ironi ve tezatlarla temellendirmektedir. 

Hızlan (2006: 808- 809),  Ilgaz’ın bu özelliğini onun “Çocuklarım” şiiri için şöyle ifade eder: 

“Çocuklarım, sevecen bir öğretmenin, öğrencilerini tanıyışını dile getirir. İnsanı sarsan bir 

dize ile başlar. 

Yoklama defterinde öğrenmedim sizi,  

Benim haylaz çocuklarım! 

Sınıfın en devamsızını 

Bir sinema dönüşü tanıdım, 

Koltuğunda satılmamış gazetelerle…”. Burada Ilgaz, sınıfı öyle bir hayal âleminde 

anlatır ki gerçekle hayalin insanoğlunda nasıl buluştuğunu ironiyle verir.  Bir öğretmen olan 

Ilgaz, çocukları sınıftan yani yoklama listesindeki isimlerinden tanımadığını ifade eder. Oysa 

normal şartlarda bir öğretmenin öğrencisiyle sınıfta tanışması gerekir. Ilgaz, “Yoklama 

defterinde öğrenmedim sizi” diyerek öğrencilerin bulundukları yer ile olması gerektikleri yer 

konusuna ironiyle yaklaşıp okuyucularının zihinlerinde düşünce halkaları oluşturması için bir 

taş atar. Ilgaz, “Sınıfın en devamsızını” diyerek, eğitim sürecinin bir sorunu olan öğrencilerin 

çalışmak zorunda kalmalarından kaynaklı devamsızlık problemine de değinir. Bir sonraki 
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mısrada şair, “Bir sinema dönüşü tanıdım” cümlesiyle okuyucunun nabzını yoklar. Çünkü bir 

öğretmenin okul yerine sinemada öğrencilerini tanıması okuyucuda mevcut durumu eleştiren 

bir tutum oluşturmaktadır.  Oysa sonraki mısrada da Koltuğunda satılmamış gazeteler… 

Diyerek okuyucusunu beklenmeyen bir sonuçla şaşırtır. Ilgaz, burada bu durumun gerçek 

müsebbibi ve suçlusu olan fakirliği gün yüzüne çıkarır.  

Ilgaz, şiirlerinde ironi gibi zıtlıkları da başarılıca işler. 1944 yılında kaleme aldığı 

“Sınıf” adlı şiir kitabında geçen “Çocuklarım” adlı şiir, şairin “Sınıf, Bahtiyar, Tosya 

Zelzelesi’’ adlı şiirleriyle büyük benzerlik göstermektedir. Bu şiirlerin ortak noktaları, 

çelişkiler ve zıtlıkların daha keskin ve maddî boyutlarıyla yansıtmalarıdır. Bu özellik, 

“Çocuklarım” şiirinde şu mısralarda görülmektedir: “İsterken adam olmanızı/Çoğunuz 

semtine uğramaz oldu mektebin” (Ilgaz, 2009:8). Burada şair,  öğrencilerin olması gerektiği 

yer ile vardıkları sonuç arasındaki zıtlığa parmak basmaktadır. Yani okuyucunun karşısına 

geçmiş ile gelecek, temenni ile gerçek arasındaki belirgin fark çıkmaktadır. Yine zıtlıklar 

üzerinde şairin vurguladığı diğer bir bölüm ise şöyle ele alınmıştır: 

“Kiminiz limon satar Balıkpazarı’nda 

Kiminiz Tahtakale’de çaycılık eder; 

Biz inceleye duralım aç tavuk hesabı, 

Tereyağındaki vitamini 

Ve kalorisinde taze yumurtanın!” (Ilgaz, 2009: 8).  

Ilgaz, burada realist bir bakış açısıyla okulda öğrenilenler ile hayatta görülenler 

arasındaki kontrasta (Çetin, 2009: 227-228) dikkatleri çekmektedir. Şair, “Uçurtma” şiirinde 

de toplumun bu aksaklıklara duyarsız kalmasını eleştirmekte ve bu duruma kızmaktadır. Ona 

göre toplum çocukları birer uçurtma gibi nereye gideceklerini bilmeden gökyüzüne 
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salıvermiş. Bu sonsuz boşlukta çocukların birer uçurtma gibi zamanla kaybolması şairi derin 

bir üzüntüye sürüklemektedir. Oysaki çocuklar da anlamak,  anlaşılmak ve her rengiyle 

kopmuş uçurtmaların gökyüzünün maviliklerinde özgürce kanat çırpmak istiyorlar.  

 “Kızalım mı umursamayışlarına? 

Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta…  

Onlar da birer uçurtma değil mi? 

Bizim de ne süslü uçurtmalarımız vardı, 

Alıp başlarını gitmediler mi? 

Gözümüzden bile esirgerdik  

Hangi birinin ipi kaldı elimizde?” (Ilgaz, 1997: 63-64, Akt. Kaya,2007: 47).  

Eğitim müfredatı ile hayat müfredatının mizahî zıtlıkları, Ilgaz’ın kaleminde yeniden 

hayat bulur. Okullarda işlenen müfredat konularına Ilgaz,  hem öğretmen duyarlılığıyla hem 

de şair olarak parmak basmaktadır. Ekonomik olarak geliri düşük olan yörelerdeki çocuklar, 

bilmedikleri ve ulaşması zor olan nesnelerle ilk olarak kitaplarda karşılaşmaktalar. Oysa 

öğrenmenin temel ilkelerinden olan somut bilginin gerekliliğini önemseyen Ilgaz, 

“Burnumuzun dibindekini görmeden” diyerek şiirin derin yapısında bu konuyu bir kez daha 

vurgulamaktadır. Bu durum, öğrenmenin bilinenden hareketle yapılması gerektiği 

düşüncesini desteklemektedir (Senemoğlu, 2004: 385). Ilgaz. “Oğlum” şiirinde belirttiği 

çocuğun eksikliklerini, çocuk gelişiminde önemli bir araç olan masalın kaf dağı, peri kızları, 

şehzade, dev gibi unsurlarıyla verir. 

Büyümedin bir dadının dizlerinde,  

Kucaklarında sütninelerin  

Ne kaf dağındaki peri kızlarına tutuldun 
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Ne kurtarmayı düşündün  

Şehzadeyi, devler elinden. (Ilgaz,1993: 61,Akt.:Kaya,2007: 46 

Ilgaz, anlatım zenginliği oluşturmak için masal dışında diğer edebî türlere de 

başvurmaktadır. Bu nedenle Ilgaz’ın şiirlerinde deyim ve atasözlerini kullanıldığı görülür. 

Sezer (1991: 38),  bu durumu: “Bu dil, zaman zaman kimi deyimleri ve atasözlerini 

anımsatarak çağrışımlar yapar.” şeklinde değerlendirir.  “Çocuklarım” şiirinin derin 

yapısında bulunan gerçek ve hayal arasındaki zıtlık okuyucuya: “Aç tavuk kendini buğday 

ambarında sanır” (Parlatır,2008: 58)  atasözünü hatırlatmaktadır. Yani dışarıda ekmek 

kavgasını veren öğrenciye okulda tereyağının ne kadar vitaminli ve taze yumurtanın kaç 

kalori olduğunu anlatmak,  şairin aç tavuk tenkidini haklı çıkarmaktadır. Şiirde “limon 

satmak,  çaycılık etmek ve aç tavuk” imgeleri ile  “tereyağının vitamini, taze yumurtanın 

kalorisi” kavramaları arasındaki çelişkiye dikkat çekilmiştir.  

6.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada Ilgaz’ın çocuklara yönelik şiirleri incelenirken Ilgaz’ın, çocuklar için ve 

teması çocuk olan şiirler yazdığı görülmüştür. Böylelikle Ilgaz’ın çocuk edebiyatında 

özellikle son zamanlarda tartışma konusu olan, çocuk edebiyatının çocukları anlatan bir 

edebiyat mı yoksa hedef kitlesi çocuk olan bir edebiyat mı olduğu konusuna sınır çizdiği 

görülür. Çünkü yapılan analizler sonucunda şairin şiirlerinde bu iki hedefin de olduğu göze 

çarpmıştır.  

Ilgaz, çocuk ve şiiri ilişkilendirirken onu içinde yaşadığı dünyanın gerçekleriyle ele 

alır. Bu gerçeklik,  realist ve natüralist bir bakış açısıyla işlenen gerçeklik değildir. Bu 

gerçeklik, tıpkı Andre Gide ve Ahmet Haşim’de de görülen “… Dış dünya karşısında sürekli 
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yenilenen bir bakış ve bu bakışın sürekli değişen bir ışık ve renk ortamında görülenlerin 

psikolojik/iç dünyaya olan yansımalarının ifadesi” olan gerçekliktir (Çetişli, 1998:104-107).  

Şair,  bir birey ve öğretmen olarak çocukların sıkıntılarını, acılarını, mutluluklarını ve 

özlemlerini kendi hayal dünyasında tekrar şekillendirerek aktarır. Bunu yaparken de hep aynı 

yer ve zamanda kalmamaya özen gösterir. Çünkü ömrünün büyük bir bölümünü çocukları 

anlatmaya adayan şair, yaşadığı dönemde oluşan değişimleri ve bu değişim içerisinde 

çocuğun durumunu ustaca işler. 

Ilgaz, her ne kadar çocuklarla istenmeyen sebeplerden dolayı okul dışındaki 

mekânlarda buluşsa da öğretmen şairimiz, onları okula çekmeye çalışır. Bu amacından dolayı 

Ilgaz’ın çocuklar için yazdığı şiir kitabına “Sınıf“ adını vermesi bir tesadüf olmasa gerek. 

Şair, şiirlerinde çocukların burada olmaları gerektiğini vurgular. 

Bu incelemede dikkat çeken bir özellik de Ilgaz’ın şiirlerinde çocukları işlerken konu 

yönünden göstermiş olduğu hassasiyettir. Şair, bu açıdan yelpazesini geniş tutmaya özen 

göstermiştir. Ilgaz, çocukları tek bir bakış açısıyla değil birçok farklı boyutuyla işlemeye 

gayret eder. Bu da bize acaba Ilgaz çocukları anlatırken kedisine “ Daha anlatmadığım bir 

husus kaldı mı?” sorusunu sormuş olabileceğini düşündürmektedir.   

Şairin şiirleri incelenirken, bunların iki yönü itibariyle çok güçlü olduğu görülmüştür. 

Bunlar, şiirin derin ve yüzey yapılarının kuruluşudur. Şiirlerin derin yapısında oluşturulan 

etkili imge, simge ve metanomiler okuyucunun hayal dünyasında geniş bir anlam çerçevesi 

çizmiştir. Şiirin yüzey yapısında yazarın araç olarak kullandığı zengin söz varlığı, kafiye, 

fonetik ahenk, sentaks yapısı okuyucuyu her yönüyle örnek bir dille buluşturmaktadır. Bu dil 

zenginliğinin nedenini, Ilgaz’ın uzun süre yapmış olduğu Türkçe öğretmenliğinden edindiği 

bilgi ve deneyime bağlanabilir.  
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Ilgaz’ın su gibi duru ve akıcı Türkçesi ile bu şiirler, çocuklar için hazırlanan 

antolojilere eklenebilir.  Makal’ın (2007) on çocuk şiiri antolojisinden hareketle yaptığı tez 

çalışmasında Ilgaz’ın şiirlerinin bulunmayışı bu alanda var olan eksiklikler arasındadır. 
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE HAT YÖNETİCİLERİN ROLÜNE 
İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA 

                                                                                                                      
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU*              Yrd. Doç. Dr. Melek ÇETİNKAYA** 

 
ÖZ 

Hat yöneticiler insan kaynakları politika ve uygulamalarının başarısında çok önemli 
bir role sahiptirler. Çalışanlarla ilgili konular İnsan Kaynakları uzmanlarının sorumluluğu 
altında olmakla birlikte, günümüzde hat yöneticilerin de işlerini insan merkezli yürütmeleri 
gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışma, hat yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimi 
uygulamalarına katılımı ve bu katılımı etkileyen faktörlerin araştırılması üzerine 
tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı, organizasyonlarda İnsan Kaynakları ile ilgili sorumluluğun 
hangi birimler tarafından üstlenildiğini, farklı yönetim kademelerinde yer alan yöneticilerin 
İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılma düzeylerini ve yöneticilerin söz konusu 
uygulamalara katılımını etkileyen faktörleri belirlemeye yöneliktir. Araştırma sonuçlarına 
göre, organizasyonlarda insan kaynakları ile ilgili sorumluluğun, İnsan Kaynakları 
Departmanı ile Hat/Birim Yöneticileri arasında paylaşılmış olduğu saptanmıştır. Birim 
yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılma düzeylerinin bulundukları 
yönetim kademesine göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Hat/Birim yöneticilerinin İnsan 
Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılımını etkileyen “Örgütsel destek ve İKY 
politikaları”, “Kişisel istek ve prosedürler” ve “İKY yetkinliği” faktör gruplarında toplanan 
faktörlerin çoğunun yüksek düzeyde etkili oldukları saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Hat Yöneticiler 
 

A STUDY ON LINE MANAGERS ROLE IN HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT 

 ABSTRACT 
 

Line managers have a crucial role in the success of human resources policies and 
practices. Although employee-related matters under the responsibility of Human Resources 
professionals , today line managers need to carry out their work in a human-centered manner. 
In this regard, this study is designed to understand the participation of line managers in 
Human Resources Management practices and investigating the factors leading them to the 
participation in this organization. The aim of the study is to investigate which departments are 
responsible for the Human Resources in the organizations, the participation levels of the 
managers working in different levels of management in Human Resources Management 
practices and the reasons that lead managers to participate in these practices. According to the 
survey results, responsibilities for human resources activities in organizations have been 
shared between Human Resources Department and Line / Unit Managers. Participation levels 
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of Unit managers in Human Resources Management practices shows differences in 
accordance with the level of themselves in the management. "Organizational support and 
HRM policies", "Individual willingness and procedures" and "HRM competence" taking part 
in the factor groups together were found to be highly effective on participation of Line / Unit 
managers on Human Resources Management practices.  
 Key Words: Human Resource Management, Line Managers.  
 

1. GİRİŞ 
 
İnsan kaynakları yönetimi istenen sonuçlar yönünde insanların ve işlerin 

yönetilmesidir ve insan istihdam eden her organizasyonda temel aktivitedir. İnsan Kaynakları 
Yönetiminin (İKY) varlığı özellikle istenen bir şey değildir; İKY başlayan ve büyüyen bir 
organizasyonda kaçınılmaz bir sonuçtur (Boxal, Purcel ve Wright; 2010: 1). İnsan kaynakları 
yönetimi, örgüt için en değerli varlık olan “insan”ın stratejik ve uyumlu olarak yönetilmesini 
amaçlamaktadır (Armstrong, 2006: 3). Diğer bir ifade ile insan kaynakları yönetimi örgütsel 
misyonu, amaçları ve stratejileri destekleyen, enerjik ve yetenekli işgücünü cezbetme, 
geliştirme ve koruma sürecidir. İnsan kaynakları yönetimi işlevi, işgücünün örgüt 
stratejilerinin başarılmasına yönelik rekabetçi bir kaynak olarak etkili bir şekilde 
değerlendirilmesini amaçlamaktadır (Kanten ve Kanten; 2009: 119).  

Günümüzde İKY’nin üç alanda gerçekleştiği bilinmektedir. Birincisi, artık tüm 
fonksiyonel departmanlardaki ve tüm hiyerarşik kademelerdeki yöneticiler birer insan 
kaynağı yöneticisi olarak kabul edilmektedir. Bunun anlamı her yöneticinin astlarının gelişimi 
ve iş tatmini ile ilgilenmesidir. Örneğin hiyerarşik kademelerdeki yöneticiler astlarına yönelik 
araştırmalar yapmakta, kariyerlerini planlamakta, performanslarını değerlemekte ve katılımı 
teşvik edici tutumlar geliştirmektedirler. İkincisi, çalışanlar birer örgütsel değer olarak kan-
bul edilmektedirler. Binalar ya da makineler değil çalışanlar, firmanın rekabet avantajını 
oluşturmaktadır. Üçüncü olarak da İKY’nin organizasyonel amaçlarla çalışanların ihtiyaçları 
arasında bir uyumlaştırma süreci biçiminde işlediği belirtilmektedir. Buna göre çalışanların 
firma ile aynı tatmin düzeyine ulaşmaları sağlanmalıdır (Sabuncuoğlu, 2000: 9).  

İnsan Kaynakları Yönetimi teriminin kullanılmaya başlanması, tanımlama çalışmaları 
ile literatürdeki varlığının dikkate değer bir şekilde yükselmesine ve personel yönetimi ile 
bağlantılı olan ayırt edici özelliklerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. İKY’nin ayırt edici 
olarak kabul edilen özelliklerinden biri, insan kaynağının yönetiminde bütün yönetim 
düzeylerindeki hat yöneticiler için bir rol artışıdır (Thornhill ve Saunders; 1998: 460-1). Rol, 
Storey’e (1992) göre diğer bir ayırt edici özellik olarak personel yönetimine alternatif bir 
unvan olarak gelişen, ancak İKY’nin temel öğelerini ortaya koyan bir yaklaşımdır. Bir 
organizasyonun insan kaynakları yönetiminin kabul edilen ilk öğesi, “fark yaratan” kişilerdir. 
Bununla bağlantılı olan ikinci öğe ise eğer insan kaynakları “fark yaratma” yapıyorsa bunu 
stratejik bir şekilde değerlendirmeli ve yönetmelidir. Üçüncü öğesini ise ‘ikinci öğenin 
stratejik doğasından kaynaklanmaktadır’ şeklinde açıklar. Yani hat yöneticilerin, üst 
yöneticiler tarafından hazırlanan organizasyonun stratejik yönü ile insan kaynaklarının 
yönetilmesi arasındaki bağlantının farkında olmalarını ve insanları yönetirken bu yönde 
hareket etmelerini gerektirir (Storey; 1992: 26).  

Hat yöneticiler (line managers); organizasyon çalışanlarının işbirliği ve bağlılıklarını 
kullanarak değişimi kolaylaştırma ve mümkün kılma, teşvik etme ve ikna etmede; aynı 
zamanda öncelikli rol olarak çalışanların gelişimlerini gözlemlemede çok önemli rol 
üstlenirler (Thornhill ve Saunders; 1998: 461). Hat, başka bir ifade ile emir-komuta yetkisine 
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sahip olan ve bazen hat bazen de işlevsel yönetici olarak adlandırılan bu yöneticiler, örgütün 
operasyonel düzeyinde bulunan üretim, performans ve işgörenler hakkında kararlar alan 
kişilerdir (Bingöl, 2006: 43). Dolayısıyla, hat yöneticiler örgütün işlevsel faaliyetlerini 
gerçekleştiren işgörenlerin yönetilmesiyle beraber, insan kaynakları yönetimi politika ve 
uygulamalarının yürütülmesinden de sorumludurlar (Nehles vd., 2006: 256). Hat 
yöneticilerin, işgörenlerin yönetilmesindeki geleneksel sorumlulukları, insan kaynakları 
yönetiminin gelişimiyle birlikte giderek daha da artmıştır  (Valverde, Ryan ve Soler, 2006: 
619).  

Örgütün yönetim hiyerarşisinde,  genellikle ilk kademede yer alan hat yöneticiler, iş ve 
faaliyetlerin yürütülmesini gerçekleştiren iş gruplarının yönetilmesinden sorumludurlar. 
Çalışanlar hakkında rapor tutarlar, herhangi bir yönetim veya denetim sorumlulukları yoktur, 
stratejik konulardan daha çok günlük işleri yürütmekten sorumludurlar. Hat yöneticiler 
genellikle şu işleri yürütürler: insanların yönetimi, operasyonel maliyetlerin yönetimi, teknik 
uzmanlık sağlanması, iş dağılımı ve rotasyonların planlanması gibi işlerin organize edilmesi, 
iş süreçlerinin takip edilmesi, kalite kontrol, müşterilerle ilgilenme ve operasyonel 
performansın ölçümü (Armstrong, 2006: 93-94).  

Bu çalışmanın amacı hat yöneticilerin İKY’deki rollerini araştırmaktır. Bu amaçla 
öncelikle İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sorumlulukların organizasyonlarda hangi 
birimler tarafından üstlenildiği, daha sonra hat yöneticilerin İnsan Kaynakları uygulamalarına 
katılma düzeyleri ve son olarak da hat yöneticilerin İnsan Kaynakları Uygulamalarına 
katılımını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik olarak ilgili literatür çerçevesinde bir 
araştırma gerçekleştirilmiştir.  
 

2. HAT YÖNETİCİLERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEKİ 
ROLLERİ 
 

İnsan Kaynakları Yönetimi, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlerin hızlı olduğu 
dönemlerde Batı yönetim düşüncesinde gittikçe önem kazanmıştır. Farklı endüstriler ve 
organizasyonlar çevresel değişimlere uyum sağlamada hat yöneticileri daha kapsamlı hale 
getirerek kültürlerini geliştirirler. Personel departmanlarının olmasına rağmen hat yöneticiler 
her zaman bir personel fonksiyonu olarak işyerindeki insanları yönetebilmek için bazı 
sorumluluklara sahiptirler, çünkü rolleri astlarının performanslarının sorumluluğunu da  
kapsamaktadır (McConville, 2006: 638). İnsan Kaynakları yeni politika ve uygulamaları 
başlatabilir ancak bunları gerçekleştirmek için temel sorumluluk hat yönetime aittir. Yani “İK 
önerir fakat hat kullanır (uygular)”. Hat yöneticiler İK’nın kendilerinden yapmalarını 
istedikleri doğrultuda doğru bir şekilde tanzim edilmezse, bu uygulamaları yapmayacaklardır 
veya eğer mecbur tutulurlarsa yarım gönüllü olacaklardır (Armstrong, 2006: 97).  

İKY kararlı ve yetenekli işgücünün stratejik konumuyla rekabet avantajının güvenli bir 
yolu olarak görülmektedir. Bu kavramın ‘hard’ (somut) ve ‘soft’ (soyut) yorumları vardır. 
Eski varsayımlar organizasyonun yararı için genellikle çalışan sayılarının konuşlandırılması 
ve optimum esnekliğin başarılması yoluyla insan kaynaklarının manipülasyonu enstrümanını 
kullanmayı rasyonel bulurlardı. Daha sonraları, organizasyonun uzun dönemli hedeflerini 
karşılaması için çalışanların geliştirilmesi ve işgücünün bağlılığının ve motivasyonunun 
yükseltilmesi önem kazandı. Bu ikisi arasındaki bağlantı başarılı insan ilişkileri politikalarını 
uygulamada yöneticilerin en temel rolüdür. İKY hat yöneticilerin rollerinde dikkate değer bir 
değişimi kapsar. Hat yöneticiler İKY’de çok daha önemli hale gelmiştir. Hat yöneticilerin 
sorumlulukları bireysel ücret ödüllerinin tahsis edilmesini, değerlendirmeyi, eğitim ve 
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geliştirmeyi, takımların motivasyonunu, iş üzerinde koçluk yapmayı, maliyetlerin 
azaltılmasını, kalitenin geliştirilmesini, müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeyi, sürekli 
iyileştirme ve işgücü dağıtımını kapsar. Hat yöneticilerin bir bütün olarak organizasyonun 
farkında olan ‘işletme yöneticileri’ olarak gelişmeleri beklenmektedir (Cunningham ve 
Hyman, 1995: 6).  

Purcell vd. (2003) tarafından da değinildiği gibi örgütsel performansın yüksek düzeyi 
bir dizi iyi düşünülmüş İK politika ve uygulamalarına sahip olmayla basitçe başarılamaz. 
Farkın ne olduğu bu politika ve uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğidir. Yani burada 
insanların yönetiminde hat yöneticilerin rolü çok önemlidir: Hat yöneticiler, politikaları 
uygular ve sahneye koyarlar, önemli bir konu olan çalışanlara liderlik etme ve uygulamaları 
kontrol etmeyi başarırlar. Kendi işleri yönünden insanlarla ilgili olarak hat yöneticiler belki de 
büyük miktarda takdir hakkını kullanırlar. Eğer takdir haklarını kullanırken İK uzmanlarının 
düşüncelerini uygulama içine koymazlarsa sonuç gerçeğe dönüşmesi mümkün olmayan bir 
retorike dönüşür. Purcell’e göre hat yöneticiler İK politikalarını hayata geçirenlerdir (Purcell 
vd., 2003). Araştırmacıların ulaştıkları sonuçlara göre; eğer hat yöneticiler İK yönetimi için 
daha büyük ve etkin bir sorumluluk alacaklarsa, hat yöneticiler için daha işin başlangıcında 
personel sorumlulukları ve kuralları açık bir şekilde tanımlanmalı ve hat yöneticilerin bu 
konuları anlamaları sağlanmalıdır. Organizasyonların personel departmanları tarafından tüm 
personel yönetimi konuları üzerine rehberlik etme, tavsiyelerde bulunma ve bir prosedürler 
çerçevesi oluşturularak destek almaları sağlanmalıdır. Yeni görevlerinde kullanacakları uygun 
bilgi ve becerilere sahip olmaları için eğitilmelidirler (Armstrong, 1999: 51).  

Hat yöneticiler sadece kendi yetki alanlarındaki İKY uygulamaları için sorumluluğa 
sahiptirler ancak İK yöneticileri organizasyonun tamamındaki İKY uygulamalarından 
sorumludurlar. Bu sorumlulukları dengelemek İKY’nin önemli bir konusudur (Larsen ve 
Brewster, 2003: 229). Örgütsel başarının anahtarı, insan kaynakları aktivitelerinin uygulama 
ve tasarımında hat yöneticilerin aktif katılımını içermesine bağlıdır. İnsan kaynakları 
yönetiminde hat ilişkilerinin öneminin artmasının çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler 
kararların hızlı ve anında alındığı maliyet merkezli birimlerde çalışan insanların yönetimine 
kapsamlı bir yaklaşım için duyulan ihtiyaçlar etrafında toplanmaktadır. Maliyet veya kara 
odaklanan organizasyonda çalışanların artan işletme maliyetleri, hat yönetimin 
sorumluluklarının bir parçası olarak insan kaynakları konularını içermesi yönünde bir baskı 
oluşturur. Çünkü hat yöneticiler değer yaratmadan sorumludurlar. Bu sebeple insan 
kaynaklarını kendi işleriyle bütünleştirerek örgütsel üstünlük sağlamak ve insan kaynakları ile 
ortaklık oluşturarak birlikte hareket etmek konusunda daha fazla sorumluluk almalıdırlar. Hat 
yöneticilerin bu artan rolü onları müşterilerle sık sık irtibat kurmaları sebebiyle alt 
hatlardakilerin sonuçlarından da sorumlu tutar. İnsan kaynakları, hat yöneticiler ve çalışanlar 
arasında bir ortaklık yaklaşımının tesis edilmesi, insan kaynakları konularını yönetmede 
herkesin sorumlu olduğu bir “İnsan Kaynakları Üçlüsü” olarak adlandırılır (Okpara ve Wynn, 
2008: 60).  

Hat yöneticilerin rolünü etkileyen daha büyük bir faktör de kendilerine verilen İK 
görevlerini yapabilme yetenekleridir. Rolleri tanımlama, görüşmeler, performans inceleme, 
geri bildirim sağlama, koçluk yapma, öğrenme ve gelişim ihtiyacını belirleme gibi insan 
merkezli aktivitelerin tamamı için özel becerilere ihtiyaç vardır. Bazı yöneticiler bunlara 
sahiptir ama pek çoğu da sahip değildirler. Performansla ilişkili ücret planları eğitimsiz 
yöneticilerden dolayı bazen başarısız olur. Ayrıca Bath Üniversitesinde başka bir araştırma 
sonucuna göre “politikaları yaşama geçirmede ve liderlik etmede hat yöneticilerin rolü, 
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insanları yönetmedeki sıradanlık ve başarı arasındaki farkı açıklayan bütün faktörlerin en 
önemlilerinden bir tanesidir” (Armstrong, 2006: 98).  

Bazı araştırmalar İKY’ni insanları yönetmek için enstrümantal bir yaklaşım olarak 
görmektedirler ve bu yaklaşımın organizasyonun tamamını etkileyen pazar yönlü eylemler 
tarafından yönlendirildiğini savunmaktadırlar. Bu şekildeki bir uygulama rekabet avantajını 
arttırır: bu “Somut (hard) İKY” (organizasyonun yararı için çalışanların manipüle edilmesi 
yoluyla optimum esneklik kazanmak) şeklinde olabileceği gibi “Soyut (soft) İKY” (işletme 
hedeflerini gerçekleştirebilmek için çalışanların bağlılık ve sadakatlerini yükseltmek) şeklinde 
de olabilir. Çalışanlar bir ‘Stratejik kaynak’ olarak görülmektedir. Bu yaklaşım, daha önceden 
kabul edilen ‘insanlar en iyi kaynağımızdır’  klişesi üzerine oldukça ters bir açı getirmektedir 
(Whittaker ve Marchington, 2003: 247).  

Brewster ve Larsen (2000), İKY içindeki hat yönetiminin öneminin son zamanlarda ön 
planda yer almasının beş ana nedeni olduğunu açıklamışlardır: maliyetleri azaltmak, İKY’ne 
daha kapsamlı bir yaklaşım sağlamak, İKY konusunda sorumluluk alacak olan yöneticileri 
İKY sorumlulukları konusunda hazırlamak, karar almayı hızlandırmak ve İKY fonksiyonunun 
dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarıyla sağlanmasına alternatif oluşturmaktır (Brewster 
ve Larsen, 2000: 196-198). Diğer bazı araştırmacılar hat yöneticilerin organizasyonlarda 
oynadıkları farklı roller ve bunların sebepleri üzerinde durmuşlardır. Bunlar arasında 
Mohrman ve Lawer’in (1998) “Hat yöneticilerden artık kendi yürüttükleri İKY 
faaliyetlerinden daha fazlası beklenmektedir”, Ulrich’in (1998) “Hat yöneticiler, İK 
uygulamalarıyla organizasyonun faaliyetlerinin tam olarak bütünleştirilmesinde liderlik 
etmelidir”, Jackson ve Schuler’in (2000) ise “Hat yöneticiler, İK ile ilgili konuları yönetmek 
için ‘İK üçlüsü’ olarak isimlendirilen çalışanlar, hat yöneticiler ve İK arasındaki ortaklık 
yaklaşımına uyum sağlamalıdır” yaklaşımları yer almaktadır (Renwick, 2003: 262).  

İKY politikalarının önemi yükselmektedir ancak bu politikalar yönetim kararlarının 
ademi merkezileşmesinde ve yataylaşmasında önemli hale gelmiştir. İşlevsel olarak esnek 
olan hat yöneticilerin, dış pazarlardaki ve teknolojideki sürekli değişimlere cevap vermeleri 
gerekmektedir. Sorumluluğun hat yönetime devri, İK uzmanları için rutin teknikleri 
yürütmenin külfetli zahmetinden bir kurtuluştur, böylece İK uzmanları stratejik iş kararlarına 
daha fazla liderlik edebilirler (Whittaker ve Marchington, 2003: 247-8). Hat yöneticilerin 
çalışanlarıyla birebir ilişki içerisinde olmaları, onların insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarının etkili bir biçimde yürütülmesi açısından en iyi pozisyonda olduklarını 
göstermektedir. Bu nedenle insan kaynakları yöneticileri uygulamalar konusunda koordinatör 
rolünü üstlenmeye başlamışlardır. Hat yöneticiler bir yandan iş birimlerindeki mal veya 
hizmet üretimi sürecini idare ederken diğer yandan, insan kaynakları yönetimi uygulamalarını 
geniş bir alanda dikkatle yönetmekte ve uzmanlıklarını arttırmaktadırlar (McConville, 2006: 
638).  

Hat yöneticilerin İKY içindeki katılımlarının artmasıyla birlikte İK literatüründeki 
dominant konular üç alanda odaklanmaktadır. İlk odaklanılan alanın gerekçeleri Ulrich (1998) 
tarafından İK’daki hat yönetim kapsamı için açıklanmıştır. Mal/hizmet üreten hatlar ve iş 
değeri üreten hatlar, şirket faaliyetlerinin tümüyle İK’larının tamamen bütünleştirilmesi 
yönünde liderlik etmelidirler, hat yöneticiler örgütün daha mükemmel olması için İK 
konularında daha fazla sorumluluk alma ve birbirleriyle ortak çalışmayı başarmalıdırlar 
(Ulrich, 1998: 125-126). İkinci odak alanı İK konularını yönetmek için hat yöneticiler, 
çalışanlar ve İK yöneticileri arasında gerçekleştirilmesi gereken “ortaklık” yaklaşımıdır. Hat 
yöneticilerin, İK yöneticilerinin ve çalışanların oluşturduğu “İnsan Kaynağı Üçlüsü”, insan 
kaynağını idare etmek için sorumluluk ve rollerin ortaklığı olarak tanımlanır. Üçüncü 
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odaklanma alanı ise, hat yöneticilerin organizasyonun dış sınırlarını ölçebilmeleri sebebiyle 
karar verme sürecinin dışında kalmaları yerine faaliyetlerinde özgür olmaları için, sorumluluk 
kadar otorite de verilmesi önkoşuludur (Renwick ve MacNeil, 2002: 407).  

Sözkonusu literatüre dayanarak hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılım 
düzeylerinin sektöre, organizasyonun büyüklüğüne ve yöneticinin bulunduğu yönetim 
kademesine göre farklılıklar gösterdiğini varsaymak mümkündür. Bu varsayımdan hareketle 
araştırmanın ilk hipotezleri aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.  

 
H1: İKY uygulamalarına hat yöneticilerin katılım düzeyleri sektöre göre anlamlı bir 

farklılık gösterir. 
H2: İKY uygulamalarına hat yöneticilerin katılım düzeyleri organizasyonun 

büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
H3: İKY uygulamalarına hat yöneticilerin katılım düzeyleri yöneticinin bulunduğu 

yönetim kademesine göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
 
Hat yöneticilerin insan kaynakları yönetiminin birçok alanında stratejik bir rol 

oynadığı bilinmektedir (Bond ve McCracken, 2005: 248). Stratejik İnsan Kaynağını 
geliştirmenin odağı organizasyonun stratejik hedefleri ile kuvvetli bağların kurulması ve 
performansı arttırmak için öğrenmeyi destekleyen, öğrenen bir çevre ve yapısal bir tasarım 
yaratılmasıdır. İnsan kaynağını geliştirme politika ve uygulamalarının hat yöneticilere devri, 
stratejik insan kaynağını geliştirme sisteminin temelini oluşturan özelliklerden bir tanesidir. 
Çünkü insan kaynağını geliştirme aktivitelerinin operasyonel yöneticilere gitgide artarak 
devriyle gerçekleştirilen eğitim ve geliştirme aktiviteleri insan kaynağını geliştirme 
uzmanlarının kaliteyi denetlemeleri ve danışmanlık ve yardım sağlamalarıyla hat yöneticiler 
tarafından yürütülmektedir. Bilgi, organizasyon içinde enformasyonun yatay ve dikey akışının 
kesişim noktalarında hat yöneticiler tarafından sağlanır ve hat yöneticiler bilgi boşluklarını ve 
iletişim problemlerini de belirlemelidirler. Ayrıca hat yöneticiler organizasyon içindeki 
öğrenme sürecinde ana bağlantı ve bilgi transferini sağlayan kanal durumundadırlar. Aynı 
zamansa hat yöneticiler insan kaynağını geliştirme strateji ve uygulamalarının 
gerçekleşmesini engelleyen veya destekleyen çok güçlü bir pozisyonda bulunmaktadırlar. Hat 
yöneticiler çalışanların ve üst yönetimin taleplerini dengeler, hem üst yöneticilerin 
enformasyon sağlayıcısı hem de üst yönetim tarafından alınan kararların uygulayıcısıdırlar 
(Siugzdiniene, 2008: 33-34).  

Günümüzde CEO’lar ve hat yöneticiler, organizasyonlarının hem yerel hem de 
yabancı rakipler karşısında rekabet avantajı kazanmalarına yardım etmede İKY’nin anahtar 
rol oynadığını belirtmektedirler. Bu rekabet avantajı hat yöneticiler ve İKY uzmanları 
tarafından ortaklaşa geliştirilen ve uygulanan İKY uygulamalarından kaynaklanabilir. İnsan 
kaynağını etkin yönetmenin sorumluluğu sadece İKY departmanının elinde değildir. İnsanları 
yönetmeden bütün yöneticiler sorumludur. İK ve hat yöneticiler arasındaki bu yakın işbirliği 
organizasyona değer ekleyen bir sinerji yaratabilir. İK ve hat yönetim arasındaki ortaklık çok 
önemlidir (Papalexandris ve Panayotopoulou, 2005: 281-282). Buradan hareketle, İK 
uygulamalarındaki temel sorumluluklara ilişkin son yıllarda ortaya çıkan değişiklikleri dört 
alternatif üzerinden değerlendirmek mümkün olabilir: a) Temel sorumluluk hat 
yöneticilerindir, b) Temel sorumluluk İK Birimi ile birlikte hat yöneticilerindir, c) Temel 
sorumluluk hat yöneticilerle birlikte İK biriminindir ve d) Temel sorumluluk İK biriminindir. 
İlgili literatürden hareketle İKY uygulamalarının organizasyonlarda hangi birim ve/veya 
yöneticiler tarafından yerine getirildiği konusu yukarıdaki dört faklı şekilde olabileceği ve 
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organizasyonlar arasındaki bu farklılıkların sektöre ve organizasyonun büyüklüğüne göre 
değişebileceği varsayılarak geliştirilen hipotezleri aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.  

 
H4: İKY uygulamalarının organizasyonlarda hangi birim ve/veya yöneticiler 

tarafından yerine getirildiği sektöre göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
H5: İKY uygulamalarının organizasyonlarda hangi birim ve/veya yöneticiler 

tarafından yerine getirildiği organizasyonun büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
 
3. HAT YÖNETİCİLERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE 

KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  
 

Hat yöneticilerin davranış ve uygulamaları, çalışan bağlılığının odağını ve düzeyini 
etkileyecektir. İKY politikalarının benimsenmesinin amacı, çalışanları ‘daha memnun’, ‘daha 
verimli’ ve ‘daha uyumlu’ yapma amacıyla birlikte, organizasyona bağlılıklarının da 
başarılmasıdır. Ancak amaçlanan bu sonuca ulaşabilmek için pek çok konu üzerinde çalışmak 
gerekmektedir. Hat yöneticilerin liderliğe yönelik yetenekleri, çalışanlar dahil, değişimi 
yönetme, iletişim ve motivasyon gibi konularda çalışan bağlılığının doğasını ve düzeyini 
etkilemede önemli bir öğeyi oluşturmaktadır. Yine örgütsel esnekliğin sağlanabilmesi için 
pozitif çalışan ilişkilerini destekleyen politika ve adaptasyon faaliyetlerini örgütsel yapı 
içerisine yerleştirmek üst yöneticilerin işi olsa da, esnekliğin uygulanması ve gelişiminin 
desteklenmesi hat yöneticiler için temel rol olacaktır. Aynı zamanda yüksek kalitenin takipçisi 
olma da hat yöneticiler için temel rollerdendir. Hat yöneticiler seçme, değerleme, kendi 
personelini organizasyonda tutma ve geliştirme ve de performansın yüksek düzeyini 
yakalamada merkezi bir rol oynarlar (Thornhill ve Saunders, 1998: 463).  

İnsanları yönetmede hat yöneticilerin kalitesinin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili şu 
öneriler dikkate alınmalıdır (Armstrong, 2006: 98):  
- Hat yöneticilerin çoğu zaman diğer yönetsel görevlerinin yerini alan insanları yönetme 

görevinin kendilerine ait kısmını yerine getirmek için zamana gereksinimleri vardır,  
- Hat yöneticilerin gerekli davranışsal yetkinliklere sahip olan ve çok daha fazla özenle 

seçilmeleri gerekir, 
- Hat yöneticiler insanları yönetme ve liderlik etme ile ilgili örgütsel değerlerin konusunda 

kuvvetli bir şekilde desteklenmelidirler,  
- Kendi yöneticileriyle iyi çalışma ilişkilerine gereksinimleri vardır, 
- Performans yönetimi gibi kendilerine ait insan yönetimi aktivitelerini yerine getirmelerini 

mümkün kılan yeterli becerilerin eğitimini almaya gereksinimleri vardır.  
Şimdilerde tüm dünyada hat yöneticilere kendi personelinin yönetimi için daha fazla 

sorumluluk vermek ve personel veya İK departmanlarının hat yönetimin kendi alanlarındaki 
otonomisini kısıtlama veya kontrol etme faaliyetlerinin kapsamını daraltmak oldukça 
yaygındır. Bu, konunun sorunsuz olduğunu iddia etmek değildir. Gelişimin devamlılığı için 
öne sürülen sebepler; maliyet merkezleri aracılığıyla yönetime yönelimi, günlük yönetim 
işlerinin farklı yönleriyle İKY bağlantısının sağlanmasını, bilgi ve hizmet endüstrilerinin artan 
etkisi ve “müşteriler” ile tanışmayı ve de karar alma üzerindeki artan “zaman” baskısını da 
içine almaktadır. Diğer taraftan bu gelişme ile ilişkili birtakım problemler de vardır. Bunlar, 
hat yöneticiler (Larsen ve Brewster, 2003: 229):  
- Bu sorumluluğu istemeyebilir,  
- Düzgün yapılması ile ilgili olarak yeterli zamana sahip olmayabilir,  
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- İK konularını etkin olarak yerine getirme yeteneğine sahip olmayabilir, bunun için bir 
eğitim de almamış olabilir,  

- İKY alanındaki son gelişmeler hakkında çoğu zaman habersizdirler, 
- Meselelerin uzun dönemli görünümünü veya örgütsel genişliğini kavrayamazlar ve 
- Bu alanda politikalar üretmede zayıftırlar.  

İK uzmanlarının örgütsel performansa katkılarının olmadığı doğrultusunda yapılan 
eleştirilerin çoğu hat yöneticiler tarafından yöneltilmektedir. Bu eleştiriler farklı şekillerde 
gelmektedir. İlk eleştiri, personel işi ile uğraşanların ticari realitelere ulaşamaz insanlar olarak 
görülmesidir. Onlar işin doğasını, müşterilerini ve kurumsal hedeflerini kavrayamazlar. Bu 
iddia, İK uzmanlarının kararlarını rekabet için düşük katkıya sahip ilkeler üzerine 
dayandırmalarına yöneliktir. İkinci eleştiri, İK departmanını işletmenin yararına olduğunu 
hissettikleri kararları alırken yöneticilerin özerkliklerini sınırlandırılan bir birim olarak 
görülmesidir. Hat yöneticiler özellikle formel sınırlandırmalarla hayal kırıklığına uğrarlar. 
Üçüncü eleştiri, İK yöneticileri tepkisiz ve yavaş hareket ederler, genellikle eylem peşinde 
olmaktan çok seçenekleri kontrol etmeyi isterler ve sonuçlar hakkında endişelenmezler. Son 
olarak da, İK uygulayıcıları teoride iyi olan fakat sonuca vardırması zor olan politikaları 
yürürlüğe koydukları için eleştirilirler (Whittaker ve Marchington, 2003: 248).  

Bu eleştiriler, bir düzeyde kendi işlerinden biri olmasına rağmen, hat yöneticilere 
insanları yönetme aktiviteleri için daha büyük sorumluluklar almalarında uygun bir gerekçe 
sağlar. Çünkü hat yöneticiler insanları yönetmenin yanında işyerlerini de işletirler, bu 
sebeplerle hat yöneticilerin reaksiyonlarının daha doğrudan ve daha yerinde olabildiği ön 
görülmektedir. Dahası onların çözümlerinin iş realiteleriyle bağlı olma olasılığı daha 
yüksektir, bu yüzden örgütsel hedef ve performansa daha açık katkıları vardır. Daha fazla 
sorumluluğa sahip olmaları, hat yöneticilerin bu konuları benimsemelerini kuvvetlendirir ve 
diğer amaçlarla İK bütünleştirilmesine olan bağlılıkları artar (Whittaker ve Marchington, 
2003: 249). İKY uygulamalarına hat yöneticilerin katılımını etkileyen kişisel isteklilik düzeyi, 
yöneticinin sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyi ve İK destek düzeyi gibi çeşitli faktörlerin, hat 
yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımı üzerinde etkili olacağı varsayılmaktadır.  Bu 
etkinin organizasyonun faaliyette bulunduğu sektöre, organizasyonun büyüklüğüne ve 
yöneticinin bulunduğu yönetim kademesine göre farklılık göstereceği varsayımından 
hareketle araştırmanın son hipotezleri aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir 

  
H6: Hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen faktörler sektöre göre 

anlamlı bir farklılık gösterir. 
H7: Hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen faktörler 

organizasyonun büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
H8: Hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen faktörler yönetim 

kademesine göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
 

 4. HAT YÖNETİCİLERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE 
KATILIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 
 

4.1. Araştırmanın Sorunsalı ve Amacı   
 

Türkiye’deki şirketlerin yaklaşık yüzde 80’lik bölümü 1980’den sonra kurulduğu için 
İK yaklaşımı 90’lı yıllarda önemli bir direnç görmeden yaygınlaştı. Çalışanların sorunları ile 
ilgilenen departmanlar yeniden yapılandırılmaya başlandı. 2000 yılında yapılan bir araştırma 
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sonucuna göre İnsan Kaynakları olarak adlandırılan departmanların oranı yüzde 65.4 olarak 
tespit edilmiştir. Özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerde İnsan Kaynakları işlevinin diğer 
departmanların yöneticileri tarafından yürütüldüğü de görülmektedir (Andersen, 2000: 22). 
Görüldüğü gibi Türkiye’de genellikle son dönemlere kadar İKY konularındaki hat 
yöneticilerin üstlendikleri roller finans, pazarlama, satış ve üretim gibi departmanların hat 
yöneticileri için bir sorun değildi, bu departmanların yöneticileri aynı zamanda personelden 
de sorumluydu ve sadece büyük firmalar İK departmanlarına veya İK uzmanlarına sahipti. 
Aslında 2000’li yıllara kadar İK fonksiyonu henüz yeterince gelişmemişti ve İK 
sorumluluklarının hat yönetime devri sorunu da söz konusu değildi.  

Ancak günümüzde özellikle yönetim alanında yaşanan hızlı değişimler sonucunda 
Türkiye’deki işletmelerde çağdaş yönetim uygulamalarının daha geniş ölçüde uygulama alanı 
bulmasını sağlamakta ve insan faktörünün stratejik öneminin artması sadece büyük 
işletmelerin değil artık orta ve küçük ölçekli işletmelerin de İK uygulamalarına yönelmelerini 
gerekli hale getirmektedir. Dolayısıyla artık farklı büyüklükteki işletmelerin İK uygulamaları 
konusundaki sorumluluklarını İK fonksiyonunun diğer işletme fonksiyonlarıyla 
bütünleştirilmesi ve daha iyi bir koordinasyon sağlanması amacıyla İK departmanı ve 
hat/birim yöneticileri arasında paylaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de hat 
yöneticilerin rollerini ortaya koyabilmek için bu konuda araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.  
Bu çalışmada söz konusu boşluğu kısmen gidermeye yönelik olarak aşağıdaki araştırma 
sorularına cevap aranacaktır.  
 

1. Organizasyonlarda İKY uygulamaları hangi birim ya da birimler tarafından yerine 
getirilmektedir? 

2. Hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımları hangi düzeydedir?  
3. Hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılım düzeyleri organizasyonlara ve yönetim 

kademelerine göre farklılık göstermekte midir?  
4. Hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen faktörler nelerdir?  
 

Çalışmanın amacı ise,  organizasyonlarda İnsan Kaynakları ile ilgili sorumluluğun 
hangi birimler tarafından üstlenildiğini, farklı yönetim kademelerinde yer alan yöneticilerin 
İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılma düzeylerini ve yöneticilerin söz konusu 
uygulamalara katılımını etkileyen faktörleri belirlemeye yöneliktir.  
 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi  
 

Araştırma, İstanbul, Çanakkale ve Afyon illerinde seramik, inşaat, basın yayın, üniversite, 
bankacılık alanlarında ve çeşitli kamu birimlerinde çalışmakta olan 62 adet farklı yönetim 
kademesindeki özel ve kamu sektörü yöneticilerini kapsamaktadır.   

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır ve anketler yüz yüze 
uygulanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır.  

İlk bölümde birim/hat yöneticilerin organizasyonlarında bulundukları konumda 
gerçekleştirdikleri İnsan Kaynakları Uygulamalarını belirlemeye yönelik olarak 17 adet İnsan 
Kaynakları Uygulaması bulunmaktadır. Cevaplayıcılardan bu İK uygulamalarına katılım 
düzeylerini belirlemeleri istenmiştir. Cevap ölçeği olarak 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 
Ölçekte 1: Çok Düşük, 5: Çok Yüksek göstermektedir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı alfa= 
0,816 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca aynı ölçeğin diğer tarafında bu uygulamaların 
organizasyonlarında hangi birim ya da yöneticiler tarafından yerine getirildiği sorusunda 
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cevap vermeleri istenmiştir. Bu kısım için Papalexandris ve Panayotopoulou, (2005: 285)’nun 
çalışmalarında esas aldıkları ayrım dikkate alınmıştır. Seçenek olarak 1: İK Birimi, 2: İK 
Birimi ile birlikte Birim Yöneticileri, 3: Birim Yöneticileri ile birlikte İK Birimi ve 4: Birim 
Yöneticileri bulunmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı alfa= 0,949 olarak bulunmuştur. 

 İkinci bölümde Hat yöneticilerin İK uygulamalarını etkileyen 15 adet madde yer 
almaktadır. Bu maddeler Papalexandris ve Panayotopoulou (2004), McConville (2006), 
Valverde vd., (2006) ve Nehles vd. (2006) çalışmalarında kullandıkları ölçeklerden 
yararlanılarak oluşturulmuştur. Cevaplayıcılardan kendilerinin İK uygulamalarını etkileyen bu 
maddeleri yine 5’li Likert tipi ölçek üzerinde belirlenmeleri istenmiştir. İK uygulamalarını 
etkileyen maddelere ilişkin ölçeğin güvenilirlik katsayısı alfa= 0,927 olarak hesaplanmıştır. 
Ölçekte yine 1: Çok Düşük, 5: Çok Yüksek göstermektedir.  

Üçüncü bölümde katılımcıların demografik bilgilerine yönelik sorular yer almaktadır. 
Cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, görev unvanı, görev süresi, çalıştıkları organizasyonlarındaki 
çalışma süreleri, kendine bağlı olarak çalışan sayıları ve organizasyondaki toplam çalışan 
sayısına yönelik sorular bulunmaktadır.  

Çalışma bir ay içerisinde tamamlanmış ve 62 adet anket formu eksiksiz olarak 
tamamlanmıştır.  
 

4.3. Araştırmanın Bulguları  

Araştırma örneklemine ilişkin verileri değerlemek için tanımlayıcı istatistikler 
uygulanmıştır.  Organizasyonlarda İK uygulamalarının hangi birim/birimler tarafından yerine 
getirildiği ve birim yöneticilerin İK uygulamalarına katılım düzeyi ile ilgili sorulara verilen 
cevapları değerlemek için de tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. İK uygulamalarını 
etkileyen faktörleri belirlemek için Faktör analizi, araştırma hipotezlerini test etmek için ise t-
testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS Statistics 17 paket 
programı ile analiz edilmiştir. 

4.3.1. Araştırma Örnekleminin Özellikleri  
 
Tablo 1’den de görüleceği gibi araştırma kapsamındaki organizasyonlarda yer alan 

yöneticilere ilişkin bilgiler incelendiğinde, yöneticilerin büyük bir kısmının (% 85,5) erkek 
olduğu, yaş dağılımları açısından yöneticilerin yarıya yakın bir kısmının (%46,8) 41-50 yaş 
grubunda yer aldığı, çoğunun (%62,9) lisans derecesine sahip olduğu ve yöneticilerinin 
çoğunun (%79) orta düzey yönetici olduğu anlaşılmaktadır. 

Örneklem kapsamında yer alan organizasyonlara ilişkin bilgiler incelendiğinde, 
organizasyonların büyük bir kısmının kamu sektöründe (%71) faaliyet gösterdikleri ve 
yaklaşık yarısının (%48,4) büyük ölçekli oldukları görülmektedir. Organizasyonların 
büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında AB komisyonu tanımına göre, 0-49’dan az işgören 
çalıştıran işletmeler küçük, 50-249’dan az işgören çalıştıran işletmeler orta, 250 ve üzeri 
işgören çalıştıran işletmeler büyük ölçekli işletme olarak sınıflandırması esas alınmıştır.    
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Tablo 1. Örnekleme İlişkin Bilgiler 
Yöneticilere İlişkin Bilgiler Sıklık Yüzde 

(%) 
Yöneticilerin Cinsiyetine Göre Dağılımı 
   Bay 
   Bayan 
Yöneticilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
  20-30 
  31-40 
  41-50 
  51 ve üzeri 
Yöneticilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 
  Lise 
  Ön Lisans 
  Lisans 
  Yüksek Lisans 
  Doktora 
Yöneticilerin Düzeylere Göre Dağılımı 
  Üst Düzey 
  Orta Düzey 
  Alt Düzey 

 
53 
9 
 
3 
21 
29 
9 
 
2 
4 
39 
9 
8 
 
6 
49 
7 

 
85,5 
14,5 
 
4,8 
33,9 
46,8 
14,5 
 
3,2 
6,5 
62,9 
14,5 
12,9 
 
9,7 
79 
11,3 

Organizasyona İlişkin Bilgiler   
Organizasyonların  Faaliyet  Gösterdikleri Sektörlere Göre Dağılımı 
  Kamu 
  Özel 
Organizasyonların  Büyüklüklerine Göre Dağılımı 
  Küçük Ölçekli 
  Orta Ölçekli 
  Büyük Ölçekli 

 
44 
18 
 
11 
18 
30 

 
71 
29 
 
17,7 
29 
48,4 

 
4.3.2. Organizasyonlarda İKY Uygulamalarının Kimin Sorumluluğunda 

Olduğuna ve Hat Yöneticilerin İKY Uygulamalarına Katılım Düzeyine 
İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

 
İnsan kaynakları uygulamalarının organizasyonlarda hangi birim ya da birimlerin 

sorumluluğunda olduğunu belirlemeye ve hat yöneticilerin insan kaynakları uygulamalarına 
katılım düzeylerini ortaya koymaya yönelik maddelerin sıklık ve yüzdelik değerleri Tablo 
2’de yer almaktadır.  

Tablo 2’den de görüleceği gibi “Biriminizdeki çalışanların performanslarının 
değerlemesi” (% 62,9), “Biriminizdeki çalışanların işle ilgili sorunlarına çözüm bulma” (% 
59,7), “Biriminizdeki çalışanların ailevi sorunlarına çözüm bulma” (% 59,7), “Biriminizdeki 
çalışanların şikâyetlerini değerlendirme” (% 54,8) ve “Biriminizdeki çalışanların 
ödüllendirilmesi” (% 53,2) en yüksek yüzdelik değerlerle birim yöneticileri/amirler tarafından 
yerine getirilen İK uygulamaları arasında yer almaktadır.  

Birim yöneticileri ile birlikte İK birimi tarafından en yüksek yüzdelik değerlerle yerine 
getirilen İK uygulamaları; “Biriminiz için yeni işgören ihtiyacının belirlenmesi” (% 25,8), 
“Biriminizdeki çalışanlarla ilgili disiplin uygulamaları” (% 24,2), “Kurumunuzun genel 
stratejilerinin belirlenmesi” (% 22,6) ve “Biriminizdeki işgücünün artırılması ya da 
azaltılması kararı” (% 21) yer almaktadır. İK birimi ile birlikte birim yöneticileri tarafından en 
yüksek yüzdelik değerlerle yerine getirilen uygulamaların, “Biriminiz için yeni işgören 
ihtiyacının belirlenmesi” (% 25,8), “Biriminizdeki çalışanları motive edecek uygulamaların 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

12 
 

belirlenmesi” (% 25,8), “Biriminizdeki çalışanların ödüllendirilmesi” (% 24,2), 
“Biriminizdeki işgücünün artırılması ya da azaltılması kararı” (% 22,6) ve “Biriminizdeki 
çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi” (% 22,6) uygulamaları olduğu görülmektedir.   

Sadece İK biriminin sorumluluğunda olan en yüksek yüzdelik değere sahip İK 
uygulamaları arasında ise “Kurumunuzun insan kaynakları stratejilerinin ve politikalarının 
belirlemesi” (% 41,9), “Biriminizdeki çalışanların performansına göre bireysel ücret 
belirleme” (% 27,4), “Biriminizdeki çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili konular” (% 
27,4), “Biriminizdeki çalışanların kariyerlerini geliştirme planları” (% 25,8) ve 
“Kurumunuzun genel stratejilerinin belirlenmesi” (% 25,8) yer almaktadır.  

Tablo 2’de yer alan değerlere bakıldığında, Hat yöneticilerin İK uygulamalarına 
katılımlarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Katılımın çok düşük düzeyde olduğu 
uygulamanın “Biriminizdeki çalışanların performansına göre bireysel ücret belirleme” (% 
41,9) olduğu, düşük düzeyde olduğu uygulamanın ise “Kurumunuzun insan kaynakları 
stratejilerinin ve politikalarının belirlemesi” (% 24,2) olduğu belirlenmiştir. Orta düzeyde 
katılımın en yüksek olduğu İK uygulamaları ise “Biriminizdeki çalışanların ailevi sorunlarına 
çözüm bulma” ve  “Biriminizdeki çalışanların şikâyetlerini değerlendirme” (% 35,5) olduğu 
görülmektedir. Hat yöneticilerin İK uygulamalarına katılımlarının yüksek düzeyde olduğu en 
yüksek yüzdelik değere sahip uygulamalar arasında “Biriminizdeki çalışanların işle ilgili 
sorunlarına çözüm bulma” (% 48,4), “Biriminizdeki çalışanların performanslarının 
değerlemesi” (% 46,8) ve “Biriminizdeki çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi” (% 
45,2) uygulamaları yer almaktadır. Katılımın çok yüksek düzeyde olduğu İK uygulaması ise 
en yüksek yüzdelik değerle “Biriminizdeki çalışanlarla ilgili disiplin uygulamaları” (% 27,4) 
olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 2. İKY Uygulamalarının Hangi Birim/Birimler Tarafından Yerine Getirildiği ve Hat Yöneticilerin İKY Uygulamalarına Katılım Düzeyi   
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9 14,5 14 22,6 13 21 26 41,9 1. Biriminizdeki işgücünün artırılma ya da azaltılma kararı 4 6,5 5 8,1 20 32,3 25 40,3 8 12,9 

10 16,1 16 25,8 16 25,8 20 32,3 2. Biriminiz için yeni işgören ihtiyacının belirlenmesi 8 12,9 4 6,5 18 29 25 40,3 7 11,3 

15 24,2 13 21 11 17,7 23 37,1 3. Biriminize alınacak yeni işgörenleri bulma ve seçme 9 14,5 7 11,3 19 30,6 16 25,8 11 17,7 

11 17,7 14 22,6 11 17,7 26 41,9 4. Biriminizdeki çalışanların eğitim ihtiyacını belirleme 8 12,9 6 9,7 14 22,6 28 45,2 6 9,7 

13 21 11 17,7 12 19,4 26 41,9 5. Biriminizdeki çalışanlara verilen eğitimi değerlendirme 8 12,9 5 8,1 16 25,8 26 41,9 7 11,3 

6 9,7 8 12,9 9 14,5 39 62,9 6. Biriminizdeki çalışanların performanslarını değerleme 1 1,6 6 9,7 11 17,7 29 46,8 15 24,2 

7 11,3 16 25,8 9 14,5 30 48,4 7. Biriminizdeki çalış. motive ed. uygulamaları belirleme 2 3,2 5 8,1 21 33,9 26 41,9 8 12,9 

8 12,9 15 24,2 5 8,1 33 53,2 8. Biriminizdeki çalışanların ödüllendirilmesi 9 14,5 12 19,4 14 22,6 18 29 8 12,9 

16 25,8 13 21 11 17,7 22 35,5 9. Biriminizdeki çalışanların kariyerlerini geliştirme planları 8 12,9 12 19,4 19 30,6 18 29 5 8,1 

4 6,5 9 14,5 12 19,4 37 59,7 10. Biriminizdeki çalış. işle ilgili sorunlarına çözüm bulma - - 4 6,5 15 24,2 30 48,4 13 21 

6 9,7 7 11,3 12 19,4 37 59,7 11. Biriminizdeki çalış. ailevi sorunlarına çözüm bulma 6 9,7 6 9,7 22 35,5 22 35,5 6 9,7 

17 27,4 9 14,5 10 16,1 23 37,1 12. Biriminizdeki çalış. Perf. göre bireysel ücret belirleme 26 41,9 13 21 10 16,1 7 11,3 4 6,5 

7 11,3 9 14,5 15 24,2 31 50 13. Biriminizdeki çalışanlarla ilgili disiplin uygulamaları 1 1,6 6 9,7 17 27,4 21 33,9 17 27,4 

8 12,9 7 11,3 13 21 34 54,8 14. Biriminizdeki çalışanların şikâyetlerini değerlendirme - - 3 4,8 22 35,5 24 38,7 13 21 

17 27,4 13 21 11 17,7 21 33,9 15. Biriminizdeki çalış. sağlık ve güvenliği ile ilgili konular 3 4,8 6 9,7 19 30,6 20 32,3 14 22,6 

16 25,8 9 14,5 14 22,6 23 37,1 16. Kurumunuzun genel stratejilerinin belirlenmesi 6 9,7 7 11,3 23 37,1 13 21 12 19,4 

26 41,9 11 17,7 8 12,9 17 27,4 17. Kurumunuzdaki İK strateji ve politikalarının belirlemesi 8 12,9 15 24,2 17 27,4 16 25,8 6 9,7 
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4.3.3. Organizasyonlarda İKY Uygulamalarına Hat Yöneticilerin Katılımını 
Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 

Hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen faktörlerin etki düzeylerini 
belirlemeye yönelik sorulara verilen cevaplar Tablo 3’te görülmektedir. Buna göre, “İnsan 
kaynakları ile ilgili sorumluluklar alma konusundaki kişisel isteklilik düzeyi” (3,774), hat 
yöneticilerin “İnsan kaynakları uygulamaları konusunda sahip oldukları bilgi ve beceri 
düzeyi” (3,596) , “İnsan kaynakları uygulamaları konusunda sahip oldukları deneyim düzeyi”  
(3,564) ve “ hat yöneticilerin görevleri içinde İK uygulamalarına verdiği öncelik” (3,532)  hat 
yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını en fazla etkileyen faktörler olarak saptanmıştır. 

Tablo 3. Hat Yöneticilerin İnsan Kaynakları Uygulamalarına Katılımını Etkileyen 
Unsurlar 

Hat Yöneticilerin İnsan Kaynakları Uygulamalarına Katılımını Etkileyen 
Unsurlar 

 

Ortalama Standart
Sapma 

1. İnsan kaynakları ile ilgili sorumluluklar almanız konusunda kişisel isteklilik 
düzeyiniz  

3,774 ,982 

2. Kurumsal teşvikler  2,983 1,093 
3. İş tanımınızda İK ile ilgili sorumlulukların yer alma düzeyi 3,112 1,072 
4. Görevleriniz içinde İK uygulamalarına verdiğiniz öncelik 3,532 1,035 
5. Kurum politikaları içinde kurumunuzun İK uygulamalarına verdiği öncelik  3,467 1,019 
6. İnsan kaynakları uygulamaları konusunda sahip olduğunuz bilgi ve beceri düzeyi  3,596 ,931 
7. İnsan kaynakları uygulamaları konusunda sahip olduğunuz deneyim düzeyi 3,564 ,898 
8. Kurumunuzda İK uygulamaları ile ilgili olarak yöneticiler/idareciler için düzenlenen 
eğitim programlarının sayısı  

2,629 1,089 

9.İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesi konusunda kurumunuzdaki İK 
uzmanlarının destek düzeyi  

2,709 1,178 

10.Kurum politikaları arasında yöneticilere/idarecilere/amirlere insan kaynakları 
uygulamaları ile ilgili sorumluluk verilmesi   

3,274 1,027 

11. İnsan kaynakları uygulamaları ile ilgili prosedürlerin açıklığı ve anlaşılırlığı 3,387 1,106 
12. İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin zaman baskısı  3,371 1,028 
13. İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin uygulama güçlükleri 3,209 ,943 
14. İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin yetki düzeyi 3,080 1,075 
15. İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin kaynak düzeyi 3,112 1,102 

 “X=0.00-1.00, Çok Düşük”; “X=1.01-2.00, Düşük”; “ X=2.01-3.00, Orta”; “X=3.01-4.00, Yüksek”; “X=4.01-
5.00, Çok Yüksek”. 

Hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen faktörlere yönelik 
değişkenlere (maddelere) ait verilerin tümü faktör analizine sokulmuş, temel bileşenler 
analizinde Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri ,854 bulunmuştur. KMO değeri, örneklem 
büyüklüğünün faktör analizi için yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Verilerin faktör 
analizine sokulması ve varimaks döndürmesi uygulanması sonucunda özdeğeri 1.00’den 
büyük birbirinden farklı üç faktör elde edilmiştir. Her bir faktörün açıklanan varyans değerleri 
incelendiğinde birinci faktörün toplam varyansın %51,313’ünü açıkladığı, birinci ve ikinci 
faktörün birlikte toplam varyansın % 64,735’ini açıkladığı ve 3. faktörün birlikte toplam 
varyansın %71,834’ünü açıkladığı saptanmıştır. 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

15 
 

Tablo 4. İKY Katılımı Etkileyen Faktörlere Yönelik Faktör Analizi 

Faktörler Faktör Yükleri Açıklanan Varyans 
Yüzdesi 

Faktör 1: Örgütsel Destek ve İKY Politikaları 
- .İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesi 
konusunda kurumunuzdaki İK uzmanlarının destek düzeyi 
- Kurumunuzda İK uygulamaları ile ilgili olarak 
yöneticiler/idareciler için düzenlenen eğitim programlarının 
sayısı  
- İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin 
kaynak düzeyi 
- Kurum politikaları arasında yöneticilere/idarecilere/amirlere 
insan kaynakları uygulamaları ile ilgili sorumluluk verilmesi  
- İnsan kaynakları uygulamaları ile ilgili prosedürlerin açıklığı 
ve anlaşılırlığı  
- Kurum politikaları içinde kurumunuzun İK uygulamalarına 
verdiği öncelik 
- İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin 
yetki düzeyi 
- Kurumsal teşvikler 

 
.901 

 
.861 

 
 

.848 
 

.804 
 

.779 
 

.733 
 

.720 
 

.562 

51,313 
 

Faktör 2: Kişisel İstek ve Prosedürler 
- İnsan kaynakları ile ilgili sorumluluklar almanız konusunda 
kişisel isteklilik düzeyiniz 
- Görevleriniz içinde İK uygulamalarına verdiğiniz öncelik 
- İş tanımınızda İK ile ilgili sorumlulukların yer alma düzeyi  
- İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin 
zaman baskısı 
- İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin 
uygulama güçlükleri 

 
.814 

 
.753 
.694 
.652 

 
.566 

 

13,423 

Faktör 3: İKY Yetkinliği 
- İnsan kaynakları uygulamaları konusunda sahip olduğunuz 
deneyim düzeyi 
- İnsan kaynakları uygulamaları konusunda sahip olduğunuz 
bilgi ve beceri düzeyi 

 
.880 

 
.843 

 

7,099 
 

 
Tablo 4’te görüldüğü gibi organizasyonlarda İKY Uygulamalarına Hat Yöneticilerin 

Katılımını Etkileyen Faktörlerin her bir alt boyutu, faktör ağırlıkları açısından anlamlı 
sonuçlar vermiş ve literatür incelemeleri doğrultusunda faktörler adlandırılmıştır. Oluşan 
birinci faktör altında toplanan maddelerin hat yöneticilerin sahip olduğu örgütsel desteğe ve 
İnsan Kaynakları politikalarına ilişkin olması sebebi ile birinci faktöre bu isim verilmiştir. 
İkinci faktör altında toplanan maddelerin kişisel istek ve prosedürlere ilişkin olması sebebi ile 
bu ad verilmiştir. Üçüncü faktör altında toplanan maddelerin deneyim ve beceri düzeyi ile 
ilgili olması sebebi ile bu faktör İKY yetkinliği olarak adlandırılmıştır.  

4.3.4 Hipotez Testleri 

Araştırma kapsamında ileri sürülen H2, H3, H5, H7 ve H8 hipotezlerini test etmek için 
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Varyans analizi ana kütle ortalamalarının bir birine 
eşit olup olmadığını test etmek için kullanılan bir istatistiksel analiz yöntemidir. Tek yönlü 
ANOVA kategorik özellik gösteren bağımsız değişken ile metrik özellik gösteren bağımlı 
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değişkendeki ortalamalar arasında fark olup olmadığını test eder (Kalaycı, 2006: 132). İki 
yönlü ANOVA analizinde, iki bağımsız değişkenin, bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini 
araştırırken, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini ayrı ayrı 
araştırmak yerine, ikisini tek bir işleme tabi tutarak bağımsız değişkenlerin birbirleri ile olan 
etkileşimleri de hesaba katılmaktadır (Kalaycı, 2006: 141).  

H1,H4, H6, hipotezlerini test etmek için bağımsız iki örneklem t testi uygulanmıştır. 
Bu testte iki farklı örneklem grubunun ortalamaları karşılaştırılır. Bir gruptaki ortalamanın 
diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını belirler (Kalaycı, 2006: 
74).   

H1 hipotezi için hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılım düzeylerinin 
“Biriminize alınacak yeni işgörenlerin bulunması ve seçilmesi” (t= -2,138, p=,040) ve 
“Biriminizdeki çalışanların kariyerlerini geliştirme planları” (t= -3,210, p=,002) sektöre göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Farklılığın kaynağını ortaya koymak için 
ortalamalar karşılaştırıldığında “Biriminize alınacak yeni işgörenlerin bulunması ve 
seçilmesi” için kamu sektör ortalamasının (3,000), özel sektör ortalamasından (3,722) daha 
düşük olduğu görülmüştür. “Biriminizdeki çalışanların kariyerlerini geliştirme planları” için 
de benzer biçimde kamu sektör ortalamasının (2,750), özel sektör ortalamasından (3, 611) 
daha düşük olduğu görülmüştür. 

H2 hipotezi için hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılım düzeylerinin 
“Biriminize alınacak yeni işgörenlerin bulunması ve seçilmesi” (F=10,067, p= ,000), 
“Biriminizdeki çalışanlara verilen eğitimin değerlendirilmesi” (F=12,873, p= ,000), 
“Biriminizdeki çalışanların ödüllendirilmesi” (F=3,537, p= ,036), “Biriminizdeki çalışanların 
kariyerlerini geliştirme planları” (F=5,497, p= ,007) İK uygulamaları açısından 
organizasyonun büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Farklılığın 
hangi organizasyon büyüklüğü ile ilgili olduğunu ortaya koymak için yapılan Scheffe testi 
sonuçlarına göre “Biriminize alınacak yeni işgörenlerin bulunması ve seçilmesi” için 2 ile 3 
arasında (Ortalama Farkı = , 322,  p= ,000), “Biriminizdeki çalışanlara verilen eğitimin 
değerlendirilmesi” için küçük ölçekli ile büyük ölçekli organizasyonlar arasında (Ortalama 
Farkı = ,341,  p= ,002) ve orta ölçekli ile büyük ölçekli organizasyonlar arasında (Ortalama 
Farkı = ,288,  p= ,000) olduğu, başka bir ifade ile farklılığın her üç büyüklük için de söz 
konusu olduğu, “Biriminizdeki çalışanların ödüllendirilmesi” için orta ölçekli ile büyük 
ölçekli organizasyonlar arasında olduğu (Ortalama Farkı = ,361,  p= ,037) ve “Biriminizdeki 
çalışanların kariyerlerini geliştirme planları” için de orta ölçekli ile büyük ölçekli 
organizasyonlar arasında olduğu (Ortalama Farkı = ,304,  p= ,016) görülmektedir.  

H3 hipotezi için hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılım düzeylerinin “Biriminiz 
için yeni işgören ihtiyacının belirlenmesi” (F=3,806, p= ,028), “Biriminizdeki çalışanların 
eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi” (F=3,841, p= ,027), “Biriminizdeki çalışanların 
ödüllendirilmesi” (F=3,270, p= ,045), “Biriminizdeki çalışanların kariyerlerini geliştirme 
planları” (F=4,028, p= ,023) insan kaynakları uygulamaları açısından yöneticinin bulunduğu 
yönetim kademesine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Farklılığın hangi 
yönetim kademeleri ile ilgili olduğunu ortaya koymak için yapılan Scheffe testi sonuçlarına 
göre “Biriminiz için yeni işgören ihtiyacının belirlenmesi” için orta düzey ile alt düzey 
yöneticiler arasında fark olduğu  (Ortalama Farkı= , 451,  p= ,035), “Biriminizdeki 
çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi” için üst düzeyle orta düzey arasında fark 
olduğu (Ortalama Farkı= ,487,  p= ,068), “Biriminizdeki çalışanların ödüllendirilmesi” için 
orta düzeyle alt düzey arasında fark olduğu (Ortalama Farkı = , 497,  p= ,050) ve 
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“Biriminizdeki çalışanların kariyerlerini geliştirme planları” için orta düzeyle alt düzey 
arasında fark olduğu (Ortalama Farkı = , 446,  p= ,068) anlaşılmaktadır. 

H4 hipotezi için İKY uygulamalarının organizasyonlarda hangi birim ve/veya 
yöneticiler tarafından yerine getirildiğinin “Biriminizdeki çalışanlarla ilgili disiplin 
uygulamaları” (t=2,208, p=,037), “Biriminizdeki çalışanların şikâyetlerini değerlendirme” (t= 
2,111, p=,046) ve “Kurumunuzun insan kaynakları stratejilerinin ve politikalarının 
belirlemesi” (t= 2,859, p=,007) değişkenlerinin, İK uygulamaları açısından sektöre göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Farklılığın kaynağını ortaya koymak için 
ortalamalar karşılaştırıldığında “Biriminizdeki çalışanlarla ilgili disiplin uygulamaları” için 
kamu sektör ortalamasının (3,340), özel sektör ortalamasından (2,611) daha yüksek olduğu 
görülmüştür. “Biriminizdeki çalışanların şikâyetlerini değerlendirme” için de benzer biçimde 
kamu sektör ortalamasının (3,386), özel sektör ortalamasından (2, 666) daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Aynı şekilde “Kurumunuzun insan kaynakları stratejilerinin ve politikalarının 
belirlemesi” içinde kamu sektör ortalamasının (2,522), özel sektör ortalamasından (1, 611) 
daha yüksek olduğu görülmüştür.  

H5 hipotezi için İKY uygulamalarının organizasyonlarda hangi birim ve/veya 
yöneticiler tarafından yerine getirildiğinin “Biriminizdeki işgücünün artırılması ya da 
azaltılması kararı” (F=4,940, p= ,011), “Biriminiz için yeni işgören ihtiyacının belirlenmesi” 
(F=7,317 p= ,002), “Biriminizdeki çalışanların kariyerlerini geliştirme planları” (F=5,110, p= 
,009), “Biriminizdeki çalışanların performansına göre bireysel ücret belirleme” (F=4,154, p= 
,021), “Biriminizdeki çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili konular” (F=3,279, p= ,045), 
“Kurumunuzun genel stratejilerinin belirlenmesi” (F=3,826, p= ,028), “Kurumunuzun insan 
kaynakları stratejilerinin ve politikalarının belirlemesi” (F=8,555, p= ,001) İK uygulamaları 
açısından organizasyonun büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. 
Farklılığın hangi organizasyon büyüklüğü ile ilgili olduğunu ortaya koymak için yapılan 
Scheffe testi sonuçlarına göre “Biriminizdeki işgücünün artırılması ya da azaltılması kararı” 
için orta ölçekli organizasyonlarla küçük ölçekli organizasyonlar arasında (Ortalama Farkı= 
1,136,  p= ,023) ve büyük ölçeklilerle orta ölçekliler arasında (Ortalama Farkı = -,800, p= 
,045) farklılıklar olduğu görülmektedir. “Biriminiz için yeni işgören ihtiyacının belirlenmesi” 
için orta ölçekli ile küçük ölçekli (Ortalama Farkı = 1,171, p= ,011) ve orta ölçekli ile büyük 
ölçekli (Ortalama Farkı = 1,011, p= ,004) organizasyonlar arasında farklılıklar olduğu 
saptanmıştır. “Biriminizdeki çalışanların kariyerlerini geliştirme planları” için orta ölçekli ve 
küçük ölçekli (Ortalama Farkı = 1,242, p= ,020) ile orta ölçekli ve büyük ölçekli (Ortalama 
Farkı = ,866, p= ,042) organizasyonlar arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır. 
“Biriminizdeki çalışanların performansına göre bireysel ücret belirleme” için orta ölçekli 
organizasyonlarla büyük organizasyonlar arasında (Ortalama Farkı = ,944, p= ,044) farklılık 
olduğu anlaşılmaktadır. “Kurumunuzun genel stratejilerinin belirlenmesi” için orta 
ölçeklilerle küçük ölçekliler arasında   (Ortalama Farkı = 1,186, p= ,032) ve “Kurumunuzun 
insan kaynakları stratejilerinin ve politikalarının belirlemesi” için orta ölçeklilerle küçük 
ölçekliler arasında (Ortalama Farkı = 1,075, p= ,050) ve orta ölçeklilerle büyük ölçekliler 
arasında (Ortalama Farkı = 1,366, p= ,001) farklılık olduğu saptanmıştır. 

H6 hipotezi için hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen 
faktörlerden sadece “İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin uygulama 
güçlükleri” faktörü sektöre göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t=2,394, p= ,020). 
Farklılığın kaynağını ortaya koymak için ortalamalar karşılaştırıldığında “İnsan kaynakları 
uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin uygulama güçlükleri” için kamu sektör 
ortalamasının (3,386), özel sektör ortalamasından (2,777) daha yüksek olduğu görülmüştür.  
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H7, hipotezi için hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen 
faktörlerden “Kurumsal teşvikler” (F=4,644, p= ,014) ve “Kurum politikaları içinde 
kurumunuzun İK uygulamalarına verdiği öncelik” (F=5,140, p= ,009) faktörlerinin 
organizasyonun büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Farklılığın 
hangi büyüklük türü ile ilgili olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre 
“Kurumsal teşvikler” için büyük organizasyonlarla orta ölçekliler arasında fark olduğu  
(Ortalama Farkı = , 877,  p= ,021), “Kurum politikaları içinde kurumunuzun İK 
uygulamalarına verdiği öncelik” için de benzer biçimde büyük ve orta ölçekliler arasında 
farklılık (Ortalama Farkı = , 833,  p= ,016) olduğu saptanmıştır. 

H8 hipotezi için hat yöneticilerin İKY uygulamalarına katılımını etkileyen 
faktörlerden “Kurumsal teşvikler” (F=7,121, p= ,002), “Kurum politikaları içinde 
kurumunuzun İK uygulamalarına verdiği öncelik” (F=5,615, p= ,006), “İnsan kaynakları 
uygulamaları konusunda sahip olduğunuz bilgi ve beceri düzeyi” (F=4,568, p= ,014), “İnsan 
kaynakları uygulamaları konusunda sahip olduğunuz deneyim düzeyi” (F=4,470, p= ,016), 
“İnsan kaynakları uygulamaları ile ilgili prosedürlerin açıklığı ve anlaşılırlığı (F=5,568, p= 
,006), “İnsan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin kaynak düzeyi” 
(F=6,175, p= ,004) yönetim kademesine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. 
Yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre “Kurumsal teşvikler” için orta düzey ile üst düzey 
arasında (Ortalama Farkı = 1,391,  p= ,008), “Kurum politikaları içinde kurumunuzun İK 
uygulamalarına verdiği öncelik” için yine orta düzey ile üst düzey arasında (Ortalama Farkı = 
1,319,  p= ,009), “İnsan kaynakları uygulamaları konusunda sahip olduğunuz bilgi ve beceri 
düzeyi” için orta düzeyle alt düzey arasında (Ortalama Farkı = 1,040,  p= ,019), “İnsan 
kaynakları uygulamaları konusunda sahip olduğunuz deneyim düzeyi” için benzer biçimde 
orta düzeyle alt düzey arasında (Ortalama Farkı = 1,000,  p= ,019) ve “İnsan kaynakları 
uygulamalarının yerine getirilmesine ilişkin kaynak düzeyi” için orta düzeyle alt düzey 
arasında  (Ortalama Farkı = 1,000,  p= ,019) ve orta düzeyle üst düzey arasında farklılık 
olduğu (Ortalama Farkı = 1,180,  p= ,034) saptanmıştır.  

 
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Bu çalışmada, çeşitli yönetim kademelerinde yer alan hat/birim yöneticilerin insan 

kaynakları yönetimi konularına katılım düzeyi ve bu katılımı etkileyen faktörler incelenmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre, organizasyonlarda insan kaynakları ile ilgili sorumluluğun, İnsan 
Kaynakları Departmanı ile Hat/Birim Yöneticileri arasında paylaşılmış olduğu saptanmıştır. 
Birim yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılma düzeylerinin 
bulundukları yönetim kademesine göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Hat/Birim 
yöneticilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılımını etkileyen “Örgütsel 
destek ve İKY politikaları”, “kişisel istek ve prosedürler” ve “İKY yetkinliği” faktör 
gruplarında toplanan faktörlerin çoğunun yüksek düzeyde etkili oldukları saptanmıştır. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular önceki çalışmaların bulguları ile 
karşılaştırıldığında; Valverde vd., (2006: 627) 231 İspanyol firmasını kapsayan 
çalışmalarından elde ettikleri bulgulara göre, 86 organizasyonun başka bir ifade ile 
katılımcıların üçte birden fazlasının insan kaynakları yönetimiyle ilgili yürütmeye ilişkin 
kararlarda ve çalışanlarla ilgili günlük insan kaynakları ile ilgili işlerde hat/birim yöneticilerin 
baskın rol oynadıkları, dolayısıyla İK birimlerinin personel politikalarının operasyonel 
düzeyde uygulanması için birim yöneticilere destek oldukları saptanmıştır. Bizim 
çalışmamızdan elde edilen bulgular da insan kaynakları yönetimiyle ilgili yürütmeye ilişkin 
kararlarda ve çalışanlarla ilgili günlük İK işlerinde hat/birim yöneticilerin baskın rol 
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oynadıkları bulgusunu desteklemektedir. Ancak İK birimlerinin birim yöneticilerine destek 
olup olmadıkları konusu, bu çalışma kapsamında yer almadığı için bundan sonraki 
çalışmalarda araştırılabilir. 

Papalexandris  ve Panayotopoulou (2005:285)’nın, Yunanistan’da 150 firmayı 
kapsayan çalışmasından elde ettikleri bulgular, ücretlendirme, yetiştirme, seçme ve 
yerleştirme, işgücü azaltma ile ilgili kararların İK departmanı ve hat/birim yöneticilerin 
işbirliği ile alındığını göstermiştir.  Bizim çalışmamızdan elde edilen bulgular ücretlendirme, 
yetiştirme, seçme ve yerleştirme  konularında  Yunanistan örnekleminden elde edilen 
sonuçlara benzer biçimde İK departmanı ve hat/birim yöneticilerin birlikte karar aldıklarını,   
işgücü azaltma ile ilgili kararlarda ise bu çalışmada karşılaştırılan çalışmadan farklı olarak 
hat/birim yöneticilerin daha etkili olduklarını göstermektedir. 

Organizasyonlarda daha etkin bir insan kaynakları yönetimi için, insan kaynakları 
birimi ve hat yöneticiler arasındaki sinerjik ilişkinin artırılması gerekmektedir. Ancak bu 
ilişkinin bir takım engeller nedeniyle çoğu zaman istenildiği gibi kurulamadığını ve 
işlemediğini gösteren nitel araştırma bulguları mevcuttur. Whittaker ve Marchington, (2003: 
250), yapmış oldukları araştırmada katılımcıların çoğu  (% 65’i) İK aktivitelerinin hat 
yöneticilere devredilmesiyle organizasyonların problemler yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bu 
problemlerden ilki, hat yöneticilerin kendileri için çalışan insanları geliştirmek ve 
yönetmekten daha acil öncelikleri olduğu ve ‘insan yönetimi’ ile ilgilenmenin üretim veya 
hizmet hedeflerini başarmadan daha az ciddiye alınabileceği ile ilgilidir. İkincisi, hat 
yöneticilerin İK biriminin desteği olmaksızın kendi işlerinin İK yönlerini etkin bir şekilde 
gerçekleştirmek için gerekli beceri ve yetkinliklere sahip olmamaları ile ilgilidir.  

Bredin ve Söderlund (2007) İK departmanından hat yönetime İK faaliyetlerinin 
devredilmesi ile ilgili yaptıkları çalışmalarında iki önemli problemin varlığını belirlemişlerdir. 
Bunlardan birincisi hat yönetimdeki İK’nın devriyle gelen değişikliklerin önemsenmemesi ile 
ilgilidir. İkinci problem ise dikkate alınan örgütsel yükümlülüklerin verilmesindeki 
çalışmalarının eksikliği ile ilgilidir (Bredin ve Söderlund, 2007: 815-816). Bazı araştırmalar 
hat yöneticilere İK faaliyetleriyle ilgili gittikçe artan sorumluluklar verildiğini ancak hat 
yöneticilerin insan kaynakları yönetimi konusunda daha az beceri sahibi olduklarını ve İK 
biriminden yeterince destek almadıklarını ortaya koymuştur (Perrya ve Kulik, 2008).  

Renwick (2003) İKY’de hat yöneticilerin sorumluluklarını belirmeye yönelik olarak 
gerçekleştirdiği çalışmasında İK faaliyetlerinin hat yöneticilere devredilmesinden örgütsel 
fayda elde edildiğini ancak hat ve İK yöneticilerinin İKY’e katılımlarının yeniden 
değerlendirilmesi gerektiğini çünkü bazı problemlerin olduğunu ortaya koymuştur. 
Problemlerden biri hat yöneticilere devredilen İK uygulamaları için çalışanların hat 
yöneticilere duyduğu güvendir. Diğer problem insan yönetimi uygulamalarının hem hat hem 
de İK yöneticileri tarafından tam anlamıyla yerine getirilememesi endişesidir. Bu çalışanlar ve 
yöneticiler arasında bir güven açığı ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bir diğer problem de 
İK’nın “stratejik” İK rolünü üstlenmesi, hat yönetimin İK uygulamalarını yapan 
“operasyonel” rolü arasında görünen bölünmedir. Çalışma sonucunda özellikle insan 
ilişkilerinde daha iyi sonuçların alınması için hat yöneticiler ve İK arasında daha az değil daha 
fazla ortaklık olması gerektiği vurgulanmıştır (Renwick, 2003: 275-276). 

Nehles vd.(2006:270) dört adet çok uluslu şirketin iş birimlerinde yaptıkları 
araştırmalarında hat yöneticilerin insan kaynakları uygulamalarına katılımlarını engelleyen 
faktörleri, insan kaynakları uygulamalarının etkililikleri açısından ele almışlardır. Bu 
faktörler; kişisel isteklilik, kapasite, yetkinlikler, destek alma ve politika ve prosedürler olarak 
gruplandırılmıştır. Araştırmaları sonucunda insan kaynakları uygulamalarını başarıyla 
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gerçekleştirmelerinde bu faktörlerin bir engel olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. Kişisel istek 
ve yetkinlik konusu tam olarak açıklığa kavuşmamakla birlikte bu faktörlerin insan kaynakları 
sorumlulukları konusundaki başarılarını engelledikleri yönünde hat yöneticilerin algılarının 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bizim çalışmamız da bu çalışmanın sonuçlarını 
desteklemektedir. Bizim çalışmamızda bu faktörler üç faktör grubu altında toplanmış ve 
uygulamalara katılımı etkileyen faktörler “Örgütsel destek ve İKY politikaları”, “Kişisel istek 
ve prosedürler” ve “İKY yetkinliği” olarak isimlendirilmiştir. Çalışmamızda bu faktörlerin hat 
yöneticilerin insan kaynakları uygulamalarına katılımlarını yüksek düzeyde etkiledikleri 
ortaya çıkmıştır.  

Srimannarayana (2010) farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde 
çalışan 176 hat yönetici üzerinde yaptıkları çalışma neticesinde hat yöneticilerin İKY için orta 
düzeyde sorumluluk sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Ancak hat yöneticilerin sorumluluk 
düzeylerinin performans yönetimi, eğitim ve geliştirme ile ilgili uygulamalarda daha fazla 
olduğu, ücret politikaları ile ilgili uygulamalarda daha az olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Hat 
yöneticilerin İKY için orta düzeyde sorumluluk sahibi olmaları, İK sorumluluklarının İK 
departmanı ile paylaşıldığını göstermektedir. Bizim çalışmamızda bu bulguları 
desteklemektedir. Çalışmamızın sonucunda organizasyonlarda insan kaynakları ile ilgili 
sorumluluğun, İnsan Kaynakları Departmanı ile Hat/Birim Yöneticileri arasında paylaşılmış 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Literatür incelemesi sonucu hat yöneticilerin İK bilgi ve becerileri konusunda yetersiz 
oldukları, hat yöneticilere İK ile ilgili uygulama sorumluluğu devredilmesinin sonuçlarının 
başarılı olabilmesinin ancak İK biriminin destek sağlaması ve hat yöneticilere eğitim vermesi 
durumunda mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda, İK birimi 
tarafından hat yöneticilere sağlanan desteğin miktarının, İK uygulamalarının hat 
yöneticilerine devredilmesi stratejisinin uygulanmasının başarı göstergesi olarak insan 
kaynakları yönetiminde etkililiği artırıp artırmadığı araştırılabilir.  Bu araştırma bazı 
sınırlılıklara sahiptir. Öncelikle araştırmanın örneklem sayısı sınırlıdır ve elde edilen bulgular 
tüm hat yöneticiler için genellenemez. Ayrıca araştırmada anket formunda yer alan soruları 
cevaplayanların sübjektif cevaplar verme olasılığı diğer bir sınırlılıktır. Bundan sonraki 
çalışmalarda farklı sektörlerden geniş örneklem ile çalışılması Türkiye’de hat yöneticilerin 
insan kaynakları uygulamalarına katılımı ve bu katılımı etkileyen faktörler konusunda daha 
açıklayıcı bulgulara ulaşılması konusunda yararlı olacaktır. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE 
TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM1 

 

 
Yusuf KESKİN2 

Öz 

1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel hem izlediği 
politika, hem de eğitimde yaptığı değişimler ile zamanına damgasını vurmuştur. Onun -
özellikle Tarih eğitimi konusundaki- yaptığı bu uygulamalar daha sonraki dönemleri de 
etkilemiştir. Bu nedenle Hasan Ali Yücel dönemindeki-özellikle Tarih eğitimi alanında 
gerçekleştirilen- bu köklü değişimin incelenmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, 1938 yılından 1950 yılına kadar yayınlanmış olan Tarih dersi öğretim 
programları ile ulaşılabilen Tarih ders kitapları incelenmiş ve değişimin ana hatları tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Programlar ve ders kitapları tarihsel yöntem içinde yer alan içerik 
analizi tekniğiyle incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda;özellikle bu dönemde Atatürk’ün belirlediği milli tarih 
anlayışından büyük bir sapma olduğu ve Yunan-Roma tarihinin önem kazandığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarih eğitimi, Tarih programları, Tarih ders kitapları. 
 

 
TRANSFORMATION OF MIDDLE AND HIGH SCHOOL PROGRAMS AND 

COURSE BOOKS DURING THE PERIOD OF NATIONAL EDUCATION 
MINISTER, HASAN ALI YÜCEL 

 
Abstract 

Hasan Ali Yücel who was the president of the board of education between 1938-1946, 
has marked the period by his changes and policies. His applications-particularly about history 
education-also influenced later periods. Therefore, the fundamental change- especially in the 
area of education of history- in his period must be examined. 

In this study, history course books that can be reached with the history curriculum 
published from 1938 up to 1950 were examined and the main features are tried to be 
determined. Programs and textbooks are examined with the content analysis techniques that 
take place within the historical method. 

As a result of study, it is determined that in this period there is a greater deviation from 
Ataturk’s understanding of national history and history of Greek-Roman becomes important.  

Key words: History education, History curriculums, History course books. 
 

                                                 
1 Bu çalışma “I. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur. 
2 Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, ykeskin@sakarya.edu.tr 
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Giriş 
Sosyal bilimler insanla ilgili her türlü konuyu, toplumlar arası ilişkileri ve toplumların 

yaşayışlarını inceleyen, elde ettiği sonuçları aksi ispatlanana kadar doğru kabul eden çok 
geniş bir alandır. İçerisinde ekonomi, tarih, coğrafya, antropoloji, güzel sanatlar gibi 
disiplinler bulunmaktadır. Sosyal bilimlerin temel disiplinlerinden biri olan tarihin ortaya 
çıkışı ve tanımı konusunda tartışmalar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam 
etmektedir.  

Carr’a (1987: 41) göre tarih “bugün ile geçmiş arasında kesintisiz bir diyalog”tur. 
Collingwood’a (1996: 41) göre “insanın ne yaptığını, böylece insanın ne olduğunu öğreten” 
bir disiplindir. Dilek’e (2007: 5) göre tarih “geçmiş veya geçmişin aynası değil, geçmişi 
inceleyen bir çalışma disiplinidir.”Yine Dilek (2007) tarihi “değişimin bilimi” olarak 
nitelendirmektedir. Tarih ders kitaplarında ise tarih “insan topluluklarının geçmişteki 
yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi 
içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen, elde ettiği bulguları, belgelere dayanarak 
objektif bir şekilde açıklayan sosyal bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır. 

Collingwood’un yukarıda verilmiş olan tarih tanımlaması gerçekten önemlidir. Tarih 
disiplini sadece insanın geçmişte neler yaptığını göstermez. Ayrıca insanın ne olduğunu ve ne 
yapması gerektiğini de öğretir. Bunun yapılabilmesi ise, tarihin okullarda ayrı bir ders 
şeklinde okutulmasıyla mümkündür. Bu noktadan hareketle tarih öğretimi/eğitimi üzerinde 
durmak yerinde olacaktır. Tarih öğretimi, formal eğitim kurumları aracılığıyla, tarih biliminin 
ortaya koymuş olduğu bilgi, tutum ve becerileri öğrencide davranış haline getirmeye 
çalışmaktır (Demircioğlu, 2007). Acaba tarih yazmak mı, yoksa tarihi öğretmek mi daha 
zordur? Günümüz dünyasına ve özelde de Türkiye’ye bakıldığında, bu sorunun cevabının 
“tarihi öğretmek” olduğu anlaşılmaktadır. Tarih biliminin gelişim seyri ve bugünkü geldiği 
seviyeye bakıldığında -birtakım problemlerin halen varlığını sürdürmesine rağmen- şaşırtıcı 
bir gelişim gösterdiği gözlenmektedir. Ama onun öğretimi konusunda geçmişte var olan temel 
problemlerin bugün bile varlığını sürdürdüğü ve tartışmaların bitmediği görülmektedir.  

Okulda tarih derslerinde neyin öğretilmesi, tarih programının hangi konuları içermesi 
ve programdan hangi konuların atılması gerektiği konusunda çok farklı görüşler 
bulunabilmektedir (Vella, 2001). Ülkemizde bu durumun, özellikle Cumhuriyet döneminde 
çok geçerli olduğu söylenebilir.  

Tarih Öğretimi ile Siyasal/Felsefi Düşünce Arasındaki İlişki 
Tüm dünyada tarih eğitimini şekillendiren ana unsur, dönemin hâkim siyasal/felsefi 

düşünce şeklidir. Tarih eğitiminde belirleyici faktörler eski çağda devlet şekilleri iken, orta 
çağda din, modern çağda ulusçuluk/milliyetçilik, günümüz dünyasında ise küreselleşmenin 
içinde değerlendirilen çokkültürlü yaklaşımdır (Şimşek, 2007).  

Klasik tanımlamaya göre eğitimin amacı, bilimin, ülke ve toplumun gelişimine katkıda 
bulunacak şekilde okul programlarında yer almasını sağlamaktır. Bu açıdan düşünülüğünde 
matematik, fizik, kimya gibi disiplinler faydalıdır. Çünkü bunların bilimsel ve teknolojik 
gelişmeye katkı sağladığı düşünülmektedir. Fakat tarih disiplininin bu tür bir misyonunun 
olamayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Tarih ders programları hazırlanırken topluma ve 
bireye pratikte yararlı olması düşünülmüş, kısacası tarih geçmişten günümüze bireyin 
vatandaşlık eğitiminde bir araç olarak görülmüştür (Dilek, 2007). Bu durum da ister istemez 
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hazırlanan Tarih dersi öğretim programlarına ve kitaplarına, dönemin siyasal ve felsefi 
düşüncesinin yansıtılmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada Türkiye’de 1938 yılından 1950 yılına kadar yayınlanmış olan Tarih 
dersi öğretim programları ile ulaşılabilen Tarih ders kitapları incelenmesi ve değişimin ana 
hatlarının tespit edilmesiamaçlanmıştır.Bu yıllardaki (1938-1950 aralığı) Tarih dersi 
konularının düşünsel arka planını ve gelinen noktayı anlayabilmek için daha eskinin de 
bilinmesi gerekmektedir.  

1923-1938 Yılları Arasında Tarih Öğretimi 
Cumhuriyet döneminde Türk eğitimsisteminin ana hatları Atatürk tarafından 

belirlenmiştir. Atatürk, daha KurtuluşSavaşı yıllarında, hatta düşmanın Ankara’ya çok 
yaklaştığı bir sırada 15 – 22Temmuz 1921 tarihleri arasında Maarif Kongresini toplayarak, 
eğitim alanındayapılacak çalışmaların da, düşmanın Anadolu’dan atılması kadar 
öncelikliolduğunu gözler önüne sermiştir (Dönmez, 2005: Akyüz, 1983). Atatürk Büyük 
Taarruzdan sonra 27 Ekim 1922’de Bursa’da öğretmenler hitaben gerçekleştirdiği bir 
konuşmasında “Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz tahsilin hududu ne olursa olsun, 
onlara esaslı olarak; milletine, Türkiye Devletine, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düşman 
olanlarla mücadele etmeyi öğreteceğiz” diyerek eğitimde özellikle milli şuur kazandırmanın 
önemine vurgu yapmıştır (Yiğit, 1992).   

Atatürk’ün getirdiği modelin dayandığı iki temel husus vardır. Birincisi millileşme, 
ikincisi ise modernleşmedir. Çağımızın bilgi ve teknolojik birikiminin Batıda olması, 
batılılaşmanın en önemli sebebi olmuştur. Atatürk birbirine zıt görünen batıcılık ve 
milliyetçilik fikirlerini Türkiye Cumhuriyeti’nde birleştirmiştir. Atatürk Türk milletinin 
çağdaşlaşmasını ekonomik kalkınmada ve bu kalkınmayı sağlayacak gücü de milli eğitimin 
gelişmesinde görmektedir. Milli eğitimin kaynağını da Türk milletinin yüksek karakterine 
bağlamıştır. O, Türklüğe olan sevgisini ve milli şuurunu, bir gurur vesilesi olarak birçok 
kereler dile getirmiştir (Yiğit, 1992). 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan modernleşme birikimini ve Türkçülük felsefesini 
miras almıştır. Amaç yeni bir ulus/millet yaratmaktır. Atatürk’ün bu dönemde kurduğu Türk 
Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu özellikle Orta Asya Türk tarihi üzerine çalışmalar 
yapmıştır. Bu durum öğretime de yansımış ve böylece Tarih dersi halka ulusal/milli bilinç 
aşılamanın en önemli aracı olarak görülmüştür (Şimşek, 2007). Atatürk dönemi Tarih 
anlayışı, sadece Anadolu Türkçülüğü etrafında oluşmamış, dünyanın çeşitli bölgelerinde 
bulunan Türkleri konu alan araştırmalar ve bilgilendirmeler içermiştir (Şeker, 2006). 

Atatürk’ün Tarih tezi doğrultusunda, onun ölümüne kadar hazırlanmış programlar 
incelendiğinde konuların Türk tarihi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Ergin (1943: 1484) bu 
değişimle ilgili şunları söylemektedir: “Atatürk’ün başardığı Türk inkılâbı üzerine okulların 
Tarih programı yeniden tanzim olundu. Ve okullarda Türk Tarihine ve inkılâp ve Cumhuriyet 
tarihine önemli bir mevki verildi.”  

Bu dönemde (1923-1938) uygulanan ortaokul ve lise Tarih programları birçok defalar 
değiştirilmiş ve program geliştirme çalışmalarına sürekli olarak devam edilmiştir. Bu 
dönemde uygulanan ortaokul ve lise müfredat programları1 aşağıda tanıtılmıştır. 

                                                 
1 1950’li yılların sonuna kadar “eğitim programı” kavramı yerine “müfredat programı” kavramı kullanılmıştır. 
Bazı uzmanlar müfredat ve program kavramlarının eşanlamlı olduklarını ve bu nedenle bir arada 
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Ortaokul Programları 
Cumhuriyet kurulmadan önce birçok değişikliğe uğrayan ortaokul programları, 1922 

yılında uygulamaya giren ve bir ara program olarak nitelendirebileceğimiz İlk, Orta Tedrisât 
Mektepleri Müfredat Programıile sona erer. Bu program TBMM Hükümeti Umûr-i Maârif 
Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanmış ve Ankara’da basılmıştır. Bu programda 
yer verilen Tarih konuları incelendiğinde Türk, Dünya ve İslam tarihi konuları arasında bir 
denge gözetildiği görülmektedir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında, lise birinci devre denilen ortaokulların müfredat 
programlarına 1924 yılında kavuşabilmişlerdir (Cicioğlu, 1982). Bu programa göre, Tarih 
dersi ortaokulların tüm sınıflarında haftada iki ders saati olarak yer almaktadır. 

1924 programı üç yıl uygulandıktan sonra, öğretmen ve ilgili müfettişlerin raporlarına 
dayalı olarak Tarih, Coğrafya ve Matematik programlarında değişiklik yapılmıştır. Din dersi 
de programdan çıkarılmıştır (Cicioğlu, 1982). Tarih dersindeki değişiklik ise, özellikle İslam 
tarihi konularının programdan çıkarılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

1931-1932 Orta Mektep Müfredat Programı ile Tarih ve Yurt Bilgisi derslerinde köklü 
bir değişime gidilmiştir. Bu program uyarında Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanarak 
basılan dört ciltlik tarih kitapları, ortaokul ve liselerde okutulmaya başlanmıştır (Cicioğlu, 
1982). Bu programla Tarih derslerinde ağırlık Türk tarihine verilmiş ve Türklerin Orta 
Asya’dan bütün Dünya’ya yayıldığı ve uygarlığın öncüsü olduğu tezi savunulmuştur. Böylece 
Cumhuriyet döneminde Harf inkılâbından sonra en önemli değişiklik tarih tezinde olmuştur.  

Lise Programları 
Cumhuriyet döneminin ilk lise programı olan 1924 müfredat programında özellikle 

Tarih dersi üzerinde durulmuştur. Bu derse ait programdan saltanatla ilgili kısımlar çıkarılmış, 
Kurtuluş Savaşı, Sevr ve Lozan Antlaşmaları Cumhuriyetin ilanı ve hilafetin kaldırılması 
konuları eklenmiştir (Cicioğlu, 1982). Liselerin ilk iki sınıfında haftada iki saat olan Tarih 
dersi son sınıfta Fen şubesinde iki, edebiyat şubesinde ise haftada dört saattir. Edebiyat 
şubesine haftada iki saat Türk Medeniyet Tarihi dersi konulmuş olup bu iki saatlik fazlalık 
bundan kaynaklanmaktadır (Yücel, 1994). 

1924 programı üç yıl uygulandıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda Edebiyat 
Tarihi, Tarih, Coğrafya ve Matematik programlarında değişiklik yapılmıştır. 1927 tarihli bu 
programda Tarih dersi ilk iki sınıfta haftada iki saat, üçüncü sınıf düzeyinde ise Fen şubesinde 
iki, Edebiyat şubesinde ise üç saat olarak belirlenmiştir. Tarih programı ile ilgili olarak saat 
azlığı ve kitapların hacimli olduğu konusuna değinilmiş ve program, Türk tarihi merkeze 
alınarak yeniden düzenlenmiştir (Cicioğlu, 1982). 

1928 yılında gerçekleştirilen Harf İnkılabından sonra lise müfredatında değişiklik 
yoluna gidilmiş ve Arapça ile Farsça dersleri programdan çıkarılmıştır. 1929 yılı içinde ise 
Türkçe ders programında değişiklik yapılmış ve bu ders için yeni bir program yürürlüğe 
konulmuştur (Cicioğlu, 1982).  

1931 yılında yayınlanan Lise Müfredat Programı’nda bazı dersler, bir ders altında 
birleştirilmiştir. Ayrıca ikinci yabancı dille, Askerlik ve Yurt Bilgisi dersleri programda ilk 

                                                                                                                                                         
kullanılamayacaklarını savunmaktadırlar. Fakat müfredat Arapça, tekil olguların arka arkaya sıralanmasından 
oluşan liste anlamına gelmektedir (Başaran, 1978).     
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defa yer almıştır. Bu program üç yıl uygulanmış ve 1934 yılında yeni bir program 
yayınlanmıştır. Bu programda önemli bir değişiklik yoluna gidilmemiş olup, daha çok 
parçalar halinde yayınlanmış müfredat programlarını birleştirici bir özelliği vardır (Cicioğlu, 
1982).  

1937 yılında yayınlanan program bir sene uygulandıktan sonra 1938 yılında ufak 
değişikliklerle yeniden yayınlanmıştır. 1938 programı bazı değişikliklere uğrayarak 1947 
yılına kadar uygulamada kalmıştır (Cicioğlu, 1982). 

1938-1950 Yılları Arasında Tarih Öğretimi 
İnönü dönemi diye nitelendirilebilecek 1938-1950 yılları arası siyasi olarak statik bir 

yapıya sahip iken, kültürel alanda son derece hareketlidir. Çünkü bu dönemde, Atatürk’ün 
milli kültür politikasından farklı olarak, yeni bir kültürel yapının inşasına geçilmiştir (Yiğit, 
1992). İnönü, kalkınmayı ekonomik bir problem olarak değil, bir kültür problemi olarak ele 
almıştır.  

Bu dönem, tüm dünyada bir ekonomik iflasın yaşandığı ve II. Dünya Savaşı’nın 
sürdüğü yıllardır. İnönü kültür problemi olarak ele aldığı kalkınmayı sağlayabilmek için 
konservatuar açmış, opera kurmuş, MEB kanalıyla batı kültürünü Türkçeye aktarmış, işi lise 
programlarına Yunanca ve Latince dersleri ile Yunan ve Roma tarihinin konulmasına kadar 
götürmüştür. Yine bu dönemde laiklik de son derece katı bir şekilde uygulanmıştır (Yiğit, 
1992). 

Hümanizmin bir kültür politikası olarak benimsenmesi, esasında Hasan Ali Yücel’in 
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde başlamıştır. Milli Eğitim Bakanı Yücel, yeni kültür 
anlayışını şöyle açıklamaktadır (Türkdoğan, 1988; akt. Yiğit, 1992: 45): 

Kültür anlayışımızda milliyetçiliğin tecellilerinden biri de cumhuriyetin daha ilk 
zamanlarında Arapça ve Farsçayı kaldırmamız olmuştur. Bu boşluğu, Latince ve Yunanca 
ile doldurmaya başladık. 

Yücel’in bu açıklaması, hem bir yanlışı hem de bir tezatı ortaya koymaktadır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Arapça ve Farsçaya karşı alınan tavır milliyetçiliğe ait bir 
uygulama değil, Batılılaşmak için gerçekleştirilen bir eylemdir. Zaten Yücel’in söylediği gibi 
Arapça ve Farsçadan doğan boşluğun Latince ve Yunanca ile doldurulması milliyetçilik ile 
açıklanamaz. Toynbe ve Somervell (1946: 510) çalışmalarında, Atatürk’ün Arapça ve Farsça 
kelimeleri temizleme hareketini başlattığını ve bu kelimelere karşı yasak koyduğunu dile 
getirmekte ve özellikle 1930’ların başından itibaren ise Kuman sözlükleri, Orhun Yazıtları, 
Uygur vecizeleri ve Çin Hanedanlık tarihlerini inceleme emrini verdiğini ifade etmektedir. 
Toynbe ve Somervell (1946: 510) “Türklerin liderinin (Atatürk) uyguladığı yöntem[Arapça ve 
Farsça kelimelere karşı uyguladığı temizleme faaliyeti]1 nüfusundaki yabancı unsurlardan 
kurtulması kadar kötüydü” diyerek yapılan sadeleştirme faaliyetini sert bir dille eleştirmiştir.  

1938-1950 yılları arasında kültür hayatına hâkim olan hümanist görüş, Atatürk 
döneminden gelen milli kültür heyecanı ve milliyetçilik arzusunu zayıflatmış ve büyük bir 
yıkıma neden olmuştur (Yiğit, 1992). Atatürk zamanında oluşturulan Türk Tarih Tezi ve 
Güneş Dil Teorisi ile hümanist kültür anlayışı ve felsefesi taban tabana zıttır. Hümanist kültür 
politikasının ana ekseni evrensel değerler iken, Atatürk döneminin kültür anlayışı milliliğin 
her türlü değerin üstünde tutulmasıdır (Elbir ve Karakaş, 2007).  
                                                 
1Köşeli parantez içindeki açıklama araştırmacıya aittir. 
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Hümanizm meselesinin eğitim alanında ayrıntılı olarak ele alınıp incelendiği yerlerin 
başında 17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında gerçekleştirilen Birinci Maarif Şurası 
gelmektedir. Bu şurada bir taraftan milli kültürden bahsedilirken, diğer taraftan Türk 
kültürünün hümanist batı kültürüne göre yönlendirileceğinden söz edilmiştir. Bu şurada 
hümanist kültür adeta dayatılmıştır (Elbir ve Karakaş, 2007). 

Atatürk’ün ölümünden sonra -özellikle ortaokul ve lise Tarih dersi programlarında 
ağırlıklı olmak üzere- ulusal/milli tarih anlayışı terk edilerek Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali 
Yücel ve onun bağlı olduğu CHP idaresi Türk Hümanizmasına yönelmiştir. Bu dönemde 
hazırlanmış Tarih dersi programları ve ders kitapları incelendiğinde Yunan ve Roma tarih ve 
medeniyetine ait konuların ağırlıklı olduğu, Türk tarihinin ise ikinci plana itildiği 
görülmektedir (Keskin, 2008). “Yücel ve onunla aynı doğrultuda görüşlere sahip tek parti 
(CHP ve İsmet İnönü) yönetiminin, Avrupa medeniyetine eski Yunandan geçmek ile 
varılacağı şeklinde giriştikleri Hümanizm hareketi” (Keskin, 2002: 234), farklı kesimlerden 
gelen güçlü tepkilerin etkisiyle 1946 yılından itibaren CHP tarafından da terk edilmiştir. 
1950’li yıllardan itibaren tekrar Türk tarihine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Tarih 
öğretiminde Türk tarihinin ağırlık kazanması, daha sonraki yıllarda artarak devam etmiştir 
(Şimşek, 2007). 

Ortaokul Programları 
1937-1938 tarihli Ortaokul Programı, bir yıl denendikten sonra, 1938-1939 öğretim 

yılında itibaren, 11 yıl uygulanacak olan müfredat programı hazırlanmıştır. 1938 tarihli bu 
program Hasan Ali Yücel Milli Eğitim bakanlığına getirildikten kısa bir süre sonra 
hazırlanmıştır. Bu programda Tarih dersi ortaokulun tüm sınıflarında vardır ve haftada ikişer 
ders saatidir. Tarih dersine ait öğretim programında özel amaçlara, açıklamalar ve öğretim 
araçlarına yer verilmemiştir. Tarih dersi öğretim programı, derslere ait konuların (ana ve alt 
konu başlıkları halinde) sıralandığı klasik anlayışa göre düzenlenmiştir. Programda yer verilen 
konular incelendiğinde, daha önce uygulanan Tarih programlarından farklı olduğu ve içerikte 
radikal değişime gidildiği görülmektedir. 

Cumhuriyet döneminin, pedagojik içeriğe ve ilkelere sahip ilk ortaokul programı 1949 
tarihinde yayınlanmıştır. Uzun yıllar (1970 yılına kadar) uygulamada kalan programda Milli 
Eğitimin amaçlarına ve ortaokulun eğitim-öğretim ilkelerine yer verilmiştir. 1949 tarihli bu 
programla, daha önceki programlarda bağımsız bir ders olan yazı dersi “Türkçe” dersi içine 
alınmış 1938 programında gördüğümüz Askerlik dersi programdan çıkarılmıştır. Bu programa 
Serbest Çalışmalar adı altında bir ders konulmuştur. Programın içeriğindeMilli Eğitimin 
amaçları, ortaokulun eğitim-öğretim ilkeleri, dersler ve bunların programları1 ile haftalık ders 
dağılım cetveline yer verilmiştir. 

Lise Programları 

17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında gerçekleştirilen Birinci Maarif Şurası’nın 
gündeminde hümanizma konusu yok iken aniden gelmiş, hümanist kültürü yaygınlaştıracak 
olan liselerin klasik şubeleri ile ilgili de herhangi bir karar alınmamıştır. Buna rağmen Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, 1940 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de birkaç lisede 
Latince dilinin öğretileceği klasik kolların açılmasını sağlamıştır (Kafadar, 2002; aktElbir ve 
Karakaş, 2007). 

                                                 
1 Derslerin programları verilirken, o dersle ilgili amaçlar ve açıklamalara da yer verilmiştir. 
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1940’da bir oldubitti yoluyla açılan Klasik şubede haftada beş saat Latince öğretimi 
yapılmaktadır. Klasik şubelerin Tarih müfredatı incelendiğinde; Tarih konularının üçte 
ikisinin Yunan ve Roma konularına ayrıldığı ve bu konuların en ince ayrıntısına kadar 
verildiği görülmektedir (Elbir ve Karakaş, 2007).   

1943 yılında toplanan “İkinci Maarif Şurası”nda bütün öğretim kademesindeki 
okullarda Ahlâk dersinin konulması gereği üzerinde durulmuştur. Liselerde Ahlâk dersinin 
Felsefe ders grubu içerisinde yer alması ve pratik ahlâka daha çok yer verilmesi konusunda 
karar verilmiştir. Ayrıca lise Tarih dersi saatlerinin arttırılması ve lise programlarına Sanat 
Tarihi dersinin eklenmesi gibi konularda şurada ortak görüş birliğine varılan konulardır 
(Cicioğlu, 1982). 

1947 yılında bazı liselerde “Latince” adıyla yeni bir kol -ama bu kez resmi olarak-
açılmış, ancak sadece iki yıl uygulamada kalabilmiştir. 1949 yılında toplanan “IV. Milli 
Eğitim Şurası”nda liselerin dört yıla çıkarılması kararı alınmış, ancak bu karar 1952 yılında 
yayınlanan programla uygulama sahasına girebilmiştir. 1956 yılında ise liselerin öğretim 
sürelerinin tekrar üç yıla indirilmesi nedeniyle yeni bir program hazırlanmıştır.  

1938 yılından sonra özellikle ortaokul ve lise Tarih programları ve ders kitaplarındaki 
dönüşümü anlayabilmek için, bu dönemde Milli Eğitim bakanlığı yapmış Hasan Ali Yücel’i 
ve onun zihin yapısını tanımak yerinde olacaktır. 

 

Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 
Türk millî eğitimine damgasını vurmuş ve devamlı hatırlanan eğitim 

bakanlarılistesinin başında, özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında Türk eğitim ve kültürüne 
kendine has yöntemlerle hizmet etmiş olan Hasan Âli Yücel gelmektedir. Hasan Âli Yücel, 
Cumhuriyet döneminde, eğitim bakanlığına getirilmiş “meslek mensubu” ilk kişidir. İsmet 
İnönü zamanında beş kabinenin değişmez eğitim bakanı olarak, Cumhuriyet döneminde en 
uzun süre (7 yıl 7 ay 7 gün) eğitim bakanlığı yapmış kişidir (Ergün,1998). 

Yücel (1897-1961) İstanbul'da doğdu. Darülfünun Felsefe Bölümünü bitirmiş, Felsefe 
ve Edebiyat öğretmenliği (1922-1927) ve müfettişlik yapmıştır. 1930’da bir yıl süreyle 
Fransa’da bulunmuş ve bu ülkenin eğitim sistemini incelemiştir. 1935 yılında İzmir 
milletvekili olarak meclise girmiş ve yukarıda da belirtildiği gibi 1938-1946 yılları arasında 
Milli Eğitim bakanlığı yapmıştır (Akyüz, 1999). 

Hasan-Âli Yücel’in hayatındaki en karakteristik nokta, ailesinin tarikat ve tekkelerle 
yakın ilgisidir. Kendisi Mevlevihane’de naat okumuş, müezzinlik yapmış, Mevlevi ayinlerine 
katılmıştır. Mevlevihane’nin şeyhi Mehmet Celâleddin Dede Efendi ve din âlimlerinden ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış olan Prof. Şerafettin Yaltkaya ile yakın dostlukları vardır. 
Bu husus, onun daha sonraki hayatında ve eserlerinde kendini göstermiştir (Ergün, 1998; 
Sayar, 2002).  

Yöntem 

Araştırmada, 1938-1950 yılları arasında uygulanan ortaokul ve lise Tarih dersi öğretim 
programları ile ders kitaplarının incelenmesi ve bunların karşılaştırılması amaçlandığından 
tarama modeli içinde yer alan tarihsel yöntem kullanılmıştır. Programlar ve ders kitapları 
tarihi/karşılaştırmalı analiz tekniğiyle incelenmiştir. 
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Araştırmada tarihsel yöntem kullanıldığından veri kaynaklarımız; 1938-1950 yılları 
arasında uygulanan ortaokul ve lise Tarih programları, Tarih ders kitapları, Türk eğitim tarihi 
üzerine yapılan araştırmalar, Tarih öğretimi ve programları üzerine yazılan eleştiri veya 
açıklayıcı nitelikteki eserlerdir. 

1938-1950 yılları arasında uygulanmış ortaokul ve lise Tarih öğretim programları ile 
ders kitaplarından hepsine ulaşılamamış olup, ulaşılabilenler şunlardır: 

 1938 tarihli Ortaokul Programı 
 1949 tarihli Ortaokul Programı 
 1938 tarihli Lise Müfredat Programı 
 1939 tarihli Tarih I (Ortaokul için) 
 1939 tarihli Tarih II (Ortaokul için) 
 1939 tarihli Tarih III (Ortaokul için) 
 1950 tarihli Tarih III Yeni ve Yakın Çağlar (Ortaokul için) 
 1943 tarihli İlkçağ Tarihi (Lise birinci sınıf) 
 1943 tarihli Ortaçağ Tarihi (Lise ikinci sınıf) 
 1942 tarihli Yeni ve Yakın Çağlar Tarihi (Lise üçüncü sınıf)  

Yukarıda verilmiş olan programlar ve ders kitapları analiz edilirken, öncelikle her 
program/kitap kendi içinde değerlendirilmiştir. Değerlendirme işlemi yapılırken içerikte yer 
alan ünite ve konuların özet listeleri verilmiş ve bunlar tabloya dökülmüştür. Tablolar 
oluşturulurken ders kitaplarının içeriği ve konuların ders kitabındaki hacmi (sayfa sayısı) esas 
alınmıştır. İnceleme sırasında ders kitapları için ayrı bir başlık açılmayarak, ilgili olduğu 
programın içinde değerlendirilmiştir.  

Tarih dersi -giriş bölümünde de belirtildiği üzere- geçmişten günümüze bireyin 
vatandaşlık eğitiminde bir araç olarak görülmüştür Bu durum da ister istemez hazırlanan 
Tarih dersi öğretim programlarına ve kitaplarına, dönemin siyasal ve felsefi düşüncesinin 
yansıtılmasına neden olmuştur. Bu çalışma, Atatürk’ün ölümünden sonraki dönemde (1938-
1950 yılları arası) Tarih anlayışı ve öğretimindeki dönüşümü/değişimi gözler önüne sermesi 
açısından önemlidir. Zira bu değişim 1980’li yıllara kadar -azalarak ta olsa- etkisini 
sürdürmüştür. 

Bulgular ve Yorum 
Bu bölümde, 1938-1950 yılları arasında uygulanan ortaokul ve lise Tarih programları 

ile ders kitaplarından ulaşılabilenlerin analizi neticesinde tespit edilen bulgulara yer 
verilmiştir.Ortaokul ve lise Tarih programları ile ders kitapları iki ayrı başlık altında 
incelenmiştir. 

Ortaokul Programları ve Ders Kitapları 
Aşağıda, bu dönemde yayınlanmış olan iki ortaokul programı (1938 ve 1949 tarihli 

ortaokul Tarih dersi programları) ile o programların uygulanması amacıyla hazırlanmış ders 
kitaplarının içerik analizi neticesinde ulaşılmış olan sonuçlara yer verilmiştir. 

1938 Tarihli Ortaokul Tarih Dersi Öğretim Programı 

1938 programına göre Tarih dersi ortaokulun tüm sınıflarında (I, II ve III) vardır ve 
haftada ikişer ders saatidir. Tarih dersi öğretim programı derslere ait konuların (ana ve alt 
konu başlıkları halinde) sıralandığı klasik anlayışa göre düzenlenmiştir. 
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Ortaokul birinci sınıflarda Tarih dersi “Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski Zamanlar” 
şeklinde adlandırılmıştır. İçerikte 14 ana konu başlığı ile bunların altında birçok alt konu 
başlığına yer verilmiştir. Aşağıda bu sınıfa ait ders konuları ana başlıklar esas alınarak 
incelenmiştir. 

1. Beşer Tarihine Giriş. 
2. Büyük Türk Tarih ve Medeniyetine Umumî Bir Bakış. 
3. Çin. 
4. Anayurtta En Eski Devletler. 
5. İskit Türk İmparatorluğu. 
6. Hint. 
7. Kalde, Elam ve Asur. 
8. Mısır. 
9. Anadolu. 
10. Fenikeliler. 
11. İbraniler. 
12. İran. 
13. Ege Havzası. 

1- Memleket ve ahali. 
2- Tarihi devirler ve göçler: M. E. 6000-2500 arasındaki devir... 
3- Ege havzasında eski medeniyetler: Minos medeniyeti.- Miken medeniyeti. 
4- İyonlar ve medeniyetleri, müstemlekeler: İyonlar ve Torlar. -İyon müstemlekeleri... 
5- Yunanlıların dini ve esatiri, Omer şiirleri:... 
6- Isparta: Memleket ve ahal... (Ortaokul Programı, 1938: 25-26). 

14. Eski İtalya ve Etrüskler. 
1- Memleket ve ahali. 
2- Etrüskler, kırallık devri: Etrüskler. -Yaşayışları. -Etrüsk medeniyeti. -Etrüsk kıralları.  
3- Konsüllük devrinde Roma, İtalya birliği:... 
4- Roma Emperyalizmi ve Pön harpleri:... 
5- İtalya haricinde fetihler:... 
6- Fetihlerin neticeleri:... 
7- Sezar, Sezardan evvel Galya:... (Ortaokul Programı, 1938: 27-29). 

Yukarıda verilmiş son iki konu ve alt maddeleri incelendiğinde Yunan-Roma tarih ve 
medeniyetine ait konulara ayrı bir önem gösterildiği, konu içeriklerinin çok detaylandırıldığı 
görülmektedir.  

Bu program uyarınca ortaokul birinci sınıflar için hazırlanan ilk tarih ders kitabı 
“Ortaokul için Tarih I” adını taşımaktadır. Yazarları hakkında bilgi verilmeyen bu ders kitabı 
254 sayfa olup, 1939 yılında İstanbul Maarif Matbaası’nda basılmıştır. Kitapta ilk göze 
çarpan husus yukarıda verilen program içeriği ile kitaptaki içeriğin/konu başlıklarının harfi 
harfine uyuşmasıdır. Kitap oldukça görsel hazırlanmış olup resim ve çizimlere oldukça yer 
verildiği görülmektedir. Kitabın sonunda ise bir kronoloji cetveli ile haritalara yer verilmiştir. 
Kitapta yer verilen konuların -sayfa sayıları esas alınarak- yüzdelik dağılımları aşağıda Tablo 
1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: 1939 Tarihli Ortaokul “Tarih I” Ders Kitabında Konuların Dağılımı 

Konu Başlığı Sayfa % Küm. % 
1) Beşer Tarihine Giriş 12 4,7 4,7 
2) Büyük Türk Tarihi ve Medeniyeti… 4 1,6 6,3 
3) Çin 10 3,9 10,2 
4) Anayurtta En Eski Devletler 6 2,4 12,6 
5) İskit Türk İmparatorluğu 5 2,0 14,6 
6) Hint 12 4,7 19,3 
7) Kalde, Elam ve Asur 16 6,4 25,7 
8) Mısır 21 8,3 34,0 
9) Anadolu 23 9,0 43,0 
10) Fenikeliler 10 3,9 46,9 
11) İbraniler 7 2,8 49,7 
12) İran 12 4,7 54,4 
13) Ege Havzası 60 23,6 78,0 
14) Eski İtalya ve Etrüskler 56 22,0 100,0 

Toplam 254 100,0  

Yukarıda verilmiş olan tablo incelendiğinde, içeriğin bu yaş çocuğu için çok yoğun 
olduğu görülmektedir. İçerikte Türk tarihine ayrılan konuların toplam 15 sayfa olduğu (% 6; 
2, 4 ve 5 numaralı konular), Yunan ve Roma Tarihine ayrılan konuların ise yaklaşık kitabın 
yarısını kapsadığı (116 sayfa, % 45,6; 13 ve 14 numaralı konular) dikkati çekmektedir. Bu 
durum -yukarıda belirtildiği gibi- ilgili sınıfa ait ders programında da tespit edilebilmektedir.  
Bu program yayınlandığı sırada Hasan Âli Yücel Milli Eğitim Bakanı idi. Turan’ın (1994) da 
belirttiği gibi Yücel eğitimde giriştiği “Hümanizm” hareketi ile tanınır. O eski Yunan ve 
Roma’ya hayrandır. Liselere Lâtince dersinin konulması da onun zamanında 
gerçekleştirilmiştir.  Hümanizmin teorik çerçevesinin Eski Yunan düşüncesi olduğu belirten 
Yücel “Aşısı eski Yunanda olmayan hiçbir medeniyet bugün ayakta, gövdesi sağlam halde 
değildir” diyerek bu düşüncesini belirtir. O, medeniyet, millet ve güçlü bir devlet oluşumunun 
kökenini eski Yunan ve Hümanizm düşüncesi içinde bulur (akt. Taşkesen, 2006).  

İkinci sınıflara ait Tarih dersi “Orta Zamanlar” şeklinde adlandırılmıştır. İçerikte 32 
tane ana konu başlığı ile bunların altında birçok alt konu başlığına yer verilmiştir. Bu ana 
konu başlıkları şöyledir (Ortaokul Programı, 1938): 

Orta Zamana Girerken, Alanlar ve Avrupayı İstilâları, Avrupa’da Türk-Hun İmparatorluğu, 
Beşinci Asırda Avrupa, Avar İmparatorluğu, Bizans, Asyada Gök-Türk İmparatorluğu, 
Türkeş Devleti, Karluk Devleti, Uygur Devleti, Garbî Asya ve Şarkî Avrupa Türk 
Devletleri, Beşinci Asırdan Sonra Avrupaya Şarktan Gelen İstilâcılar, İslâm Tarihi, İlk 
Müslüman Türk Devletleri, Karolenj İmparatorluğu, Normanlar, Alaman Dukalıkları ve 
Mukaddes Roma Germen İmparatorluğunun Kuruluşu, Papalarla İmparatorlar Mücadelesi, 
Derebeylik, Büyük Selçuk İmparatorluğu, Haçlı Seferleri, Harzem Devleti, Türk-Moğol 
İmparatorluğu, Mısır-Suriye Türk Devletleri, Orta Zamanlarda Anadolu Türk Devletleri, 
Anadolu Beylikleri, Anadolu Türk Devletlerinde Medeniyet, Müslüman Türkler İdaresinde 
Hint, Osmanlılar, Timur, Bayazıt’tan Sonra Osmanlılar, Hindistan’da Babür İmparatorluğu 

Yukarıda verilmiş olan konular çok çeşitli olup; Türk, İslâm ve Dünya tarihine ait 
birçok konu gelişigüzel olarak sıralanmıştır. Konular arasında bir irtibatsızlık olduğu ilk 
bakışta dikkati çekmektedir. 

Bu program uyarınca ortaokul ikinci sınıflar için hazırlanan ilk tarih ders kitabı 
“Ortaokul için Tarih II” adını taşımaktadır. Yazarları hakkında bilgi verilmeyen bu ders kitabı 
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165 sayfa olup, 1939 yılında İstanbul Maarif Matbaası’nda basılmıştır. Programdaki konu 
karmaşası ders kitabına da yansımış olup, program içeriği ile kitaptaki içerik/konu başlıkları 
büyük oranda örtüşmektedir. Bir önceki sınıf için hazırlanan ders kitabında olduğu gibi bu 
kitapta da görsel öğelere yeterli düzeyde yer verilmiştir. Kitabın sonunda ise -bir önceki sınıfa 
ait kitabın aksine- kronoloji cetveli ile haritalara yer verilmemiştir. Kitapta yer verilen 
konuların -sayfa sayıları esas alınarak- yüzdelik dağılımları aşağıda Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2: 1939 Tarihli Ortaokul “Tarih II” Ders Kitabında Konuların Dağılımı1 

Konu Başlığı Sayfa % Küm. % 
1) Orta Zamana Girerken 11 6,7 6,7 
2) Alanlar ve Avrupa’yı İstilaları, Avrupa’da Türk-Hun 

İmparatorluğu (2) 5 3,0 9,7 

3) Beşinci Asırda Avrupa 5 3,0 12,7 
4) Avar İmparatorluğu 1 0,6 13,3 
5) Bizans 4 2,4 15,7 
6) Asya’da Gök Türk İmparatorluğu, Uygur Devleti, Garbi Asya 

ve Şarki Avrupa Türk Devletleri (3) 11 6,7 22,4 

7) İslam Tarihi 40 24,3 46,7 
8) İlk Müslüman Türk Devletleri 4 2,4 49,1 
9) Karolenj, Normanlar, Alaman Dukalıkları ve Mukaddes Roma-

Germen İmparatorluğunun Kuruluşu, Papalarla İmparatorlar 
Kavgası, Derebeylik (5) 

17 10,3 59,4 

10) Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Haçlılar Seferi (2) 10 6,1 65,5 
11) Harzem Devleti, Türk-Moğol İmparatorluğu, Mısır-Suriye Türk 

Devletleri (3) 11 6,7 72,2 

12) Orta Zamanlarda Anadolu Türk Devletleri, Anadolu Beylikleri, 
Anadolu Türk Devletlerinde Medeniyet (3) 12 7,3 79,5 

13) Müslüman Türkler İdaresinde Hint 5 3,0 82,5 
14) Osmanlılar, Timur, Bayazıttan Sonra Osmanlılar (3) 23 13,9 96,4 
15) Hindistan’da Babür İmparatorluğu 6 3,6 100,0 

Toplam 165 100,0  

Yukarıda verilmiş olan Tablo 2 incelendiğinde, konuların büyük kısmının İslamiyet 
öncesi ve sonrası Türk tarihine ayrıldığı (89 sayfa; % 54) görülmektedir. Kitapta ikinci büyük 
kısım İslam Tarihine ayrılmış (40 sayfa; % 24) olup, Avrupa tarihine ayrılan kısım ise (37 
sayfa; % 22) son sırada yer almaktadır.Bu programın yayınlandığı sırada Milli Eğitim Bakanı 
olan Hasan Ali Yücel’in hayatının belki de en trajik yönlerinden birisi onun bütün konuşma 
ve yazılarında sıkça vurguladığı, üzerinde önemle durduğu konu milliyetçilik olmasına 
rağmen en büyük eleştirileri aldığı kesimin de milliyetçi kesim olmasıdır (Taşkesen, 2006). 
Bu sınıfa ait Tarih programının içeriğindeki bazı konu maddeleri yapılan bu eleştirileri 
destekler niteliktedir. Orta Zamanlarda Anadolu Türk Devletleri ana konu başlığının altında 
“Selçukların Anadolu’yu istilâsı∗” (Ortaokul Programı, 1938: 33) şeklinde bir alt konu 
maddesi yer almaktadır. Aynı konu başlığı bu sınıfa ait ders kitabında da (s. 120) aynen yer 
almakta olup “Anadolu’yu tehdit eden Türk tehlikesinden kurtulmak için Bizans 
İmparatoru…” ifadelerine yer verilmiştir. İstilâ, kelime anlamı açısından bakıldığında doğru 
bir ifade sayılabilir. Fakat bu program dışında, incelenen hiçbir programda böyle bir ifadeye 
yer verilmemiş olması da ilginçtir (Keskin, 2002: 236). Bu programdan iki yıl önce 
yayınlanan ilkokul programında (1936 İlkokul Programı) bu tarz ifadelerin yer almaması ve 

                                                 
1 Konu başlığı çok fazla olduğu için bazı konu başlıkları birleştirilerek verilmiştir. Birleştirilen bu konular 
toplam sayı olarak parantez içinde belirtilmiştir. 
∗ “İstilâ: Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirme” (Devellioğlu, 1995: 459). 
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konuların tamamen Türk tarihine ayrılmış olması gerçekten düşündürücüdür. Bu sınıfa ait 
ders kitabı bu açıdan zıtlıklarla doludur. Avrupa Hun Devleti’nden bahsedilirken “Bu istila ve 
fütuhat [fetihler] hareketlerinde Hunlar yalnız değillerdi” (s. 14) ifadesi de ilginçtir.   

Ortaokul üçüncü sınıflara ait Tarih dersi programı ise; 

1. Yeni ve Yakın Zamanlar, 
2. Türkiye Cümhuriyeti [Cumhuriyeti] şeklinde iki kısma ayrılmıştır. 

Birinci kısımda beş, ikinci kısımda ise dokuz tane ana konu başlığı yer almaktadır. 
Birinci kısımda yer alan konular aşağıda verilmiştir. 

1. Osmanlı İmparatorluğu. 
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu. 
Hudutların genişlemesi: İstanbulun alınması. Fatihin istilâları. Fatih devrinde hudutlar. 
İkinci Bayazıt ve Cem vak’ası. Yavuz Selim. İranla münasebet... (Ortaokul Programı, 
1938: 35). 

Üçüncü sınıf Tarih programında da, aynen ikinci sınıf programında yer alan “istilâ” 
teriminin kullanıldığı yukarıda görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu “istilâ” etmişken, 
Roma İmparatorluğu “feth” etmiştir.  

2. On Beşinci Asrın Ortasından On Altıncı Asrın Sonuna Kadar Avrupa. 
3. İmparatorluğun İnhitatı. 
4. Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması ve Batması. 
5. XIX Asırda Uzak Şark: Çin, Japonya. 

1938 programında yer alan ve üçüncü sınıflara ait olan Tarih dersi öğretim 
programının ikinci kısmında (Türkiye Cumhuriyeti) ise İnkılap tarihi konularına yer 
verilmiştir. 

Bu program uyarınca ortaokul üçüncü sınıflar için hazırlanan ilk tarih ders kitabı 
“Ortaokul için Tarih III” adını taşımaktadır. Yazarları hakkında bilgi verilmeyen bu ders 
kitabı 313 sayfa olup, 1939 yılında İstanbul Maarif Matbaası’nda basılmıştır. Bu sınıfa ait 
ders programında olduğu gibi kitapta da iki bölüm (Yeni ve Yakın Zamanlar ile Türkiye 
Cumhuriyeti) olduğu görülmektedir. Daha önceki sınıflar için hazırlanan ders kitaplarında 
olduğu gibi bu kitapta da görsel öğelere yeterli düzeyde yer verilmiştir. Kitabın sonunda ise 
bir kronoloji cetveli ile indekse yer verilmiştir.  Kitapta yer verilen konuların -sayfa sayıları 
esas alınarak- yüzdelik dağılımları aşağıda Tablo 3’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3: 1939 Tarihli Ortaokul “Tarih III” Ders Kitabında Konuların Dağılımı 

Yukarıda verilmiş olan Tablo 3 incelendiğinde, Yeni ve Yakın Zamanlar (% 52) ile 
Türkiye Cumhuriyeti (% 48) bölümlerine ayrılan oran birbirine yakındır. Bir önceki sınıfta 
başlanan Osmanlı İmparatorluğu konusunun burada “Yeni ve Yakın Zamanlar” başlığı altında 
devam ettiği ve sonrasında ise “Türkiye Cumhuriyeti” başlığı altında İnkılap Tarihi 
konularına yer verildiği görülmektedir. Ortaokul programında, günümüzde ilköğretim ikinci 
kademede okutulan “İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” dersi olmadığından böyle bir yol takip 
edilmiştir. Programda ve ders kitabında ilk verilen konu olan “Osmanlı İmparatorluğu” başlığı 
altında Fatih Sultan Mehmet ile başlayan konular Kanuni’nin ölümüne kadar devam 
etmektedir.  Daha önce de değinildiği gibi, 1938 tarihli Ortaokul Programı’nda bu sınıfa ait bu 
ilk konu başlığının hemen altında “Fatihin istilaları” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu 
sınıfa ait kitapta ise (1939: 2) “29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul zaptolundu” ifadesine yer 
verilmiştir. “Zapt” kelimesi TDK’nın resmi sitesindeki sözlükte “zor kullanarak ele geçirme, 
el koyma” şeklinde tanımlanmaktadır. Programdaki istila kelimesiyle hemen hemen eşdeğer 
anlamda bu kelimenin ders kitabında kullanılması düşündürücüdür. Yine bu ders kitabında 
aynı konu başlığına da (Fatihin istilaları) yer verilmiştir.   

 Kitapta halifelik makamını Türklere geçişi anlatıldıktan sonra (1939: 13) “Halifelik 
unvanı, Türk hükümdarlarına geçtikten sonra Türk Devletlerinde gerileme hareketlerine yol 
açmıştır” şeklinde bir ibare kullanılmış ve halifeliğin bize faydadan çok zarar getirdiği 
belirtilmiştir.  Osmanlı medeniyeti ve teşkilatı ile ilgili bilgi verilen kırımda “Ahlak” konu 
başlığı altında ise (1939: 25) “Yabancı milletler mensup saray kadınları, Osmanlı sultanlarını 
kendi hırslarına alet etmişler, memleketi kendi arzularına göre idare imkânı bulmuşlardır. 
Saraylarda katiller, cinayetler, entrikalar bu devirde artmıştır” denilmektedir. Osmanlı 
yükselme dönemi için yapılan bu nitelemeler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, amacın eski 
yönetimi kötülemek ve yeniyi kabul ettirmek olduğu düşünülürse dönemin şartlarına göre 
kabul edilebilir bir uygulamadır.    

 “XV. Asrın Ortasından XVI. Asrın Sonuna Kadar Avrupa” isimli ikinci ana konu 
başlığının hemen altında (1939: 28): “XV. asrın ortasından XVI. asrın sonuna kadar süren 150 
sene Osmanlı Devletinin büyük istila devrini teşkil eder” denilmektedir. İlk konuda Fatih için 
kullanılan bu niteleme, burada tün Osmanlı için genellenmiştir. Daha ileride “Türk Milletinin 

Bölüm Konu Başlığı Sayfa % Küm. % 

Ye
ni

 v
e 

Ya
kı

n 
Za

m
an

la
r 1) Osmanlı İmparatorluğu 27 8,6 8,6 

2) XV. Asır Ortasından XVI. Asrın Sonuna Kadar Avrupa 22 7,0 15,6 
3) İmparatorluğun Bozulması 45 14,4 30,0 
4) Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması ve Batması 69 22,1 52,1 

Tü
rk

iy
e 

C
um

hu
riy

et
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1) Türk Milletinin Yeni Bir Devlet Daha Kurması 41 13,2 65,3 
2) İstiklal Harbi 35 11,2 76,5 
3) Lozan’dan Cumhuriyetin Resmen İlanına Kadar 3 0,9 77,4 
4) Cumhuriyetin İlanı 2 0,6 78,0 
5) Halifeliğin Kaldırılması 2 0,6 78,6 
6) Cumhuriyet Devrinde Siyasi İşler 11 3,5 82,1 
7) Dinde ve Hukukta İnkılaplar ve Düzeltmeler 6 1,9 84,0 
8) Maarif ve İnkılap ve Islah Cereyanları 14 4,5 88,5 
9) İktisadi, Mali İnkılap ve Islah Cereyanları 24 7,7 96,2 
10) Sıhhat, İçtimai Muavenet İşlerinde Yeni Çığırlar 7 2,2 98,4 
11) Türk Ordusu ve Milli Müdafaa 5 1,6 100,0 

Toplam 313 100,0  
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Yeni Bir Devlet Kurması” ana konu başlığı altında ise şunlar söylenmektedir (1939: 171); 
“Türk Milleti ise, vaziyete başka türlü bakıyordu. Sevgili anayurdunu düşmanların ayakları 
altından kurtarmak için, canını dişine, ölümü gözüne alarak, hemen yerinden deprenmeğe 
başladı.” Burada tam bir tezat vardır. “Osmanlı’nın zamanında istila ettiği topraklara, 
Kurtuluş Savaşı’nda sevgili anayurdumuz olarak bakmaya başladık” gibi bir sonuç ortaya 
çıkıyor ki, bu tam bir tezatlık örneğidir. Kitapta dikkat çeken önemli noktalardan biri de, 
programda böyle bir konu başlığı olmamasına rağmen İsmet İnönü’nün hayatını anlatan bir 
konunun içerikte verilmiş olmasıdır. 

Yukarıda incelediğimiz 1938 tarihli Ortaokul Programı ve o program uyarınca 
hazırlanmış ders kitapları -daha önce belirtildiği gibi- Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim 
Bakanlığı dönemine aittir. Bu program, Lise müfredatlarında yapılacak olan değişikliklerin de 
ilk sinyallerini veren programdır. Bu programın yayınlanmasından kısa bir süre sonra 
toplanan I. Milli Eğitim Şurası (17–29 Temmuz 1939) Hümanizm hareketinin eğitimde 
ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmesi bakımından önemlidir. Bu şurada bir taraftan milli 
kültürden bahsedilirken, diğer taraftan ise Türk kültürünün Hümanist batı kültürüne göre 
şekillendirilmesinden bahsedilmekteydi. İlk sinyallerini 1938 programında gördüğümüz 
Hümanizma hareketi Latince eğitimin verildiği klasik şubeler adıyla 1940–1941 öğretim 
yılından itibaren kademeli olarak lise programlarına da yansıtılmıştır. Liseler bünyesinde 
oluşturulan bu klasik şubelerin tarih müfredatı ile ilgili olarak Belge (1939) şunları 
söylemektedir (akt. Karakaş, 2006: 241): 

Liselerin bu sınıfına ait [üçüncü sınıf] müfredat programı aynen takip olunmakla beraber 
ders yılının üçte biri ilk bahislere, üçte ikisi Ege, Yunan ve Roma devirlerine tahsis 
olunacak ve bu devirlerin bilhassa fikir ve sanat hareketleri ile toplumsal olaylarına 
önem verileceği gibi Yunan Roma mitolojisi bahisleri genişletilerek okutulacaktır. 

Yukarıda verilmiş olan açıklamalar doğrultusunda; 1938–1950 yılları arasındaki 
hümanist politikalar sayesinde gerek ortaokullarda ve gerekse liselerde uygulanan tarih 
öğretimi programlarında, Atatürk dönemindeki Türk tarihi anlayışının dışına çıkıldığı 
söylenebilir. Yunan-Roma tarih ve medeniyetinin öğretilmesi, Türk tarihi ve medeniyetinin 
öğretilmesinin önüne geçmiştir (Karakaş, 2006). Atatürk bu yıllarda hayatta olsa idi, Yücel 
bakanlığı döneminde bu değişikliklerin belki de hiçbirini gerçekleştiremeyecekti. Yücel ve 
onunla aynı doğrultuda görüşlere sahip tek parti (CHP ve İsmet İnönü) yönetiminin, Avrupa 
medeniyetine eski Yunandan geçmek ile varılacağı şeklinde giriştikleri Hümanizm hareketi 
(Keskin 2002: 234), farklı kesimlerden gelen güçlü tepkilerin etkisiyle 1946 yılından itibaren 
CHP tarafından da terk edilmiştir. Bu açılardan değerlendirildiğinde 1938 tarihli Ortaokul 
Programındaki Tarih dersi müfredatı için; cumhuriyet döneminde yayınlanmış tüm ilkokul, 
ortaokul ve ilköğretim okulu programları içinde, milli karakter taşımayan tek program olduğu 
söylenebilir.  

1949 Tarihli Ortaokul Tarih Dersi Öğretim Programı 
Bu programda derslerin amaçlarına, öğretmene uygulamada yol gösterici açıklamalara 

ve derslere ait konulara yer verilmiştir. 1949 tarihli bu programla, ortaokulun programı, 
ilkokulunki gibi pedagojik bir biçim ve içeriğe kavuşturulmuştur (Binbaşıoğlu, 1995). 

Programda, ortaokul birinci sınıfa ait Tarih dersi konuları 8 ana madde halinde 
sıralanmıştır. Alt konu maddeleri uzun olmaları nedeniyle verilmemiş olup, kısaca parantez 
içinde belirtilmişlerdir. Bu ana konu maddeleri şunlardır (Orta Okul Programı, 1949: 95-97):  
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1. İnsan[lık] tarihine giriş (İlk insanlar, tarihten önceki zamanlar ve tarih zamanları). 
2. Türklerin anayurdu ve göçler. 
3. Göçlerden sonra anayurtta kalan Türkler Ön Asya tarihi İlk çağlarda Anadolu 

(Etiler, Frikyalılar ve Lidyalılar). 
4. İlk çağlarda Akdeniz uygarlığına toplu bir bakış (Mısır, Fenikeliler ve İbraniler). 
5. Ege havzası (Girit ve Miken uygarlıkları, Yunanlılar, İskender ve Helenizm). 
6. Roma tarihine toplu bakış (Etrüskler ve eski İtalya, Hıristiyanlık, Roma 

İmparatorluğunun ikiye bölünmesi, Kavimler Göçü ve Batı Romanın yıkılması, Roma 
uygarlığı). 

Yukarıda verilmiş olan konu başlıkları incelendiğinde; 1938 tarihli Ortaokul 
Programı’nda yer alan aynı sınıfa ait ders konuları ile büyük oranda örtüşmektedir. Bu 
noktadan hareketle 1938 programıyla gelen anlayışın devam ettiği söylenebilir. Bu sınıf 
düzeyinde herhangi bir ders kitabına ulaşılamamıştır.   

Programda, ortaokul ikinci sınıfa ait Tarih dersi konuları 6 ana madde halinde 
sıralanmıştır. Bu ana konu maddeleri şunlardır(Orta Okul Programı, 1949: 97-98): 

1. Orta çağa girerken. 
a. Batıda orta çağa toplu bakış (Karolenj İmparatorluğu, orta çağda Hıristiyanlık, 

papalar ve derebeylik) 
b. Doğuda orta çağ (Hunlar ve Attilâ, Göktürkler, Uygurlar). 
c. Doğu Roma İmparatorluğu: Bizans. 

2. İslâm tarihi  
3. Selçuklular. 
4. Mısır ve Suriye Türk Devletleri (Eyyubiler ve Kölemenler). 
5. Osmanlı Devleti  
6. İstanbul’un fethi (Fatih ve İstanbul’un alınması, İstanbul’un alınmasının dünya tarihi 

üzerine etkileri). 

Yukarıda verilmiş olan konular incelendiğinde; bunların 1938 tarihli Ortaokul 
Programı’nda yer alan aynı sınıfa ait ders konularına göre daha dar kapsamlı olduğu, yani 
içeriğin daha sade ve derli toplu hale getirildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 1938 programına göre 
Türk tarihi ile ilgili konulara daha geniş olarak yer verildiği de görülmektedir. Bu sınıf düzeyi 
için de bir ders kitabına ulaşılamamıştır. 

Programda, ortaokul üçüncü sınıfa ait Tarih dersi konuları 11 ana madde halinde 
sıralanmıştır. Bu ana konu maddeleri şunlardır (Orta Okul Programı, 1949: 98-100): 

1. Yeni çağ başlarında Avrupa 
2. Osmanlı İmparatorluğunun yükselme devri  
3. Osmanlı İmparatorluğunun duraklama devri 
4. Osmanlı İmparatorlunun [İmparatorluğunun] gerileme devri  
5. Osmanlı Türk uygarlığı (Fatih devrinden ıslahat devrine kadar.) 
6. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika  
7. Osmanlı Devletinde geniş ıslahat devri  
8. Tanzimat ve Meşrutiyet Devirleri  
9. İstiklâl Savaşı  
10. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk  
11. İkinci Cihan Savaşı ve Türkiye  

Bu sınıfa ait Tarih dersi programının da 1938 programında aynı sınıf düzeyi için 
verilen programla büyük oranda örtüştüğü görülmektedir. 1938 programındaki bu sınıf düzeyi 
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için hem programda, hem de ders kitabında belirlenen iki bölüm (Yeni ve Yakın Zamanlar ile 
Türkiye Cumhuriyeti) anlayışının terk edilerek programın bütüncül bir anlayışla hazırlandığı 
söylenebilir. 

1949 tarihli bu program için ulaşılabilen tek kitap, 1950 yılında ortaokul üçüncü sınıf 
için yazılmıştır. Kitap, İstanbul Çapa Erkek Lisesi Tarih öğretmeni Emin Oktay tarafından 
yazılmıştır. Kitabın önsözünde (1950) “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1949 da yayınlanan 
(Orta Okul Programı) ndaki ders programı ve tarih derslerinin nasıl okutulacağı hakkındaki 
Amaçlar ve Açıklamalar göz önünde tutularak yazılmıştır” denilmektedir. Program 
incelendiğinde 1949 tarihli Ortaokul Programı üçüncü sınıf Tarih konularıyla kitap içeriğinin 
büyük oranda örtüştüğü görülmektedir. Kitap 326 sayfa olup, İstanbul Remzi Kitabevi 
tarafından basılmıştır. Kitapta yer verilen konuların -sayfa sayıları esas alınarak- yüzdelik 
dağılımları aşağıda Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4: 1950 Tarihli Ortaokul “Tarih III” Ders Kitabında Konuların Dağılımı 

Konu Başlığı Sayfa % Küm. % 
1) Yeni Çağ başlarında Avrupa 31 9,5 9,5 
2) Osmanlı İmparatorluğunun Yükselme Devri 34 10,4 19,9 
3) Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama Devri 29 8,9 28,8 
4) Osmanlı İmparatorluğunun Gerileme Devri 17 5,2 34,0 
5) Osmanlı-Türk Uygarlığı 45 13,8 47,8 
6) XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Avrupa ve Amerika 21 6,4 54,2 
7) Osmanlı Devletinde Geniş Islahat Devri 22 6,8 61,0 
8) Tanzimat ve Meşrutiyet Devirleri 37 11,3 72,3 
9) İstiklal Harbi 52 16,0 88,3 
10) Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi 20 6,1 94,4 
11) İkinci Cihan Savaşı ve Türkiye 10 3,1 97,5 
12) Türkiyenin Demokrasi Hayatında Son Başarıları 8 2,5 100,0 
Toplam 326 100,0  

Yukarıda verilmiş olan Tablo 4 incelendiğinde, -bir önceki programa ait ders kitabının 
aksine- Osmanlı Tarihi(% 56) ile Türkiye Cumhuriyeti(% 28) konularının oranlarının farklılık 
gösterdiği ve Osmanlı Tarihine verilen önemin arttığı görülmektedir. Bir önceki sınıfta 
başlanan Osmanlı İmparatorluğu konusuna bu sınıf düzeyinde devam edildiği ve ardından ise 
İnkılap Tarihi konularına yer verildiği görülmektedir.  

Yukarıda incelemesi verilen 1939 tarihli kitapta Fatih istilacı olarak belirtiliyor iken, 
bu kitapta (1950: 36) “Fatih İstanbul’u fethettikten sonra…” ifadesinde de görüleceği gibi 
fetihçi olarak nitelenmiştir. Ayrıca yine “Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselme Devri” 
konusunun sonunda verilen özette (1950: 42) “Osmanlı Devleti İstanbul’un fethinden sonra 
Doğuda, Batıda ve denizlerde büyük fetihler yaparak 150 sene içinde büyük bir imparatorluk 
haline geldi, bir taraftan Viyana önlerine, diğer taraftan Yemen’e kadar genişledi.” şeklindeki 
açıklama 10 yıl arayla yayınlanan iki program arasındaki farklılığı ortaya koyan diğer bir 
örnektir.  

1939tarihlii ders kitabında Halifelik tehlikeli ve zararlı bir kurum olarak tanıtılırken, 
bu kitapta yorum yapılmadan sadece (1950: 41) “son halife kendisinde bulunan halifelik 
hakkını ve adını İstanbul’da yapılan büyük bir törenden sonra Yavuz’a bıraktı… Bu tarihten 
sonra Osmanlı padişahları Halife adını da alarak din ve dünya işlerinin başkanı oldular” 
açıklamalarına yer verilmiştir.  
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1938 tarihli Ortaokul Programı ile o program uyarınca hazırlana ders kitaplarında 
Osmanlı, halifelik makamı ve padişahlar bir utanç kaynağı gibi anlatılırken, 1949 tarihli 
Ortaokul Programı uyarınca hazırlanan bu ders kitabında bunlarla gurur duyulmaktadır. 
Kitapta Kanuni’nin ölümü ile ilgili olarak yazılan (1950: 51) “bütün askerler, 46 seneden beri 
Türk Ordularına komuta eden, onları zaferden zafere koşturan, Türk milletine birçok ülkeler 
kazandıran bu büyük Türk Padişahı için gözyaşları döktü” ifadeleri bu söylemi destekler bir 
örnektir. 

   Kitapta dikkat çeken önemli özelliklerden biri -yukarıda da belirtildiği gibi- özellikle 
Osmanlı tarihine ait konuların sonuna tarihi fıkra ve anekdotların yerleştirilmiş olmasıdır. 
Kitapta hemen her konudan sonra bunların verildiği görülmektedir. Bu tarihi fıkra ve 
anekdotların ortak noktası ise Türklük gururunu okşayıcı, değer öğretici olması (Yavuz’un 
Askeri Disipline Verdiği Değer; 1950: 72) ve konulara uygun örnekler (III. Murat’ın Yeniçeri 
Ocağı’nı Bozması; 1950 73) içermesidir.  

Lise Programları ve Ders Kitapları 
1938-1950 yılları arasında yayınlanan lise Tarih dersi öğretim programlarından sadece 

1938 yılında yayınlanmış olana ulaşılabilmiştir. Aşağıda bu program ve ona uygun olarak 
hazırlanmış ders kitaplarının analizi neticesinde ulaşılmış olan sonuçlara yer verilmiştir.  

1938 Tarihli Lise Müfredat Programı 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak basılan bu programda, haftalık ders 

cetveli ile derslere ait içeriğe/konu listelerine yer verilmiştir. Ortaöğretimin amaçları ve 
açıklamalar ile öğretim ilkelerine yer verilmemiştir. Tarih dersi ilk iki sınıfta haftada iki ders 
saati iken üçüncü sınıfta fen ve edebiyat kollarında ortak olarak üç ders saatidir. Her üç sınıfa 
ait programın girişinde de “On beş günde bir saat Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâp Tarihi’ne 
ayrılacaktır” ibaresine yer verilmiştir. 

Lise birinci sınıf programı Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski Zamanlar başlığını 
taşımakta olup, içerikteki konular özetle şöyledir (Lise Müfredat Programı, 1938: 9-24): 

Beşer Tarihine Giriş, Büyük Türk Tarih ve Medeniyetine Umumi Bir Nazar, Çin, 
Anayurtta En Eski Devletler, İskit İmparatorluğu, Hint, Kalde, Elam ve Asur, Mısır, 
Anadolu, Fenikeliler, İbraniler, İran, Ege Havzası, Eski İtalya ve Etrüskler 

Bu sınıfa ait programda okutulması istenen Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâp Tarihi 
konuları ise 6 başlık haline sıralanmış olup, I. Dünya Savaşı’nın sonundan TBMM’nin 
açılışına kadar olan siyasi gelişmelere yer verildiği görülmektedir (Lise Müfredat Programı, 
1938: 25). 

Bu sınıfa ait konular incelendiğinde, 1938 yılında yayınlanan ortaokul Tarih programı 
ile birebir aynı olduğu görülmektedir. Bu programda da -1938 programında olduğu- gibi 
Yunan ve Roma tarih ve medeniyetine ait konulara ayrı bir önem verildiği görülmektedir.  

Bu program uyarınca lise birinci sınıflar için hazırlanan ilk tarih ders kitabı 1939 
yılında basılmış olup “Tarih I” adını taşımaktadır. Literatür taramasında bu kitaba 
ulaşılamamıştır. 1943 yılında basılan kitap ise “İlkçağ Tarihi” adını taşımakta olup 218 
sayfadan ibarettir. Tarih bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışan Arif Müfid Mansel, Cavid 
Baysun ve Enver Ziya Karal tarafından hazırlanan kitap, İstanbul Maarif Matbaası’nda 
basılmıştır. İçeriği incelendiğinde görselliğe önem verildiği ve -1939’da basılan ortaokul ders 
kitaplarının aksine- konuların mümkün olduğu kadar anlaşılır ve sade şekilde verildiği 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org  
 

18 
 

görülmektedir. Bu sınıfa ait program içeriği ile kitaptaki içeriğin/konu başlıklarının 
uyuşmadığı, kitaptaki başlıkların birleştirilerek ve sade şekilde verildiği görülmektedir. 
Kitapta yer verilen konuların -sayfa sayıları esas alınarak- yüzdelik dağılımları aşağıda Tablo 
5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5: 1943 Tarihli Lise I. Sınıf “İlkçağ Tarihi” Ders Kitabında Konuların Dağılımı 

Konu Başlığı Sayfa % Küm. % 
1) Tarih Öncesi ve Tarih Devirleri 7 3,2 3,2 
2) Türklerin Anayurdu ve Göçler 3 1,4 4,6 
3) Göçlerden Sonra Anayurdun Durumu 10 4,6 9,2 
4) Anayurtta En Eski Devletler 15 6,9 16,1 
5) Doğu ve Güney Asya 10 4,6 20,7 
6) Ön Asya ve Mısır 52 23,8 44,5 
7) Ege Bölgesi 64 29,4 73,9 
8) Roma Tarihi 57 26,1 100,0 
Toplam 218 100,0  

Yukarıda verilmiş olan tablo incelendiğinde, içerikte Türk tarihine ayrılan konuların 
toplam 28 sayfa olduğu (% 13; 2, 3 ve 4 numaralı konular),  Yunan ve Roma Tarihine ayrılan 
konuların ise kitabın yarısından fazlasını kapsadığı (121 sayfa, % 55,5; 7 ve 8 numaralı 
konular) dikkati çekmektedir. Bu durum -yukarıda belirtildiği gibi- ilgili sınıfa ait ders 
programında da tespit edilebilmektedir. Bu kitapta -aynen 1938 ortaokul programı uyarınca 
hazırlanan ders kitabında olduğu gibi- Türklerin tarihi değil Anadolu’nun tarihi üzerinde 
durulmuştur. Bu nedenle lise birinci sınıfta okutulan bu kitapta konuların büyük kısmı Yunan 
ve Roma uygarlıklarına ayrılmıştır. 

Lise ikinci sınıf programı Orta Zamanlar başlığını taşımakta olup, içerikte yer verilen 
konular şöyledir (Lise Müfredat Programı, 1938: 40-51): 

1. Eski Zamandan Orta Zaman Girerken 
2. Alanlar ve Avrupa’yı İstilaları…1 

Bu sınıf düzeyinde yer verilen İnkılâp Tarihi konuları incelendiğinde Kurtuluş Savaşı 
tarihine ait konuların olduğu görülmektedir. Konular Sevr ile başlamakta ve Lozan 
Antlaşması ile sona ermektedir. 

Bu sınıf düzeyi için hazırlanan ve 1943 yılında basılan kitap “Ortaçağ Tarihi” adını 
taşımakta olup 139 sayfadan ibarettir. Bir önceki sınıfa ait kitabı yazan ekibin hazırladığı bu 
eser, İstanbul Maarif Matbaası’nda basılmıştır. İçeriği incelendiğinde görselliğe önem 
verildiği ve konuların mümkün olduğu kadar sadeleştirildiği görülmektedir. Bu sınıfa ait 
program içeriği ile kitaptaki içeriğin/konu başlıklarının uyuşmadığı, kitaptaki başlıkların 
birleştirilerek ve özet şekilde verildiği görülmektedir. Kitapta yer verilen konuların -sayfa 
sayıları esas alınarak- yüzdelik dağılımları aşağıda Tablo 6’da gösterilmiştir.  

 

 

 

 
                                                 
1 Bu sınıfa ait ders programı 1938 tarihli Ortaokul Programı’nın aynı sınıf düzeyi ile birebir aynı olduğu için 
devamı verilmemiştir. 
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Tablo 6:1943Tarihli Lise II. Sınıf “Ortaçağ Tarihi” Ders Kitabında Konuların Dağılımı 

Konu Başlığı Sayfa % Küm. % 
1) V. Asırdan VIII. Asra Kadar Avrupa 13 9,4 9,4 
2) Türkler 13 9,4 18,8 
3) İslam Tarihi 31 22,3 41,1 
4) Büyük Müslüman-Türk Devletleri 11 7,9 49,0 
5) VIII. Asırdan XIII. Asra Kadar Avrupa 21 15,1 64,1 
6) Türkiye: Oğuzların Anadolu’yu Fethinden 

Osmanlılara Kadar 23 16,5 80,6 

7) Haçlı Seferleri – Mısır ve Suriye 14 10,0 90,6 
8) Türk-Moğol ve Timur İmparatorlukları – 

Ortaçağda Hindistan 13 9,4 100,0 

Toplam 139 100,0  

Yukarıda verilmiş olan Tablo 6 incelendiğinde, konuların hemen hemen yarısına yakın 
kısmının (60 sayfa; % 43,2)  İslamiyet öncesi ve sonrası Türk tarihine ayrıldığı görülmektedir. 
Kitapta ikinci büyük kısım İslam Tarihine ayrılmış (40 sayfa; % 24) olup, Avrupa tarihine 
ayrılan kısım ise (37 sayfa; % 22) son sırada yer almaktadır.    

Lise üçüncü sınıf -daha önce de değinildiği gibi- Fen ve Edebiyat kollarına 
ayrılmaktadır. Tarih konuları bu sınıf düzeyinde her iki kol içinde aynıdır. Lise üçüncü sınıf 
programı Yeni ve Yakın Zamanlar başlığını taşımakta olup, içerikte yer verilen konular 
şöyledir (Lise Müfredat Programı, 1938: 52-57): 

1. Osmanlı Devletinin Kuruluşu 
2. Osmanlı İmparatorluğu 
3. On Altıncı Asırda Avrupa’ya ve Yakın Şarka Umumi Bir Bakış 
4. On Yedinci Asırda Avrupa 
5. İmparatorluğun İnhitatı 
6. On Sekizinci ve On Dokuzuncu Asırlarda Avrupa 
7. İmparatorluğun İnhilal ve İnkırazı 

Yukarıda verilmiş olan konular incelendiğinde 1938 tarihli Ortaokul Programı’nda 
aynı sınıf düzeyi için verilen konularla büyük oranda örtüştüğü görülmektedir. Bu programda 
Avrupa tarihine ait konuların ağırlığının biraz daha arttırıldığı söylenebilir. Bu sınıf düzeyinde 
yer verilen İnkılâp Tarihi konuları incelendiğinde Lozan Antlaşması’ndan itibaren siyasi 
gelişmeler ile gerçekleştirilen inkılaplara yer verildiği görülmektedir. 

Bu sınıf düzeyi için hazırlanan ve 1942 yılında basılan kitap “Yeni ve Yakın Çağlar 
Tarihi” adını taşımakta olup 206 sayfadan ibarettir. Bir önceki sınıfa ait kitabı yazan ekibin 
hazırladığı bu eser, İstanbul Maarif Matbaası’nda basılmıştır. Kitabın içeriği incelendiğinde 
görselliğe önem verildiği ve konu başlıklarının programa göre daha fazla olduğu ve 
kronolojik bir sıra takip edildiği görülmektedir. Kitapta yer verilen konuların -sayfa sayıları 
esas alınarak- yüzdelik dağılımları aşağıda Tablo 7’de gösterilmiştir.  
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Tablo 7: 1942 Tarihli Lise III. Sınıf “Yeni ve Yakın Çağlar Tarihi” Ders Kitabında 
Konuların Dağılımı 

Konu Başlığı Sayfa % Kümülâtif  
Yüzde 

1) XIV. Asır  17 
8,3 8,3 XIV. Asırda Osmanlı Devleti 12 

XIV. Asırda Avrupa 5 
2) XV. Asır 29 

14,1 22,4 XV. Asırda Osmanlı Devleti 18 
XV. Asırda Avrupa 11 

3) XVI. Asır 39 
18,9 41,3 XVI. Asırda Osmanlı Devleti 21 

XVI. Asırda Avrupa 18 
4) XVII. Asır 22 

10,7 52,0 XVII. Asırda Osmanlı Devleti 14 
XVII. Asırda Avrupa 8 

5) XVIII. Asır 35 
17,0 69,0 XVIII. Asırda Osmanlı Devleti 21 

XVIII. Asırda Avrupa 12 
XVIII. Asırda Amerika 2 

6) XIX. ve XX. Asır 64 

31,0 100,0 
XIX. ve XX. Asırda Osmanlı Devleti 35 
XIX. ve XX.  Asırda Avrupa 25 
XIX. ve XX. Asırda Amerika 2 
XIX. ve XX. Uzak Şark ve Hindistan 2 

Toplam 206 100,0  

Yukarıda verilmiş olan Tablo 7 incelendiğinde, konuların yüzyıllar dikkate alınarak 
kronolojik olarak verildiği, yüzyıllar içindeki yapılanmada ise sadece Osmanlı tarihi 
konularına yer verilmeyip, dünya (özellikle Avrupa) tarihine ait konulara da yer verildiği 
görülmektedir. Konuların yarısından fazla kısmının (121 sayfa; % 59)  Osmanlı tarihine 
ayrıldığı görülmektedir. Kitapta ikinci büyük kısım Avrupa tarihine ayrılmış (79 sayfa; % 38) 
olup, diğer devletlerin (ABD, Uzak Şark ve Hindistan) tarihine ayrılan kısım ise (6 sayfa; % 
3) son sırada yer almaktadır.   

Sonuçlar 
Bu çalışmanın sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 1938 tarihli Ortaokul Tarih programı ve ders kitapları ile Tarih öğretiminde bir 
dönüşüm yaşanmıştır. 1923-1938 yılları arasındaki Tarih öğretimi anlayışı (Türk tarihi 
odaklı tarih tezi) terk edilmiştir. Bu değişim 1950 yılına kadar süreklilik 
göstermektedir. 

 Bu dönemde yayınlanan 1938 tarihli Ortaokul Programı ile ona uygun olarak devlet 
eliyle hazırlanan ders kitapları dönüşümü en sağlıklı şekilde ortaya koyan eserlerdir.  

 1938-1950 yılları arasında yayınlana tüm ortaokul ve lise tarih programları ve ders 
kitapları Yuna ve Roma tarihine ağırlık verilerek hazırlanmıştır. 

 Bu döneme ait Tarih programları ve ders kitaplarında Yunan ve Roma tarihine ağırlık 
verilmesinin yanında bu dönem övülürken (Romanın fetihleri, Yüce Sezar gibi), aynı 
tutumun Selçuklu ve Osmanlı tarihi için sergilenmediği tespit edilmiştir. 

 Selçuklu ve Osmanlı tarihindeki dini öğeler (özellikle halifelik) kötülenerek, bize 
yarardan çok zarar getirdiği anlatılmıştır.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org  
 

21 
 

 İsmet İnönü ve CHP yönetiminin, Avrupa medeniyetine geçişin eski Yunan ve Roma 
ile olacağı (Hümanizma anlayışı) şeklindeki düşüncesi bu dönemde hazırlanan Tarih 
programlarına ve ders kitaplarına yansıtılmıştır. 

 1950 yılında itibaren 1938-1950 dönemindeki Tarih öğretimi anlayışında bir değişim 
başladığı söylenebilir. 1950 yılında hazırlanan Tarih III ders kitabında Yunan ve 
Roma tarihine ayrılan payın azaltıldığı ve özellikle Selçuklu ve Osmanlı tarihine 
verilen önemin arttığı görülmektedir. 
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TÜRK FUTBOLUNDA SENDİKAL SÜREÇ 

 

Ahmet ATALAY1 

ÖZ 

Günümüzde sporun ve sporcunun niteliği değişmiştir. Bu değişim yeni küresel ticaret 

ağının yayılması ile gerçekleşmiştir. Spor kulüpleri birer ticari faaliyet alanına dönüşmüş, 

sporcularda bu faaliyet alanın baş aktörleri olmuşlardır. Ortaya çıkan bu yeni durum birçok 

düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. Sportif düzenlemelerin yanı sıra genel yasal 

düzenlemelere de tabi olan spor kulüpleri ve sporcular, hak, yükümlülük ve menfaatlerini bu 

yasal düzenlemeler ışığında takip etmektedirler. 

Bu yasal düzenlemelerin başında Borçlar Kanunu ve İş Kanunu gelmektedir ki, bu 

kanunlar en kapsamlı yasal düzenlemelerdir. Zira bu kanunlarda yapılan tanımlamalara göre; 

bir sözleşmeye dayalı çalışan kişilere işçi denir. Bu kanunlar sporcu ile kulüpler arasındaki 

ilişkileri düzenlemektedir. Federasyonların iç düzenlemelerinin yanı sıra bu genel yasal 

hükümlerin bağlayıcılığı kulüp sporcu ilişkisini tanımlamaktadır. Bu tanımlamalar ışığında 

artık spor kulüpleri işveren, sporcular da işçidir. İşçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesinde 

ülkemizde sendikalar etkin rol oynamaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sporcuların İş Kanunu’ndaki yerini ortaya koymak 

ve sporda sendikalaşmanın yasal sınırlarını çizmektir. Ayrıca sporda sendikalaşmanın 

gerekliliğine değinerek, Sendikalar Kanunu göre sporcuların sendika kurabilme hakkı ve 

sendikalara üyeliklerini incelemektir.    

Anahtar Kelimeler: İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Spor, Sporda Sendikalaşma. 

 

 
                                                 
1 Öğretim Elemanı, Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ahmet.atalay.75@gmail.com  
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PROCESS OF TRADE UNION IN TURKISH FOOTBALL 

ABSTRACT 

Nowadays, quality of sport and sportsman has changed. This change has been occured 

with evolvement to net of new global trade. Sport clubs have been resolved to one each line of 

business and sportsmans have been head actor this field of activity. Arising that this new 

situation carry with lots of arrangement. Sport clubs and sportsmans that amenabled besides 

sportive regulations, general legal regulations, have followed to their right, obligations and 

benefits in the light of this legal regulation. 

At the beginning of these legal regulation are obligation and industrial laws, that laws 

are the most comprehensive legal regulations. These laws arrange relationships between 

sportsmans and clubs. Besides internal regulations of the federations linking of these general 

legal judgments have defined to relationships of clubs and sportsmans. In the light of 

definings, at that, sport clubs are employer and sportsmans are employe.  In our country, 

industrial unions have played an active role to arrangement of employe-employer 

relationships.  

Aim of this study; to prove sportsmans of location of the industrial law and to mark off 

unionization in sport. Also, by brushingto necessity of unionixation in sport. To examine 

according to law on trade unions sportsmans of rights to establish trade union and their 

memberships to trade unions.  

Key Words: Industry Law, Law on Trade Unions, Sport, Unionization in Sport. 

GİRİŞ 

Her ne kadar başlangıçta sporun bir oyun ve işten uzaklaşma aracı olarak ortaya çıktığı 

kabul edilse de bugün gerek ekonomik gerek siyasi gerek uluslar arası barış ve gerekse de 

hukuki yönden farklı bir nitelik kazanmıştır. Özellikle son dönemde gerçekleşen mali 

dönüşüm, futbol özelinde, hem bu oyunu seyredenler için hem de bu oyunu oynayanlar için 

algıda köklü değişimler meydana getirmiştir. Gönüllü spor birliklerinden devasa bütçeli 

şirketlere dönüşen kulüpler, kar zarar ekseninde hareket ederek en verimli ekonomik eylem 

planları oluşturmaya başlamışlardır. 
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Sporda ve özellikle futbolda meydana gelen bu misyon ve vizyon değişimi sporun baş 

aktörlerini yani sporcuları da bu değişime uygun pozisyon almaya mecbur kılmıştır. Sporcular 

profesyonelliklerinin yanı sıra çalışma koşulları ve standartları konusunda daha fazla 

iyileştirmeyi kulüplerinden bekler duruma gelmişlerdir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen yasal 

düzenlemelerin ana eksenini federasyonların iç düzenlemeleri oluşturmaktadır. Sadece futbol 

özelinden gittiğimizde federasyon tarafından yapılan yönetmelik ve talimatlar bir takım 

uygulamaları içermektedir. Ancak genel bakış açısı ile değerlendirildiğinde profesyonel 

olarak sporu meslek edinmiş birçok insan farklı branşlarda faaliyetlerini zor koşullarda 

sürdürmeye çalışmaktadır. İşte tam bu noktada Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin yetersizliği ve özele inememe sıkıntısı baş 

göstermektedir. 

Bu sıkıntıların başında 4857 sayılı ‘İş Kanunun’ kapsam alanıdır. Bu kanuna göre işçi 

olarak kabul edilen sporcular aynı kanunun kapsamı dışında bırakılmışlardır. Dolayısı ile bu 

yasa uyarınca tanınan haklardan faydalanamayan sporcular zor koşullarda ve bireysel 

mücadelelerle faaliyetlerine devam etmektedirler. Sözleşme koşullarından, çalışma saatlerine, 

hastalık ve emeklilik durumlarına kadar bir sürü belirsizliğin tamamen kulüp inisiyatifine 

bırakılması sporcuların elini kolunu bağlamaktadır. Doğrudan sporculara hitap eden sosyal 

güvenlik ve sağlık hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yarattığı boşlukta ayrıca bir sorun 

teşkil etmektedir. 

Başta belirttiğimiz üzere sporun geçirdiği evrim ve ekonomik dönüşüm kulüp ve 

sporcu ilişkisini tamamen yasal bir zemine taşımıştır. Gönülden bağlılık yerini ekonomik 

çıkar ve menfaate bırakmış ve bu durum sporcuların haklarını farklı zeminlerde aramasına 

neden olmuştur. Bu zeminlerin başında da sendikalaşmak gelmektedir.  

Sendika olgusu spor özelinde henüz ülkemizde aktif bir şekilde çalışan ve 

faaliyetlerinin yakından takip edildiği bir mecra değildir. Yeni yeni gelişen ve yaygınlaşan 

sendikal süreç zamanla etkinliğini artıracak ve alt liglerde oynaya ve nispeten çok az ücretler 

karşılığında kulüp emir ve istekleri doğrultusunda gerçekleşen ilişkileri baştan 

düzenleyecektir. İş kanunu, sendikalar kanunu gibi yasal düzenlemelerle ve sporcu camiasının 

biraz daha aktif rol alması ile oluşacak bu sağlıklı sistemin temelleri de sağlam bir şekilde 

atılmakla birlikte çok yavaş işleyen bir süreci temsil etmektedir.  
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AMAÇ 

Çalışmamızın ilk bölümünde 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca sporcuların işçi 

statülerini irdeleyerek, işçi olarak kabul edilmelerine rağmen kanun kapsamı dışında 

bırakılmalarının nedenleri üzerinde durmaya çalıştık. İkinci bölümde ise Türk sporu açısından 

sendikal sürecin gelişimi ve gerekçelerine dikkat çekerek ülkemizdeki yasal düzenlemelerin 

altını çizmeye çalıştık. 

İŞ HUKUKUNDA SPOR ve SPORCU 

Toplumsal yaşamda insan ilişkilerini düzenleyen bir takım yasal uygulamalar 

mevcuttur. Gerek sosyal yaşamda gerekse de iş hayatında zorunlu olan bu yasal uygulamalar 

dediğimiz gibi toplumsal hayatın temel işleyişini sağlamaktadır. Bu bağlamda, iş hayatının 

karmaşıklığı ve doğrudan insan ilişkileri üzerinden yürümesi, iş hayatının aktörleri arasında 

çıkan ya da çıkabilecek ihtilafların önüne geçilmesi adına yasal düzenlemeleri mecbur 

kılmaktadır. Her hangi bir işyerinde işçilerin işçilerle ve işçilerin işverenle ilişkisini 

düzenleyen yasal uygulamalara iş hukuku denilmektedir 2. 

Türkiye Cumhuriyeti 4857 sayılı ‘İş Kanunu’ uyarınca, işçi sıfatının kazanılması; iş 

akdinin varlığına dayandığından her şeyden önce ortada, tarafların kendi iradeleri ile kabul 

edilmiş bir sözleşme ilişkisine bağlı bir durumdur3. Yasa tarafından da hükme bağlandığı 

üzere bir kişinin işçi olarak kabul edilmesi ve adı geçen kanuna tabi olması ve bu kanun 

hükümlerinde yararlanabilmesi yalnızca sözleşme ile mümkündür.        

Sportif organizasyonlar günümüzde eğlence niteliğinden çıkarak Akşar4’nda ifade 

ettiği üzere ‘show buısiness’e dönüşmüş durumdadır. Milyar dolarlar seviyesinde yapılan 

transfer sözleşmeleri ve yine miyar dolarları bulan kulüp bütçeleri kontrol mekanizmalarının 

daha güçlü olmalarını zorunlu hale getirmiştir. Yukarıda ifade ettiğimiz iş kanunu tanımına 

göre günümüzde profesyonel sporcu bir işçi olarak tanımlanabilir. Şöyle ki; kendi iradeleri ile 

kulüpler ile belli bir ücret karşılığında yapmış oldukları sözleşmeler gereği tamda kanuna göre 

işçi olarak tanımlanmaktadırlar. 

                                                 
2 www.frmtr.com 20.01.2001. 
3 Resmi Gazete, 4857 Sayılı ‘İş Kanunu’. 22.05.2003. 
4 Akşar, T. Endüstriyel Futbol. Birinci Baskı. İstanbul: Literatür Yayınları, 2005:18. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 
 

Çalışmamıza da konu olması hasebiyle kanun tanımlamalarında işçi olarak ifade 

edilen profesyonel sporcular aynı kanun kapsamı dışında bırakılmaktadırlar. Adı geçen 

kanunun 4. maddesinin (g) bendince ‘istisna’ başlığı altında kapsam dışında bırakılmışlardır. 

Şöyle ki; az önce kanunca yapılmış işçi tanımını ortaya koyduk.  

Bu tanımdan hareketle, bir profesyonel sporcu kendi iradesi ile bir kulüple belli bir 

akde dayalı anlaşmakta ve hayatını devam ettirecek parayı buradan kazanmaktadır. Buraya 

kadar yasal herhangi bir problem yoktur. Ancak buradan sonra yasal tanıma göre işçi kabul 

edilen profesyonel sporcu aynı kanunun 4. maddesi uyarınca diğer işçilerin faydalandığı yasal 

haklardan yaralanamamaktadır.  

Sporcuların işçi olarak sınıflandırılmaları ya da sınıflandırılmamaları hususunda 

önemli olan nokta sosyal güvenlik ve sağlık sigortalarının yapılmasıdır. İşçi olarak kabul 

edilmekleri yada edilmemelerini sorun olarak görmemizin sebebi sağlık güvenceleri ile 

ilgilidir. Milyon dolarlar kazandıkları için sağlık hizmetlerinden ücretli olarak 

yaralanabilmeleri kulüpleri ve sosyal güvenlik kurumunu bu alandaki düzenlemelerden muaf 

tutmamalıdır. Kaldı ki, Sosyal Güvenlik Kurumu, sporcuların işçi olarak 

sınıflandırılmamalarının sigortalı olmalarına engel teşkil etmediğini ortaya koyarak bir 

genelge yayınlamıştır. Bu genelgeye göre, herhangi bir spor dalını kendisine meslek edinen ve 

bundan kazanç sağlayan kişilere profesyonel sporcu denilmektedir. Faaliyetin sporla ilgili 

oluşu, profesyonel sporcu ile kulüp arasındaki bağın hizmet akdi sayılmasına mani teşkil 

etmediği gibi sosyal güvenceden istisnaya sebep değildir5. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu genelgeyle profesyonel sporcuları 506 sayılı ‘Sosyal 

Sigortalar Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca sigortalı saymıştır. Adı geçen kanunun 2. 

maddesine göre; bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 

bu kanuna göre sigortalı sayılacaklardır6. Burada anahtar kelime ‘hizmet akdine dayalı’ 

ifadesidir. Zira sporcuların kulüpleri ile yaptıkları sözleşmeler de birer hizmet akdidir. Bu 

bağlamda sporcular yasalar uyarınca ancak bir genelgeyle sigortalı sayılmışlardır. 

                                                 
5 Osmanoğlu R. Sporcuların sigortalılığı. http://hukukcu.com/modules/smartsection/item.php?itemid=188 
10.01.2011 
6 Resmi Gazete, 506 Sayılı ‘Sosyal Sigortalar Kanunu’. 17.07.1964. 
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İş hukuku, işçinin bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret 

karşılığında işverene bağlı olarak gördüğü hizmet dolayısıyla oluşan hukuki ilişkiyi düzenler7. 

Sporcuların belli bir hizmet karşılığında belli bir işi yerine getirdiklerini düşünürsek, iş 

hukukundan yararlanmaları gerektiği düşünülebilir. 

Bu çelişkiyle ilgili olarak, Köse8’de şunları ifade etmiştir: Borçlar Kanunu, hizmet 

sözleşmesini ‘işçinin muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş 

sahibinin ona bir ücret vermeyi taahhüt ettiği’ bir sözleşme olarak tanımlandığından, 

profesyonel sporcu ile kulübü arasındaki sözleşme standart iş sözleşmesi; İş Kanunu da bir 

hizmet sözleşmesine ayalı olarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan işçi, işçiyi çalıştıran 

gerçek veya tüzel kişiye işveren, işin yapıldığı yeri işyeri saydığından, sporcu işçi, kulüp 

işveren, kulüp binası da işyeri, futbolcu da hizmet akdine göre çalışmayı meslek edinmiş 

olmak bakımından sendikalı; hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından 

çalıştırılanlardan oldukları için de sigortalı işçi niteliğindedir. 

Aynı konu üzerinde Fişek9’de; sporcu ile kulüp arasındaki sözleşmeyle, bir çalışma 

çalıştırma ilişkisi kurulduğu için, İş Kanunu’n da bu ilişkiye uygulanması; İş Kanunu’nda 

sporcu hakkında iş kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça ifade edildiğinden 

profesyonel sporcuların iş kanunu hükümlerinden yararlanamamalarının düşünülemez 

olduğunu ifade etmiştir.  

Bu konuyla ilgili bir çok otorite hemfikir durumdadır. Zira ortada açık bir yasal çelişki 

bulunmaktadır. 4857 sayılı kanunun işçi tanımına birebir uyan profesyonel sporcular aynı 

kanun kapsamı dışındadırlar. Bununla ilgili olarak Köse (7) şöyle bir yaklaşımda 

bulunmuştur: Sporcuların iş kanunu kapsamında bırakılmalarında sporcuların, özellikle 

futbolcuların yaptıkları işin tipik bir iş ilişkisi veya hizmet ilişkisi olmadığı, İş Kanunu 

kapsamındaki işçilerin işverenleri ile olan ilişkilerinden farklı bir niteliğe sahip olduğu 

düşüncesi ağır basmıştır.   

                                                 
7 Gözler K. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Bursa: Ekin Kitabevi, 2005: 20-23. 
8 Köse HA. Profesyonel sporcuların iş kanunu karşısında durumu. 
http://www.sporhukuku.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101:profesyonel-sporcularin-
kanunu-karisinda-durumu-halpay-koese&catid=39:makaleler&Itemid=85 10.01.2011. 
9 Fişek K. Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi. 
İkinci Baskı. Ankara: Bağırgan Yayınları, 1998: 105-110.  
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Köse’nin bu ifadelerini bir 10 sene önce değerlendirseydik tamamen katılabilirdik. 

Ancak, bugün futbolun geldiği nokta ve yarattığı mali değer ayrı bir endüstriyi ortaya 

çıkarmıştır. Gönülden bağlılık olgusu yerini milyon dolarlık sözleşmelere bırakmıştır. Sporun 

ve özellikle geldiği bu durum her türlü yasal düzenlemeyi zaruri kılmaktadır. İşçi işveren 

ilişkisinin en somut hali ile yaşandığı spor endüstrisi her geçen gün büyüyerek daha da 

karmaşık hale gelmektedir. Bu karmaşık ortamda tamamen insan ilişkileri ile yürüyen bu 

süreç, özellikle sağlık ve sosyal güvence olunca daha da hassaslaşmaktadır. Gerek devlet, 

gerek, kulüpler, gerekse de sporcular bu konuda giderek bilinçlenerek yasal düzenlemeleri 

çağa ve yapılan işe uygun hale getirmeye çalışmaktadırlar. Ülkemizde henüz tam anlamıyla 

oturmayan ve doğrudan sporcuların sosyal güvenliklerini ilgilendiren yasal düzenlemeler 

olmasa da giderek bilinçlenen spor dünyası bu alandaki çalışmalara hız kazandırmaktadır. 

İvme kazan bu çalışma alanlarından biri de spor dünyasında sendikal sürecin 

hazırlanıp uygulanmasıdır. Çalışmamızın ikinci bölümünde Türk Sporu’nda sendikal sürecin 

işleyişine değinerek günümüzde özellikle futbolun geçirdiği evrim sonrasında sendikal 

sürecin gerekliliklerine değinerek ülkemizdeki yasal düzenlemeleri ortaya koymaya 

çalışacağız. 

TÜRK FUTBOLUNDA SENDİKAL DURUM 

Sürekli gelişen ve değişen dünya, toplumsal yaşamın değişmesine ve gelişmesine 

yardımcı olmaya devam etmektedir. Sanayileşme ve teknolojideki gelişmeler toplumsal 

hayatta serbest zamanın aktif ve etkili bir biçimde kullanılmasına olanak sağlarken, gündelik 

hayatta aktif atkılım adına spora ve spor olaylarına da katılımı da pozitif yönde 

etkilemektedir. Özellikle iletişim teknolojisindeki gelişmeler, spora ve spor olaylarına ilginin 

artmasına neden olmuş, bu ilgiyi fark eden spor dışındaki bir çok endüstriyel alanın bu alana 

dahil olmasını sağlamıştır. Spor uygulamaları endüstriyel süreç içersinde olağanüstü bir 

katma değer yaratmaya başlamış ve hızla devam eden bir büyüme sergilemektedir. 

Tanrıöver10, sporun bugün küresel ekonomi içersinde %3’lük bir paya sahip olduğunu ve 

Avrupa Birliği ülkelerinin milli gelirlerinin % 1’ini spor endüstrisinin oluşturduğunu ifade 

etmektedir. 

                                                 
10 Tanrıöver Ö. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Futbolu. Birinci Baskı. İstanbul: Deloitte Yayın ve Raporları Spor 
Serisi; 2007: 13-14. 
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Ortaya koyduğumuz mali değerler spor endüstrisinin altın çağının henüz başında 

olduğunun işaretlerini taşımaktadır. Kaldı ki, bu değerlerin ortaya çıkmasında tek yönlü spor 

futbol eşitliği son dönemlerde ağırlığını yitirmiştir. Bununla ilgili Ünsal11’ın tespitleri dikkat 

çekicidir. Şöyle ki; Ünsal (10), eskiden ağırlıklı olarak sadece futbol önemsenirken bugün, 

basketbol, voleybol, tenis gibi branşların da çok büyük seyirlik alana dönüştüğünü, görsel ve 

yazılı medyanın çok önemli bir malzemesi olduğunu ve kulüp ve oyunculara büyük paralar 

kazandırmaya başladığını belirtmiştir. On binlerce insan günümüzde gerek doğrudan katılarak 

gerekse de dolaylı olarak bu döngüsel sürecin içinde fazlasıyla yer almaktadır.  

Tabii olarak ekonomideki bu büyüme süreci sporda popülaritesi yüksek, yıldız, elit 

şeklinde tabir edilen yeni bir sporcu sınıfını ortaya çıkarmıştır. Ancak böyle bir sınıfın ortaya 

çıkışı toplumsal bir yanılgıyı da beraberinde getirmektedir. Bu yanılgıya dikkat çeken Aydın 

(11)’ın tespitleri son derece yerindedir. Aydın12,  toplumun, bu kesimin sadece elit ve şöhret 

sahibi sporculardan oluştuğunu düşündüğüne ve bunların dışındakileri önemsemediklerine 

dikkat çekmektedir. Ayrıca, profesyonel sporcular içinde yıldız, elit olanlar yanında ve 

onlardan çok daha geniş bir kesimin varlığını da işaret etmektedir. Bunların sporu meslek 

olarak yerine getiren ama daha az popüler, genellikle ve göreceli olarak daha az kazanan ama 

profesyonel sporun  olmazsa olmazları olduklarına değinmektedir.  

Yeni futbol çağında yani ‘show business’ döneminde karmaşık mali ilişkiler bir 

yandan ciddi kurumsal yapılanmaları ortaya çıkarırken, bir yandan da gelir dağılımındaki 

dengesizlikleri ve sosyal statü ve çalışma koşullarındaki eşitsizlikleri de gün yüzüne 

çıkarmıştır. Şöhret sahibi sporcuların dışında kalan ama büyük çoğunluğu oluşturan şöhret 

olamamış profesyonel sporcu kesimi için gün yüzüne çıkan bu sorunlar her geçen gün 

büyümektedir. İşte bu sorunların bir elden tek bir çatı altında çözülmesi hususunda Alay13, 

kapitalist sistemin getirisi olarak karşımıza çıkan para ve şöhretin her şeyin önüne geçmesi 

durumu, sporun asli aktörleri olan sporcuların sendikalaşmalarını kaçınılmaz kıldığını ifade 

etmektedir.  

                                                 
11 Ünsal E. Çağımızda spor ve profesyonel sporcuların sendikalaşması. Radikal Gazetesi. 22.05.2008. 
12 Aydın U. Profesyonel sporda sendikalaşma. Radikal Gazetesi, 30.09.2007 
13 Alay S. Türkiye’de sporcuların sendikalaşmaları: Sporcu sendikalarının hukuki olarak kurulabilirliği, sporcu 
sendikalaşmasının sporcu ve sporda doğurabileceği sonuçlar. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 
Dergisi, 2007; 10(1): 1-14. 
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Sendika olgusu, sorunların tek bir elden çözülmesi ve sporcuların, özellikle şöhret 

olamamış sporcuların, birlik olarak, gelir dengesindeki eşitsizlik, çalışma ve sözleşme 

koşullarındaki tek taraflı çıkar anlayışının olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için 

günümüzde kaçınılmaz bir yapılanma olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sporda sendikalaşma genel yasal düzenlemelerde her hangi bir sınırlama yada 

kısıtlamaya tabi değildir. Özelinde değerlendirdiğimizde, özellikle futbol sektöründe FIFA 

düzenlemelerinde de herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte bu alanda destek de söz 

konusudur. Özellikle belli bir şöhrete sahip olamamış sporcuların sendikal bir birlik altında 

toplanmalarının önemi hususunda Aydın14 şunları ifade etmiştir: Sporu profesyonel olarak 

meslek edinen sporcuların, sözleşme ile bağlı oldukları kulüp ve dernekler ile ilgili son derece 

önemli sorunları vardır ve onların bu sorunlarına sahip çıkacak bir örgütleri yoktur. Ekonomik 

yönden gelişmiş tüm ülkelerde sporcuların sendikalaştığı bir dünyada yaşamaktayız. Bu 

konuda bir tek örnek vermek gerekirse FIFA’nın 42 ülkenin sporcu sendikasını tanıdığına 

dikkat çekmekte fayda vardır.  

1990 ve sonrası dönemde hızlanan toplumsal yaşamın yansımalarından birisi de 

sendikal faaliyetlerdir. Siyasi anlayışı, inancı, dünya görüşü, cinsiyeti ve ulusu her ne olursa 

olsun tüm işçi kesiminin toplumsal ve ekonomik çıkarları aynıdır. İşçiler sendikal örgütlerde 

bu çıkarlar etrafında birleşir. Bu bağlamda, işçilerin veya işverenlerin ilişkilerinde, ortak 

ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel 

kişiliğe sahip kuruluşlara sendika denilmektedir15. İş kanunu uyarınca işçi olarak kabul edilen 

sporcularında dahil olabileceği hatta spor ve sporculara özel sendika kurabilmelerinin önünde 

hiçbir yasal engel bulunmaktadır. Ancak böyle bir hak ve serbestliğin olmasına rağmen Türk 

Sporu’ndaki sendikal süreç tarihi açıdan çok fazla bir derinliğe sahip değildir. 

Ülkemizdeki sendikal faaliyetlere ve bununla ilgili yasal düzenlemelere geçmeden 

önce özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki duruma göz atmakta fayda var. İlk 

sporcu sendikasının 1885’te Amerikan Beysbol Oyuncuları Sendikası adı altında ABD’de 

kurulduğunu ifade eden Aydın (11), beysbol, hokey, futbol ve basketbol branşlarında 

                                                 
14 Aydın U. Profesyonel Sporda Sendikalaşma-PFA Örneği ve Türkiye. Birinci Baskı. İstanbul: Türk-İş 
Yayınları, 2007: 26-32. 
 
15 Resmi Gazete, 2821 Sayılı ‘Sendikalar Kanunu’. 07.05.1983. 
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sporcuların sendikal faaliyetler içersinde olduklarına dikkat çekmektedir. Ayrıca tüm ülke 

çağında son derece etkin ve agresif tutumları ile grev ve iş yavaşlatma faaliyetlerinin 

olduğunu hatırlatan Aydın (11),  sporcuların bu faaliyetlerden hem sosyal hem de ekonomik 

kazanımlar elde ettiklerinin altını çizmektedir. Avrupa’da ise örgütlü profesyonel sporcu 

sendikaları ABD’ye nazaran biraz daha ılımlıdır. Aydın (11)’a göre Avrupa’nın ilk 

profesyonel sporcu sendikası 1907’de kurulan ve bugünde faaliyetlerini sürdüren İngiliz 

Profesyonel Sporcular Sendikasıdır. Amerika’ya nazaran Avrupa’da çok fazla grev 

uygulamasına rastlanmamakla birlikte sendika sporcuların sosyal haklarına, kariyerleri 

sırasında ve sonrasındaki durumlarına odaklanmaktadır. Ayrıca Avrupa’nın sendikal 

yapılanması merkezi bir birleşim ile ‘FIFPro’ adı altında tek bir çatı altında toplanmıştır. 

Batı spor sendikalarının işleyiş ve fonksiyonları haklı ve sağlam gerekçeler üzerine 

oturmuş durumda. Aydın (11), sporcunun, müsabakadaki davranışı sebebi ile müsabakadan 

men edilmesi durumunda hem kulübü, hem de bağlı olduğu federasyonca cezalandırıldığına 

dikkat çekerek, bu süreçte sendikaların üye sporcularına hukuki danışmanlık verdiğini ve 

disiplin cezası verecek komitelerde yer alarak üyelerine çok yönlü destekler sağladığını 

belirtmektedir. Sporcular, sağlıklı ve formda olduğunda sendika desteğini yanlarına alırken, 

desteğe en çok ihtiyaç duydukları sakatlık dönemlerinde üyesi oldukları sendikalar yardım 

fonları yada sigorta olanakları ile sporcunun faaliyetlerine geri dönmelerinde çok büyük 

destek sağlamaktadırlar. Tüm bunların yanı sıra, batıdaki sendikalar sadece üyelerine değil, 

hayatını kaybeden üyelerinin ailelerine de hem maddi hem de manevi desteği devamlı 

sürdürmektedirler. 

İşçi olarak tanımlanmalarında hiçbir yasal engelin olmayışı sporcuları bir birlik altında 

birleştirmekte ve karşılaştıkları sorunlara tek bir elden çözüm imkanı sağlamaktadır. 

Popülaritesi olan ve şöhret sahibi sporcuların yarattığı yanlış toplumsal algı sporcuların 

sendikaya ihtiyacı yok gibi yeni bir yanlışı ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun aksine 

sporcular için sendika olgusu elzem bir durumdur. Her türlü ekonomik ve sosyal hakların 

korunması adına özellikle elzemdir.  

Ülkemizde spor sendikası tarihi geçmiş olarak yok denecek kadar azdır. Profesyonel 

sporda ülkemizde ilk ve tek sendikalaşma örneği 31 Mart 1965’te kurulan profesyonel 

futbolcular sendikasıdır. Bu sendika, futbol-iş sendikası adı ile 1975’te Türk-İş’e üye olmuş 

ve üye sayısını en fazla 400’e çıkarabilmiş, faaliyetleri 12 Eylül 1980 darbesi ile durdurulmuş 
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ve sendikalar yasasının 51. maddesi gereği tüzük değişikliği yapmadığı gerekçesi ile 24 Eylül 

1984’te münfesih sayılmıştır (13). 

Aslında 1980’de gerçekleştirilen darbe tüm grup ve kitle hareketlerine yasak 

getirmiştir. Toplumsal yaşamda iki kişinin bile bir araya gelemediği bir ortamda sendikal 

hareketlerden söz etmek mümkün değildir. Ancak Türk spor camiasının da 1980 öncesinde bu 

organize hak arama yönteminden çok uzak olduğu da açıktır. Bu durumla ilgili kayıtlı tek 

örnek dönemin Galatasaray futbolcusu Metin Kurt’tur. Kurt’un antrenmanı boykot etmesi 

neticesinde diğer oyuncuları organize ettiği gerekçesi ile takımdan gönderilmesi ve spor 

ortamından uzaklaştırılması karşısında hiçbir bireysel yada kitlesel hak arama durumu söz 

konusu olmamıştır16. 

Toplumda yer alan profesyonel sporcu camiasının bu tip kitlesel ve organize hak 

arama girişimlerinden uzak olmasının yanı sıra Galatasaray spor kulübünün sporcusuna karşı 

sergilediği bu tutumda sendikal süreç ışığını tamamen söndürmüştür.  

SENDİKAL GEREKLİLİK ve YASAL DURUM 

Türk Sporu ve özellikle futbol son dönemde dünya spor konjöktüründe yerini almış, 

rekabet açısından Avrupa liglerinin seviyesine ulaşmış ve ekonomik yönden de devasa bir 

katma değer yaratmıştır. Artık günümüzde amatör bir uğraş olmaktan çıkan spor dev bir 

endüstri dalı haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeler farklı bir çok sektörün spor sektörüne dahil 

olarak milyar dolar seviyesinde bir ticaret ağını da ortaya çıkarmıştır. Bu yeni spor sektörü 

daha önce de belirttiğimiz üzere yıldız sporcular diye bir kesimi de ortaya çıkarmıştır. Milyon 

dolarlık transferler, medyanın ilgisi derken sporcular adeta birer film yıldızı gibi muamele 

görmeye başlamıştır. Bu yıldız sporcu kesiminin dışında kalan ve büyük çoğunluğu oluşturan 

profesyonel sporcular, sporun bu altın çağının biraz dışında kalmaktadırlar. Öyle ki; Alay 

(12), bu sporcuların, kulüplerin emir ve isteklerine riayet ederek istekleri yerine getirmek 

zorunda olduklarını vurgularken, kulüplerine karşı haklarını arayamayan ve sesini 

çıkartamayan sporcuların çoğunlukta olduğuna dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, sporda 

kurumsallaşmaya karşın kulüplerin çalışanları olan sporcuların yeterince korumaya sahip 

                                                 
16 Bozkurt H. www.zaman.com.tr/?hn=257722&bl  20.02.2006 
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olmadığı, işverenler karşısında çok az sayıda pazarlık gücü olan popüler sporcular hariç 

pazarlığın çalışanlar aleyhine işlediğinin bilinen bir gerçek olduğuna da değinmektedir. 

İşte bu sorunların tek bir elden çözülmesi adına sporcular için sendikalaşmak zaruri bir 

durumdur. Uluğ17, yaşanan pek çok karmaşık sorunu ve çarpıklığı ortadan kaldırabilmek için 

sporcuların sendikalaşmalarına işaret etmekte ve sendikalaşmaya asıl ihtiyaç duyanların kötü 

şartlarda, sigortasız ve sözleşme şartları yerine getirilmeyen daha alt liglerde oynayan 

sporcuların olduğunu belirtmektedir. Zira pazarlık gücünü artırmak ve geleceği güvence altına 

almak, işverenler (kulüpler) tarafından dayatılan şartlara doğrudan evet dememek, pazarda yer 

alan oyunlar arasındaki gelir adaletsizliklerini çözebilmek ve üretilen ürünün kalitesini 

artırmak için sporcuların bir araya gelerek ‘hukuksal güç birliği’ yani sendikalaşmaları 

günümüz ekonomik koşullarında kaçınılmazdır (12). 

Sendikalaşmanın önemi ve gerekliliği hususunda Yücelman18, sporcuların 

sendikalaşmalarının spor endüstrisinde birçok şeyi değiştireceğinin altını çizerek ülkemiz 

sporunun en önemli sorunlarından biri olan örgütlenme içinde yeni açılımlar sağlayabileceğini 

ifade etmektedir. Ayrıca günümüzde kulüp ve menajerler vasıtası ile yürütülen ücret 

görüşmeleri, dinlenme, hastalık, tazminat, ceza ve emeklilik gibi pek çok konudaki haklar 

sendikalaşma ile daha etkin bir şekilde savunulabilecektir19. 

Ortaya koymaya çalıştığımız gerekçeler daha da çeşitlendirilebilir. Günümüzde çok 

büyük miktarlarda paralar kazanan ünlü ama azınlıktaki sporcu kesiminin dışında kalan ve 

genellikle alt liglerde mücadele eden sporcular için sendikalaşma çok büyük önem arz 

etmektedir.  

Bu alanda yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hiçbir engel bulunmamaktadır. Zira 

hem işverenler için hem de işçiler için sendikal haklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nca 2821 sayılı ‘Sendikalar Kanunu’na göre düzenlenmektedir (14). Ayrıca 1982 

anayasasının 51. maddesinde sendikal haklar ile ilgili hükme göre, işçiler ve işverenler, 

üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik, sosyal hak ve menfaatleri korumak ve geliştirmek 

için önceden izin almaksızın sendika ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler (6). 

                                                 
17 Uluğ Y. www.evrensel.net/06/01/07/spor.html#1. 07.01.2006. 
18 Yücelman A. www.evrensel.net/06/01/07/spor.html#1. 07.01.2006. 
19 Çoban T. www.sendika.org/yazi.php?yazino=4282 05.01.2006 
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Çalışmamızın ilk bölümünde 4857 sayılı ‘İş Kanunu’ uyarınca sporcuların da işçi 

olarak tanımlandığına değinmiştik. Yasa tarafından yapılan tanım gereği sporcular da bir 

sendika kurabilir yada mevcut sendikalara üye olabilirler. Zira 2821 sayılı ‘Sendikalar 

Kanunu’nun ‘sendika üyeliğinin şartları’ başlıklı 20. maddesine göre, ‘On altı yaşını 

doldurmuş olup da bu kanuna göre işçi sayılanlar sendikalara üye olabilirler (14). Bu 

kanundaki işçi tanımı 2. maddede yapılmış olup bir hizmet akdine göre çalışanlar işçi olarak 

kabul edilmişlerdir.  

Tüm bu yasal düzenlemeler ve literatür bilgiler ışığında değerlendirildiğinde, kendi 

iradeleri ile belli bir iş karşılığında belli bir ücret alacağını gösteren hizmet sözleşmelerinin 

kulüpler ve sporcular arasında imzalandığını düşünürsek sporcuların da birer işçi oldukları ve 

her türlü sendikal haklardan yararlanabilecekleri ortadadır. 

 Ortaya koyduğumuz bu değerlendirme ilgili olarak Borçlar Kanunu20’nun 313. 

maddesine göre, ‘Hizmet akdi öyle bir mukaveledir ki onunla, işçi muayyen veya gayri 

muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi de ona bir ücret vermeyi taahhüt eder. Bu 

hükmü dikkatle okuduğumuzda bizimde ortaya koyduğumuz gibi belli bir hizmet akdine göre 

çalışan sporcuların her türlü sendikal oluşuma dahil olabilecekleri açıktır.   

Sporcuların hangi iş koluna bağlı olarak sendikalara üye olabilecekleri yada sendika 

kurabilecekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye göre Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulübü derneklerinin işyerlerinin 

25 nolu ‘Konaklama ve Eğlence Yerleri’ iş kolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu tespitin 

gerekçeleri şu şekilde açıklanmıştır: Çeşitli yaş gruplarında sporcu yetiştirmek, amatör ve 

profesyonel spor faaliyetleri yürütmek ve yurt içi ve yurt dışı müsabakalar yapmak, dernek 

üyelerinin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak, dernekler kanunu ve diğer 

mevzuata uygun mal edinmek, sportif faaliyetler için tesisler kurmak, derneğe gelir temin 

etmek amacı ile öngörülen ticari faaliyetlerde bulunmak veya katılmak olduğu, her üç 

işyerinin de spor kulübü olduğu, sportif faaliyetler bulunulduğu, bu nedenle işyerlerinde 

yapılan işlerin 25 sıra numaralı ‘Konaklama ve Eğlence Yerleri’ iş kolunda yer alması 

gerektiği tespit edilmiştir (12). 

                                                 
20Resmi Gazete, 818 Sayılı ‘Borçlar Kanunu’. 29.04.1926. 
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Ortaya koymaya çalıştığımız bilgiler ışığında özetlemek gerekirse, sporcular iş kanunu 

uyarınca işçidirler ve belli bir hizmet akdine göre çalıştıklarından dolayı her türlü sendikal 

sürecin içinde yer alabilmektedirler. Konaklama ve eğlence yerleri başlığı altında bir 

sendikaya üye olabilirler ya da ayrı bir sendika veya üst kuruluş kurabilirler.  

SUNUÇ 

Günümüz koşulları dikkate alındığında organize bir şekilde hareket etmek son derece 

önemlidir. Özellikle işçi kesiminin ekonomik ve sosyal haklarının doğru ve eksiksiz bir 

şekilde yerine getirilmesi durumu sendikalaşmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Özellikle 

globalleşme rüzgarının etkisi ile artan ticari ilişkiler oldukça karmaşık bir hal almış ve işveren 

odaklı merkezlerin daha aktif hale gelmesine neden olmuştur. Bu durumda işçiler tekbir çatı 

altında birleşerek haklarını yasal yollardan aramaya koyulmuşlardır.  

Çalışmamıza konu olan sporcular da işçi olarak kabul edilmektedir. Ancak belirtmeye 

çalıştığımız toplumsal algı yanlışlığı sporcu sendikalarının gerekliliğine dikkat çekmektedir. 

Daha alt liglerde mücadele eden ve ün ve şöhrete sahip olamayan sporcular son derece kötü 

koşullarda ve kulüplerinin dikte ettiği şartlara uyarak işlerini yerine getirmektedirler. Kötü 

çalışma koşulları ve zamanında yerine getirilmeyen sözleşme koşulları bu sporcuların işlerini 

olduğu gibi yaşamlarını da zorlaştırmaktadır. Zamanında ödenmeyen ücretler ve kulüp lehine 

işleyen sözleşme koşulları bu sporcuların işlerini yerine getirmelerinde ciddi sıkıntılar 

doğurmaktadır.  

Tüm sorunların çözülmesi belli bir örgüt ve organize gerektirmektedir. Türk sporu ve 

sporcusunun haklarının korunması ve yeterli, sağlıklı çalışma koşullarının yerine getirilmesi 

gibi hususlar sporda sendikalaşmanın acili yetinin altını çizmektedir. Ülkemizde herhangi bir 

yasal engel bulunmamakla birlikte bu konuda Türk sporcusu bu oluşumlardan çok uzaktadır. 

1980 öncesi gerçekleştirilen ilk örgütlü sporcu hareketinin darbe ile birlikte son bulması 

sendikal sürecin tamamen tıkanmasına neden olmuştur. 

Günümüzde sporcular tanınan bu sendikal hakların farkına vararak daha ciddi 

girişimlerle haklarını aramak zorundadırlar. Çok az sayıda ama çok iyi paralar kazanan belli 

başlı sporcular dışında kalan ve alt liglerde mücadele eden sporcuların işlerini daha iyi 

koşullarda yerine getirebilmeleri bu yapılanmaların varlığına bağlıdır. Daha iyi yaşam şartları 

dolayısı ile mesleklerine de etki edeceğinden sosyal, ekonomik, sağlık ve iş yaşamlarının daha 
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ileri seviyelere ulaşması ün ve şöhret sahibi sporcular kadar diğer sporcuların da hakkıdır. Bu 

bağlamda örgütlü sporcu sendikal hareketler oluşturularak, alt liglerde mücadele eden ve 

kısıtlı imkanlarla mesleklerini icra eden sporcular da daha iyi koşullara kavuşturulmalıdır. 

Kurumsal anlamda sendikalar işlerlik kazanarak spor sektörü ve özellikle futbol içinde 

fonksiyonel değişimleri sağlamalıdır. Sporcuların sadece ekonomik gelirlerini değil, her türlü 

özlük ve sosyal haklarını da koruyan ve geliştiren bir yapı sağlanmalıdır.  
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BREZİLYA EKONOMİSİ 

 
Sabire KİPER∗ 

ÖZ 

Küreselleşme dünya ekonomisinde ve siyasetinde yeni bir vizyonun oluşmasına ve 

yeni yapıların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu değişimi zamanında sezen ve önlemlerini 

alan Brezilya, sahip olduğu tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik potansiyelini harekete geçirdi 

ve yükselişe başladı. Bu çalışma, Brezilya’nın tarihsel, kurumsal ve ekonomik perspektifini, 

uluslararası sistemdeki konumunu, Türkiye ve diğer dünya ülkeleriyle olan ticari ilişkilerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Brezilya, ekonomik perspektif, ticari ilişkiler 

BRAZIL ECONOMY 

Abstract 

Globalization caused a new vision and new forms emerge in the world economy and 

politics. Brasil, being aware of this transformation on time and taking precautions, evoked its 

historical, cultural and socio-economic potentials and began to rise. This study aims to 

examine Brazil's historical, institutional and economic perspective, the position of the 

international system, Turkey and other commercial relations with the countries of the world. 

Key words: Brasil, economic perspective, commercial relations 

 

GİRİŞ 

Güney Amerika kıtasında yer alan 26 eyalet ve başkent Brasilia (Brezilya)’dan oluşan 

Brezilya (resmi olarak Brezilya Federal Cumhuriyeti),  190 milyon nüfusu ile Güney Amerika 

Kıtası’nın en kalabalık ülkesidir. 8.514.876,599 km² yüzölçümü ile dünyanın 5. büyük 

ülkesidir ve Güney Amerika Kıtası’nın %47’sini oluşturmaktadır. Kıtada bulunduğu konum 

itibariyle, Şili ve Ekvator dışında Güney Amerika Kıtası’nda bulunan bütün ülkelere sınırı 
                                                 
∗ Gaziantep Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi,  
kiper-sabire@hotmail.com  
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vardır. Kuzeyinde Venezüella, Guyana, Sur inam ve Fransız Guyana’sı, güneyinde Uruguay, 

Arjantin ve Paraguay, batıda ise Bolivya, Kolombiya ve Peru ile sınır oluşturmaktadır. 

1500 yılında Portekizli denizci Pedro Alvares Cabral tarafından keşfedilmiş, önce 

bir Portekiz kolonisi iken 1822 yılında bağımsızlık ilanından sonra Brezilya İmparatorluğu 

ve 1889 yılında başkanlık sistemiyle yönetilen Brezilya Federal Cumhuriyeti şekline 

dönüşmüştür. 

Brezilya Tarihi, her biri döneminin önemli ihraç üretimi olan, beş ekonomik periyoda 

ayrılabilir. Birinci periyod; 1500-1550 Avrupa tekstiline kırmızı boya sağlamak için Brezilya 

kerestesi. Avrupalılar bu dönemde ülkenin liman, köprü, körfezlerini ele geçirmek için 

mücadele etmişlerdir. İkinci periyod; Portekizlilerin kıyılarda egemen olduğu 1530- 1650 

yılları, şeker kamışından şeker elde edildiği Şeker dönemidir. Üçüncü dönem, altın ve 

gümüşün keşfedildiği 1690- 1750 yıllarıdır. Altın ve gümüşün keşfedilmesi koloni merkezini 

kuzeydoğu kıyılarından ülke içlerine çekmiştir. Altın üretimin 19. yy sonlarına doğru 

azalmasıyla kahve üretimi dördüncü periyodu oluşturmuş ve 1920 yılına kadar sürmüştür. 

1930’dan sonra başlayan endüstrileşme Brezilya’nın ekonomik tarihinin bir özeti gibidir. Bu 

dönemde Brezilya tarıma bağlı bir ekonomi olarak üretim fazlası yaratmak için iş gücüne 

ihtiyaç duymuştur. Ancak bu durum beraberinde kölelik sistemini getirmiştir. Köleliğin 

yasaklanması ile de ucuz iş gücü arayışı ve göçler başlamıştır. Böylece Brezilya’nın çok 

kültürlü ve çok devinimli ekonomisi, toplumsal hayatı direk olarak etkilemiştir. Ekonomik 

sistem bu dönemde siyasi yapı üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olmuştur ki pek çok 

askeri darbe açıktan açığa, etnik ya da dini sebepler varmış gibi gösterilerek, ekonomiyi 

düzeltme amacı ile yapılmıştır. Fakat genel olarak, amaca ulaşılamamıştır. İhracat kökenli 

Brezilya Ekonomisi ülkeyi şekillendirmiştir. İhracat, kölelik ve patriarşi Brezilya Tarihi’nin 

değişmezleri olmuştur. Beşinci dönemi oluşturan endüstrileşme dönemi, 1990’a kadar 

uzanmaktadır. 

Asya ve Rusya krizleri, Brezilya ekonomisini aşırı değerlenmiş döviz kuru ve gittikçe 

kötüleşen cari hesap dengesi ile yakalamıştır. 1995 yılında uygulamaya konulan 

yönlendirilmiş sabit kur sistemi ile 1997’de Asya krizinin yol açtığı finansal karışıklık 

döneminde ayakta kalmayı başarabilmiş ancak Rusya krizinden 5 ay sonra Ocak 1999’da 

çökmüştür. Ekonomideki yavaşlama 2001’e kadar sürmüştür . 
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Brezilya krizini tetikleyen temel faktör, Rusya’da yaşanılan devalüasyon ve/veya 

Rusya’nın dış borçlara yönelik moratoryum ilan etmesinin olumsuz etkilerini yaşayan yabancı 

yatırımcılar olmuştur. Yine, Rusya krizinden bire bir etkilenmeyen ancak, IMF destekli 

istikrar programı altında kriz yaşayan Rusya örneğinden dolayı fonlarını gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinden çekme kararı alan sermaye çevrelerinin de, Brezilya krizi üzerinde 

tetikleyici bir etkisi olmuştur. Brezilya krizinin en çarpıcı yönlerinden birisi, Meksika, 

Tayland ve Güney Kore deneyimlerinin aksine, finansal sektör zayıflıklarının krizin 

tetikleyici faktörü olmamasıdır (Gruben ve diğerleri 2001). 

Brezilya ekonomisi, 2002 yılında siyasi belirsizliklere bağlı riskler ve bu riske bağlı 

olarak değişen yatırımcı davranışlarından etkilenmiştir. Siyasi belirsizliklerin Brezilya’da 

finansal bir krize neden olmaması ve Brezilya’nın dış borç ödemelerini garantiye almak 

amacıyla, 2001 yılında da Brezilya’ya 15 milyar Dolar'lık kredi açmayı kabul etmiş olan 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Brezilya’ya 2002 yılında 30 milyar Dolar’lık ek kredi vermeyi 

kararlaştırmıştır. Brezilya ekonomisi ancak 2003 yılının ikinci yarısından itibaren gerçek 

anlamıyla yeniden toparlanma sürecine girebilmiş ve alınan bir karar ile Aralık 2005 tarihinde 

15.5 milyar dolar tutarında olan IMF'ye olan borçlarının tamamı bir defada ödenmiştir. 

15 Eylül 2008’de Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers’ın iflas etmesi, tüm 

dünyayı etkisi altına alan küresel mali kriz sadece Londra, New York, Tokyo ya da Frankfurt 

gibi finans merkezlerini değil, kalkınmanın eşiğindeki ülkeleri de kötü bir şekilde etkilemişti. 

2008 yılı Aralık ayında kriz Brezilya’yı tam anlamıyla pençesine geçirmiş,  televizyon, 

mobilya, otomobil satışları büyük oranda kesilmiştir. Kriz Brezilya'da sadece tüketimi durma 

noktasına getirmemiş, ham ve gıda maddesi ile sanayi ürünleri ihracatı  %50'nin üzerinde 

azalmıştır. Büyük sanayi bölgelerinde işsizlik artmış ve milli gelir  %1,5 oranında 

gerilemiştir.  

Aslında hükümet, krizin Latin Amerika’nın bu en büyük ülkesini teğet geçeceğini 

düşünmüştür. Fakat umulanın aksi olmuştur. Krediler pahalılaşmış, ihracat durgunlaşmış ve 

en önemli endüstri kollarında duraksamalar yaşanmıştır. Ancak hükümetin faizleri indirimi, 

finans piyasasına para aktarımı, vergi indirimi ve sübvansiyonlar gibi hızlı ve doğru kararlar 

almasıyla özel tüketim yeniden canlanmıştır. Brezilya, 2004’den küresel krizin patlak verdiği 

2008 başına değin toplam 130 milyar dolar tutarında finansal sermaye ve portföy yatırımı elde 

etmiş; ancak Real gerçek düzeyini korumayı başararak, cari işlemler dengesinde fazlalık 
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yaratabilmiştir. Brezilya 2008 yılında ise yaklaşık 29 milyar dolar düzeyinde bir cari işlemler 

açığı vermiştir.  

Brezilya’da kayıt dışı ekonomi 1998 yılında resmi GSMH’nın % 29’unu 

oluşturmaktadır (Schneider and Enste, s. 58). 2001 yılında bu rakam %38.2 ye yükselmiştir 

(Prokhorov, 2001: 48-49). Brezilya’da kayıt dışılıkla mücadele için harcama belgelerinin 

üzerinde “piyango numarası” olduğunu görüyoruz. Bu uygulama Brezilya’nın bazı 

eyaletlerinde örneğin Sao Paulo’da yıllardır başarı ile sürdürülüyor. 

Dünyada gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ve her geçen gün dünya ticaretinde 

önem kazanan Brezilya sanılanın aksine yalnızca samba ve futboldan ibaret bir ülke 

değildir. Birçok ülkeyle ekonomik ve ticari protokoller oluşturan Brezilya, Güney 

Amerika’nın en büyük ekonomisine sahiptir ve küreselleşen dünya piyasalarındaki birçok 

sektörde ilk sıralarda yer almaktadır.  

Günümüzde en çok ihracat yapan 20 ülke arasında bulunan Brezilya Rusya, Hindistan 

ve Çin gibi yüksek potansiyeli olan ülkeler arasında görülmektedir. Ancak Brezilya’nın 

dünya ekonomisindeki bugünkü yerine kolay kavuştuğu söylenemez. Tarihinde iki kriz yılı 

ve siyasi belirsizlik dönemleri atlatmış olan Brezilya, yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği 

gibi pek çok ekonomik sorunla yüz yüze gelmiş ancak bu dönemi temeli 1990’lı yıllarda 

atılan sağlam makro ekonomi politika setleriyle atlatmayı başarmış ve bugünün dünya 

ekonomisinde en büyük 8 ülkeden biri olmayı başarmıştır. 

1. BREZİLYA EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ 

1.1.  Enflasyon 

Brezilya zengin doğal kaynakları ve geniş yüz ölçümü, nüfusu ve gelişen iç pazarı ile 

dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Ancak tüm bunların yanında enflasyon hızındaki 

artışla da ilk sıralarda olmuştur. 1970’li yıllarda artan enflasyon oranları, 1979 yılında 

uygulamaya konulan Ortodoks istikrar programlarıyla aşağı çekilmeye çalışılmıştır. Ancak 

kemer sıkma politikasına rağmen enflasyon oranları düşürülememiştir. Enflasyon oranlarının 

düşmemesindeki en büyük etken olan politik konsensüsü ve askeri yönetim; yerini sivil 

hükümete bırakmıştır ( Işın, 2005:3-5).  Oldukça sert önlemlere dayalı fiyat kontrollerine 

rağmen enflasyon oranı 1985’te %380’e varmıştır. Bu olumsuz gelişmeler neticesinde 28 

Şubat 1986’da Sarney yönetimi tarafından Cruzado planı ve onun içerdiği heterodoks şok 

tedbirler uygulanmaya konulmuştur. Cruzeiro’dan üç sıfır atılarak oluşturulan yeni para birimi 
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Cruzado dolar karşısında sabit bir pariteye bağlanmıştır. 1988-1989 döneminde enflasyon 

oranının %1500 olacağının tahmin edilmesi üzerine hükümet Summer planını açıklamıştır. 

Plana göre ücret ve fiyatlar 45 sürüyle dondurulmuş, paradan üç sıfır atılmıştır. Ancak bu plan 

da diğerleri gibi başarılı olamamıştır. Enflasyon oranları 1988’de % 682 iken, 1989’da % 

1287’ye çıkmıştır.  

Ağustos 1998’de Rusya’da yaşanan krizin Real üzerine devalüasyon baskısı 

oluşturması nedeniyle 1999’da enflasyon hedeflemesi politikasına geçilmiştir. Brezilya’da 

Enflasyon hedefi iki yıllık dönemler itibarı ile açıklanmış, TÜFE baz alınarak belirlenmiştir. 

Enflasyon hedefi 1999 yılı için %8, 2000 yılı için % 6 ve 2001 yılı için % 4 olarak 

belirlenmiştir. Tolerans aralığı ise her yıl için yüzde +/- 2 olarak belirlenmiştir. 1999 ve 2000 

yıllarına enflasyon oranı,  tolerans limitleri içinde kalmayı başarmıştır. 2001 yılında 

Brezilya’da yaşanan enerji krizi, Arjantin’de yaşanan krizinde etkisiyle, enflasyon oranı 

mevcut hedefin 1.7 puan üzerine çıkmıştır. 2002 yılı için enflasyon oranı ise hedefin 5 puan 

üzerinde,%12,53olarak gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda enflasyon oranları daha ılımlı bir 

seyir izleyerek kontrol edilebilir düzeye gelmiştir. 

Tablo 1.1. Brezilya Enflasyon verileri 

Kaynak: EIU-Economist Intelligence Unit, Brazil, Country Report, Mayıs, 2009. 

Genel olarak, uygulandığı 4 yıl boyunca Brezilya‘da enflasyon hedeflemesi sisteminin 

başarılı olduğu söylenebilir. Şöyle ki, 1999 döneminde seçilen fiyat endeksi -IPCA- % 8,94'e 

ulaşmıştır. GSYİH 'deki büyüme yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir. 1998 yılında 6,6 milyar 

dolar olan dış ticaret açığı1,2 milyar dolara düşmüştür. Faiz oranları yüzde 19 seviyelerine 

düşmüştür. Faiz dışı fazla yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir.  

1.2. Büyüme 

1968-1973 ekonomik mucize döneminde, Brezilya ortalama %10’a varan büyüme hızı 

ile dünyanın en yüksek büyüme hızına ulaşmıştır. 1964 yılı programında anti-enflastyonist 

politikaların benimsenmesiyle, 90’lı yıllarda enflasyon %40 ‘a inmiş, ancak büyüme hızında 

azalmayı da beraberinde getirmiştir. 2000’li yıllarla birlikte ekonomik büyüme trendi istikrarlı 

Enflasyon(%) 

Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Oran(%) 14,7 6,6 6,9 4,2 3,6 4,1 4,4 3,5 
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bir gelişim göstermektedir. 1990’lardaki büyüme performansı 1980’lerdeki ekonomik büyüme 

performansından yaklaşık %43 daha yüksektir. 1982-1991 döneminde yıllık ortalama %2,1 

olan büyüme, 1992-2001 döneminde ortalama %3 olmuştur. 

Tablo 1.2: Brezilya Ekonomisinde Büyüme Performansı 

 

Kaynak: EIU-Economist Intelligence Unit, Brezilya, Country Report, Mayıs, 2009 

 

Brezilya ekonomisinde 2004-2008 döneminde pozitif büyüme gerçekleşirken,  2009 

yılında küresel ekonomik kriz nedeniyle negatif büyüme oranı gerçekleşmiştir. 2008 yılında 

% 0,2 oranında daralan Brezilya ekonomisinin 2010 yılı sonunda %5 oranında büyümesi 

beklenmektedir ve gelecek yıllarda bu büyümenin daha da hızlanacağı tahmin edilmektedir. 

Brezilya ekonomisinin sektörlere göre büyüme oranları ise, tarım sektörü ;  %1,1 endüstri 

sektörü ; %1,7 ve hizmet sektörü % 0,8 şeklindedir.  2014 yılında belki de daha önce, 

Brezilya ekonomisinin İngiltere ve Fransa’yı geride bırakarak, dünyanın beşinci büyük 

ekonomisi olabileceği tahmin edilmektedir. 

1.3. Gelir Dağılımı 

1947’de 2000 ABD doları olan kişi başına milli gelir, 2007 yılında 7045 ABD dolarına 

yükselse de büyüme ve yapısal değişimler refah, gelir ve fırsat eşitliğini sağlayamamıştır. 

Ekonomik büyüme sonucu üretimdeki etkili artışa rağmen fakirlerin sayısı hızla artmaktadır. 

Ülkede gelir dağılımı adaletsizliği önemli bir problem olarak durmaktadır. Gelir 

dağılımındaki eşitsizliği ölçen Gini endeksi  2004 yılında Brezilya için 57,0’ dır. 

 

 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 

Reel  

Büyüme Hızı (%)   
5,7 5,1 -1,5 2,7 

Sanayi üretimi büyüme oranı 

(%) 
5,9 2,9 -4,5 2,0 

Sabit sermaye yatırımları 

büyüme oranı (%) 
13,5 13,7 -11,2 2,9 
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Tablo 1.3: Brezilya Gelir Dağılımı 

Kaynak: EIU-Economist Intelligence Unit, Brezilya, Country Report, Mayıs, 2009 

Brezilya da 152 milyon yoksul insan bulunmaktadır ve bu sayı her yıl 3 milyon daha 

artmaktadır. Bu 152 milyonun biraz azı veya fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 

Ülkede açlıkla ve yoksullukla mücadele edilmektedir. Ailelerin geliri yaklaşık olarak 60 

dolardır ve bunun sınırın üzerine, 100 dolara çıkartılması için 4 yıl gerekmektedir. Aradaki 40 

dolarlık farkın karşılanması ciddi yardım programlarını gerektirmektedir. Bu programlardan 

birisi eğitimle ilgilidir. Yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerde, gelişmekte olan diğer 

ülkelerde olduğu gibi çocuklarını okula yollamama eğilimi vardır. Bu aileler çok sayıda çocuk 

sahibi olduklarından çocuklarını maaşlı bir işte çalıştırarak aile gelirlerini yükseltmeye 

çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, hükümet, çocukların okullarına devam etmelerini sağlamak 

için her çocuk başına aylık 5-6 dolar yardımda bulunmaktadır. 

1.4. İstihdam 

Brezilya’da işsizlik oranı %8-9 civarındadır. Ülkede yaklaşık 79 milyon işçi nüfusu 

vardır. Sektörlere göre işgücü dağılımı, tarım sektörü %23,1; endüstri sektörü %23,7 ve 

hizmet sektörü %53,2 şeklindedir. Ülkede özellikle kadınlar arasında istihdam oldukça düşük 

seviyelerdedir ve genç nüfus arasında işsizlik oranları yıllar itibariyle artış göstermektedir. 

Kayıt dışı istihdam yaygın ölçüde artmakta ve Brezilya’da toplam istihdamın yarısını 

oluşturmaktadır. Ücret eşitsizlikleri ülkede sürekli yüksek seviyelerde kalmaktadır. Son 

dönemlerde asgari ücret 350 Real = 163 USD$ civarındadır. 

 

 

 

Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GSYİH    

(Milyar $) 
663,4 881,8 1.089,0 1.333,6 1.575,2 1.332,1 1.430,1

Nüfus 

(Milyon) 
181,6 184,2 186,8 189,3b 191,9 194,4 196,8

Kişi 

Başına 

Gelir($) 

3.657 4.320 5.829 7.044 8.208 6.852 7.266
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Tablo 1.4: Brezilya İşsizlik Oranı(%) 

İşsizlik(%) 

Yıllar  2003 2004 2005 2006 2007 

0ran (%) 12,3 11,5 9,8 10,2 9,3 

 

Kaynak: EIUEconomist Intelligence Unit, Brazil, Country Report, Şubat, 2007  

 

 Orta vadede Brezilya’da önemli oranda bir nüfus yaşlanması olacağı ve bunun da yeni 

çalışanların arzını sınırlandıracağı öngörülmektedir. Önümüzdeki 15 yıl içinde, işgücünün 

Brezilya’da yarıya düşeceği beklenmektedir. Ülkede eğitimli işgücü seviyesi oldukça 

düşüktür. İşgücü pazarının gereksinimlerini karşılamak için eğitim kalitesini arttırılmaya 

çalışılmaktadır. 

1.5. Yabancı Sermaye 

Bölge ülkelerinin hepsinde olduğu gibi Brezilya’da da, istikrarlı ve sürdürülebilir bir 

ekonomik büyümenin temininde dış dünyaya daha fazla açılmak suretiyle uluslar arası 

ticaretten daha fazla pay alınarak ve daha fazla yabancı sermaye çekilerek gerçekleşeceği 

bilinci yerleşmektedir. Brezilya’da yabancı yatırımlara olumlu bir yaklaşım vardır. Bununla 

beraber, devlet tekelinde olan bazı kurumlarda ve finans sektörünün dallarında yabancı 

yatırımlara bazı kısıtlamalar getirilmiştir. 

Brezilya ulusal parası Real, küresel krizin başlangıcından bu yana inişli çıkışlı evreler 

geçirdikten sonra yaklaşık % 30’luk bir reel değerlenmeye uğramıştır. Döviz piyasalarında 

yaşanan bu gelişmelerin Brezilya’nın ihracat performansını ve cari işlemler dengesini 

olumsuz etkileyeceğinden kaygılanan Brezilya hükümeti, 2009 yılı Ekim ayında kısa vadeli 

sermaye hareketlerinin Brezilya ulusal parası “Real” üzerine olan olumsuz etkilerini kontrol 

etmek amacıyla, hisse senetlerinin yurtdışından gelen yabancı sermaye yatırım talepleri 

üzerine %2 oranında vergi getirilmiştir.  

Brezilya’nın Tobin vergisi uygulamasının amacı ülkedeki sermaye akımlarının krize 

rağmen devam etmesidir. Toplam yabancı yatırımcı portföyü, 2008 yılı sonunda 288 milyar 

dolardan 2009 Eylül ayında 490 milyar dolara kadar yükselmiş, sermaye girişleri özellikle 

hisse senedi tarafında gerçekleşmiştir. Tobin vergisi konulduktan sonra sermaye girişi 

yavaşlamakla birlikte devam etmiştir. Eylül 2009 ile Mart 2010 arasında toplam portföy 
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yatırımı stokunun 77 milyar dolar daha artmıştır. Buna paralel olarak, uluslararası rezervler de 

34 milyar dolar daha artarak 256 milyar dolara çıkmıştır. İhracat, yılın ilk 7 ayında 2009'a 

oranla % 27 oranında artmıştır. Ancak ithalat çok daha hızlı olarak % 45 oranında 

yükselmiştir. Sonuçta, 12 aylık dış ticaret fazlası 2009 Eylül ayına göre 5 milyar dolar 

düşmüştür. Nominal kurun (yani günlük piyasa kuru) değerlenme süreci durmuştur ancak 

tersine de dönmemiştir. Ancak enflasyon farkları dikkate alınınca, reel kurun değerlenme 

süreci hafifleyerek de olsa devam etmiştir.  

Sonuç olarak, Brezilya'da  ekim ayında uygulanmaya başlayan Tobin vergisi akabinde, 

sermaye girişinin devam ettiği, trendin yavaşladığı, yerel kurun değer kazanması sürecinin 

yavaşladığı, ihracatın canlanma trendine girdiği ancak buna rağmen dış ticaret fazlasının 

düştüğü görülmektedir. Kısacası; Brezilya tecrübesinden Tobin vergisinin reel kurlar ve dış 

ticaret üzerinde güçlü bir olumlu etkisi olduğunu tam olarak söyleyemeyiz. Ancak, Tobin 

vergisi konulmasaydı reel kurların daha da değerlenmesinin devam etmesi ve dış ticaret 

dengesinin daha da menfi etkilenmesi söz konusu olabilirdi.  

2. TEMEL EKONOMİK SEKTÖRLER 

2.1. Tarım Sektörü 

Brezilya ekilebilir alanlar açısından zengin bir ülkedir. Ekilen alan, yaklaşık 45 milyon 

hektardır. Çiftçileri, resmi kredilere daha az bağımlı kılacak bir finansman sisteminin 

kurulmasıyla ekilen alanın kolaylıkla iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Hükümet 

politikaları, genelde sanayileşme ve diğer tarım dışı faaliyetlerin desteklenmesine dayalı 

olmaktadır. 

Brezilya, tarım ürünleri bakımından dünyanın en önemli ticaret yapan ülkelerinden biri 

olmasına rağmen, sektör 1980’lerin sonuna kadar korumacı politikalara maruz kalmıştır. 

Ülkenin çoğu yerinde kullanılan teknikler geri kalmış olup, gübre kullanımına, tohum 

seçimine çok az önem verilmektedir. Büyük ölçekli makineleşme ülkenin güneyindeki 

eyaletlerle sınırlanmıştır. Bununla beraber, 1990’lardaki ticaret liberalizasyonu Brezilya’nın 

tarımsal üretimdeki karşılaştırmalı avantajını güçlendirmiş olup, verimlilik artmıştır.  

Tarımda ürettiği oldukça çeşitli ürün yelpazesiyle, gıda sektöründe kendi kendine 

yeten bir ülke olan Brezilya, dünyanın en büyük şeker, kahve, portakal suyu, soya, et ürünleri, 

tütün, mısır, deri ve pamuk üreticileri arasındadır. Ayrıca son yıllarda üretim potansiyelleri 
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artan bio-teknoloji, ethenol, kağıt ve selüloz üretiminde de dünya çapında adından söz 

ettirmeyi başarmıştır.  

2.2. İmalat Sektörü 

Brezilya imalat sanayi, büyüklük ve çeşitlilik açısından Latin Amerika ülkeleri 

arasında birinci sırada yer almaktadır. Makineler, elektrikli ekipmanlar ve otomotiv gibi 

geleneksel sektörlerin yanı sıra; havacılık sanayi ve telekomünikasyon ekipmanları alanında 

son on yılda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.  

Brezilya, 1930’lardan itibaren ithal ikameci sanayileşme modeli ile büyük imalat 

sektörünü geliştirmiştir.1970’lere gelindiğinde ihracat üretim kapasitesi genişlemiş ve yüksek 

yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 1980’lerde ise, Brezilya temel ara malları ihraç eder hale 

gelmiştir.  1990’larda ticaretin serbestleştirilmesi süreci imalat sektörünü dış rekabete maruz 

bırakmıştır. 2000’li yıllarda İmalat sanayinin canlanmasında devletin desteğinin de önemli 

katkısı olmuştur. 

2.3. Hizmet Sektörü 

1993’deki ekonomik genişlemeden beri, iletişim hizmetlerine yönelik talepte hızlı bir 

artış gözlenmiş, taleple, arz arasındaki boşluk açılmaya başlamıştır. Özelleştirme, bu soruna 

bir çözüm olarak ortaya atılmıştır. Temmuz 1998’de ulusal telefon firması Telebras’ın %51 

hissesinin satışı yapılmıştır. Yabancı yatırımcılar da satışta önemli bir rol oynamıştır. 

Telekomünikasyon alanında, her 100 kişiden 19’u sabit telefon hattına sahip olup, 

mobil telefon yoğunluğu açısından her 100 kişiden 54’ü mobil hatta sahiptir. Mobil 

teknolojinin ucuz olması, düşük gelirlilerin de telefon sahibi olmasının ve kullanım oranının 

yükselmesinin başlıca sebebidir. 

Posta hizmetleri hızlı ve yaygın bir ağa sahiptir. "Sedex 10": postalandığı günün ertesi 

sabah saat 10.00'a kadar postayı ulaştırma garantisi vermekte, "sedex hoje" ise postalandığı 

gün ulaştırma garantisi ile hizmet sunmaktadır. Uluslararası posta gönderimlerinde ise "sedex 

mundi" 200 den fazla ülkeye posta gönderim imkanı sunmaktadır ve "exporta facil” düşük 

değerdeki malların ithalat ve ihracatında tercih edilmektedir. 

2.4. Madencilik Sektörü 

Brezilya, büyük ölçüde mineral kaynaklarına sahip bir ülkedir. Dünyanın en büyük 

üreticisi ve ihracatçısıdır. Demir rezervleri, dünya toplamının üçte birine denk gelmektedir. 

Sanayi merkezlerinin yakınında bulunan yüksek kaliteli demir cevheri yatakları 30 yılı aşkın 
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süredir işletilmektedir. Yine, Latin Amerika’nın en büyük boksit yataklarına sahip ülkesi 

Brezilya’dır.  

Ülke açısından önemli diğer madenler ise manganez, kömür, krom, altın ve çinkodan 

oluşmaktadır. Silikon açısından da Brezilya hatırı sayılır bir ülkedir. Dünyadaki en geniş 

niyobyum yatakları Amazon bölgesinde bulunmakta ve Brezilya, dünya rezervlerinin %78’ini 

elinde tutmaktadır. Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, bakır, berilyum, alçı taşı, kireç taşı, 

uranyum, toryum ve zirkonyum yönünden de Brezilya’nın bol rezervleri mevcuttur. 

Madencilik alanında en büyük değişiklik, Amazonlarda ve kuzey bölgesinde ekolojik dengeye 

duyarlı idari düzenlemelerin yapılmış olmasıdır. (EIU, 2006). 1995 yılında kabul edilen 

anayasa değişikliği ile madencilik sektöründe yabancı yatırıma izin verilmiştir. Yabancı 

ülkeler, özellikle altın keşfine yönelik ilgi ve arzu göstermektedir. 

2. DIŞ TİCARET 

Brezilya ekonomisi dış ticaret dengesi açısından sürekli sorunlarla karşı karşıya 

kalmıştır. Bu sorunların temelini ise, 1950'lerin ortasındaki hızlı sanayileşmeden önce 

ekonominin doğal kaynak ürünleri ihracatına bağlı olması oluşturmaktadır. Bununla beraber, 

1970-1980'de ihracatın çeşitlendirilmesi ve imalat sanayi ihracatının büyümesiyle, ticaret 

açığı artmış, ekonomik faaliyetler ivme kazanmıştır. Bu açıklar karşısında, 1982-1984, 1990-

1992'de şiddetli istikrar programları uygulanmıştır. 

1989'da başkan Fernando Collor de Melo'nun seçilmesini takiben, Brezilya, ticarette 

liberalizasyon programını uygulamış ve ihracat performansını yükseltmiştir. 1991 yılından 

sonra MERCOSUR Gümrük Birliği’nin oluşturulmasıyla, Arjantin, Paraguay ve Uruguay ile 

olan tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılmasına önem verilmiştir. 1990'ların ilk dört yılında 

ticaret fazlalıkları gerçekleştirilmiştir. 1994 yılında Real'in değer kazanması sonucu, yurtiçi 

talep genişlemiş ve sonraki üç yılda ithalat patlama yapmıştır. İhracatçıların büyüyen yurtiçi 

talep üzerine yoğunlaşmaları sonucunda ticaret açıkları kaçınılmaz olmuştur. 1995 yılında 

ticaret açığı 3,5 milyar $ iken, 1997 yılında 6,6 milyar $’a tırmanmıştır. 1997'nin ortasında 

giderek büyüyen ticaret açığı uluslararası yatırımcılar arasında endişeye yol açmıştır. Bu 

endişeleri gidermek amacıyla, hükümet 1997 ve 1998'de acil uyum planları hazırlamıştır. 

Bununla beraber 1998 yılında yapılan seçimlerin etkisiyle, ticaret açığı sadece marjinal olarak 

daralma göstermiştir. 1999 yılının ocak ayında yapılan devalüasyon ve daraltıcı maliye ve 

para politikalarının etkileriyle beraber ticaret açığı 1,2 milyar $'a düşmüştür. 2001 yılında, dış 
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ticaret fazla verir hale gelmiş, 2002-2003 yıllarında da fazla vermeye devam etmiştir. 2004 

yılında ise Brezilya’nın ticaret dengesi bir önceki yıla göre yaklaşık %35 artış göstermiş ve 

dış ticaret 33,7 milyar dolar fazla vermiştir. 

Brezilya artan ihracatı sayesinde 2001 yılında 2,6 milyar $ olan dış ticaret fazlasını 

2002'de 13,1 milyar $'a, 2003'te 24,8 milyar $, 2004'te 33,6 milyar $, 2005 yılında 44,7 milyar 

$' a çıkarmıştır. 2006 yılının gerçekleşen 137,8 milyar $' lık ihracat ve 91,4 milyar $' lık 

ithalatla ticaret fazlası 46,4 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. 2007 yılında 160,6 milyar $ 

ihracat, 120,6 milyar $ ithalatla ticaret fazlası 40 milyar $ seviyesine düşmüştür. 

 

Tablo 3.1: Brezilya’nın Dış Ticareti (Milyon ABD Doları) 

 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2000 41.679 302.506 344.185 -260.827 

2001 89.819 212.120 301.939 -122.301 

2002 48.805 233.011 281.816 -184.206 

2003 50.165 401.826 451.991 -351.661 

2004 69.355 566.293 635.648 -496.938 

2005 103.458 798.576 902.034 -695.118 

2006 121.882 915.624 1.037.506 -793.742 

2007 229.867 1.172.602 1.402.469 -942.735 

2008 318.049 1.423.163 1.741.212 -1.105.114 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit / Country by Country, 2008. 

 

Brezilya pazarının dışa açıklık oranı (ihracat + mal ve hizmet ithalatı/ GSYİH) son 

yıllarda büyük bir artış göstermiştir. 1996- 1999 döneminde %18,1 olan dışa açıklık oranı, 

2000-2003 döneminde %27,3'e yükselmiştir. Dışa açıklık oranı 2008 yılında % 28,5 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Brezilya ihracatta sergilediği başarısını ihraç mallarını çeşitlendirerek ve geleneksel 

pazarlarının dışında kalan pazarlara açılarak elde etmiştir. Tarım ürünlerinin yanı sıra uçak, 
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otomotiv, demir, kimyasallar, makine, ayakkabı, kağıt, elektrik ve elektronik gibi endüstri 

ürünleri de önemli ihraç kalemleri arasına girmiştir. 

Brezilya, geleneksel pazarı olan, Amerika kıtası ve Avrupa Birliği'nin yanında son 

dönemde Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına yaptığı ihracatın oranını 

önemli ölçüde arttırmıştır.  Brezilya’nın ihracatı içinde önde gelen pazar Avrupa Birliği 

(%27.4) olmak üzere, ABD (%23.3), Mercosul (%13.9), Asya (%11.7), diğer Latin Amerika 

ülkeleri (%9), Afrika (%2.4), Orta Doğu (%2.4), Batı Avrupa (%1.6) ve diğer Avrupa 

ülkeleridir. (%31.4). (Mercosul Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay tarafından 

oluşturulan dinamik bir ortak pazardır).  

 

TABLO 3.2: Dış Ticaret (Milyon $) 

Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 

İhracat 73.203 96.677 118.530 137.807 160.649

Nakliye Ekipmanlar ve 

Parçaları 
11.176 14.346 17.801 20.098 20.092

Metalurji ürünleri 7.158 9.792 13.079 15.068 18.666

Soya, yağlar 7.934 9.822 8.669 10.481 13.182

Kimyasal ürünler 1.744 1.722 2.382 3.936 3.012 

İthalat 48.290 62.835 73.606 91.355 120.621

Makine ve elektrikli 

ekipmanlar 
11.945 14.410 18.228 23.560 31.450

Kimyasal ürünler 8.782 11.092 12.384 14.414 18.585

Yağ 6.591 10.315 11.923 15.201 20.068

Nakliye Ekipmanlar ve 

Parçaları 
4.942 6.536 8.287 10.301 14.416

Kaynak: EIU-Economist Intelligence Unit, Brezilya, Country Report, Haziran 2008 
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TABLO 3.3: Başlıca Ticari Partnerleri-2008, % Pay 

Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 

İhracat      

ABD 21,0 19,2 17,9 15,6 13,9 

Arjantin 7,6 8,4 8,5 9,0 8,9 

Çin 5,6 5,8 6,1 6,7 8,3 

Hollanda 6,1 4,5 4,2 5,5 5,3 

İthalat      

ABD 18,3 17,5 16,3 15,5 14,8 

Çin 5,9 7,3 8,7 10,5 11,6 

Arjantin 8,9 8,5 8,8 8,6 7,7 

Almanya 8,1 8,3 7,1 7,2 6,9 

 

 

4. TÜRKİYE İLE OLAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ 

Coğrafi uzaklığın fazla olması ve ülkelerin birbirini iyi tanımaması nedeniyle bugüne 

kadar çok düşük seviyelerde seyreden Türkiye-Brezilya ekonomik ilişkileri, özellikle aynı 

konularda iş yapan firmaların ve kurumların işbirliğine giderek ortak üretim ve pazarlama 

yapmaları halinde büyük bir potansiyel taşımaktadır. Genel olarak Brezilya tarafı Türkiye ile 

işbirliği yapmak açısından konuya olumlu yaklaşmaktadır. Türk işadamlarının Brezilya’yı 

daha iyi tanıyıp, aktif bir şekilde konuya eğilmeleri, ülkeler arasındaki ticaret hacminin 

artmasında ve Türkiye açısından ekside olan dengenin düzeltilmesinde önemli rol 

oynayacaktır. 

Dış ticaret rakamlarına baktığımızda, 2004 yılında Türkiye’nin Brezilya’ya ihracatının 

60,9 milyon $, Brezilyadan ithalatı ise 529 milyon $’dır. 2005 yılında Türkiye’nin Brezilya’ya 

ihracatı 103,4 milyon $, Brezilya’dan ithalatı ise 798,5 milyon $’dır. 2006 yılının ilk on ayı 

itibarıyla ihracatımız 100,1 milyon $, ithalatımız 737,4 milyar $’a ulaşmıştır. 2007 yılında 

Türkiye'nin Brezilya'ya ihracatı 229,9 milyon $, Brezilya'dan ithalatı ise 1.172,6 milyon $'dır. 

2008 yılında ihracatımız 318 milyon $, ithalatımız 1.423,8 milyon $'a ulaşmıştır. 

                            

 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Brazil, Country Forecast, Mayıs 2009 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

15 
 

   TABLO 4. 1: Türkiye-Brezilya ikili Ticareti (ABD $) 

YIL İTHALAT İHRACAT 
 DIŞ TİCARET 

DENGESİ 

DIŞ TİCARET 

HACMİ 

2000 302.505.071 41.679.353 -260.825.718 344.184.424 

2001 212.121.093 89.817.583 -122.303.510 301.938.676 

2002 236.091.178 48.978.714 -187.112.464 285.069.892 

2003 401.826.090 50.165.495 -351.660.595 451.991.585 

2004 566.292.870 69.355.258 -496.937.612 635.648.128 

2005 798.575.858 103.457.889 -695.117.969 902.033.747 

2006 934.782.476 121.881.519 -812.900.957 1.056.663.995 

2007 1.172.669.219 229.913.652 -942.755.567 1.402.582.871 

2008 1.423.867.764 318.027.480 -1.105.840.284 1.741.895.244 

2009* 295.392.528 54.476.143 -240.916.385 349.868.671 

 *Ocak-Mart verileri  

   Kaynak: DTM -Dış Ticaret Bilgi Sistemi, 2009. 

 

Tablo 4.2: İkili Ticarette Başlıca Maddeler ( ABD Doları) 

İhracat 

Madde 2006 2007 2008 

Kara Taşıtları için Aksam ve Parçalar 38.856.367 41.472.330 63.909.444

Metalleri Dövme, İşleme, Kesme, Sataflama, 

Makineleri 

4.434.590 9.712.982 21.557.946

Demir/Çelik Sıcak Hadde Yassı Mamulleri 

(Genişlik> 600mm.) 

34.266 7.460.537 11.945.346

Kauçuktan Yeni Dış Lastikler 247.896 1.198.108 11.849.273

Demir/Çelik Yassı Mamul, Kaplı, Sıvanmış 

(Genişlik > 600mm.) 

0 1.592.758 10.686.343

Demir/Çelik Yassı Mamul, Soğuk Haddelenmiş 

Kaplanmış   

(Genişlik > 600mm.) 

0 10.342.254 10.132.479

Yaprak Tütün ve Tütün Döküntüleri 3.667.671 5.323.910 10.061.649
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Azot, Fosfor ve Potasyum gibi; İki/Üçünün 

Karışımları 

0 7.712.100 9.470.700

Kabuklu Meyveler (Taze/Kurutulmuş)  12.173.564 7.958.147 8.254.252

Elektrik Transformatörleri, Statik Konvertisörler, 

Endüktörler 

45.120 80.063 8.177.918

Liste Toplamı: 59.459.474 92.853.189 166.045.350

Genel Toplam: 121.881.519 229.913.652 318.049.072

 

İthalat 

Madde 2006 2007 2008 
Demir Cevherleri ve Konsantreleri 171.327.870 319.887.201 435.928.994

Traktörler 51.216.601 67.593.382 115.927.760

Yaprak Tütün ve Tütün Döküntüleri 47.935.076 64.064.893 96.350.861

Soya Fasulyesi 42.367.605 33.622.741 73.981.588

Yakmaya Mahsus Ağaçlar; Yonga, Talas, 

Döküntü, Kırıntı vb. 

18.863.979 30.291.753 49.427.595

Sodalı ve Sülfatlı Odun Hamuru 31.839.462 30.819.897 43.634.379

Dozerler, Greyder, Skreyper, Ekskavatör, 

Küreyici, Yükleyici vb. 

33.862.638 40.450.592 41.044.355

Kahve 19.762.153 34.029.967 33.608.767

Pamuk 3.745.490 12.067.431 31.712.553

Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz Kompresörü, 

Vantilatör, Aspiratör 

54.323.920 56.442.376 30.095.645

Liste Toplamı: 475.244.794 689.270.233 951.712.497
Genel Toplam: 934.782.476 1.172.669.219 1.423.163.396

Kaynak: EIUEconomist Intelligence Unit, Brazil, Country Report, Şubat, 2008. 
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Ülkemizin Brezilya ile ticaretinde verdiği açık 2002 yılından bu yana artış 

göstermektedir. 2007 yılına kadar Brezilya’ya ihracatımız düşük oranlarda artış gösterirken, 

bu ülkeden ithalatımız önemli miktarda artmıştır. 2007 yılının verileri bir önceki yıl ile 

kıyaslandığında Brezilya'ya ihracatımızda %88,6'lık bir artış sağlandığı görülmektedir Bu 

artış, uçak (44 milyon dolar ), demir-çelik (24,9 milyon dolar) ve gübre (19,4 milyon dolar) 

ihracatından kaynaklanmıştır. 2008 yılında ise Brezilya'ya ihracatımız %38 oranında artmış 

olup, en çok artış gözlenen ihraç kalemleri kara taşıtları aksam ve parçaları (%54) metal 

işleme makineleri (%122), yassı demir-çelik (%69), kauçuk dış lastik (%889) ve tütün 

(%89)'dür. Brezilya'dan ithalatımızdaki yüksek artış oranı ise halen devam etmektedir. 2008 

yılında, bir önceki yıl ile kıyaslandığında, bu ülkeden ithalatımızın %21 oranında arttığı 

görülmektedir. 

SONUÇ 

Brezilya ekonomisinin tarih içerisinde gelişimi incelendiğinde, özellikle 1990 yıllar 

itibariyle ülke ekonomisinin toparlanma sürecine girdiği gözlenmektedir.  Bu dönemde 

ülkenin tarih boyunca başa çıkamadığı enflasyonla mücadele etme politikalarının etkinliği,  

gelir dağılımındaki adaletsizlikleri düzeltmeye yönelik çalışmaların olumlu etkileri ve ülke 

ekonomisinin büyüme performansının 90’lı yıllar itibariyle pozitif seyir izlediği 

gözlenmektedir. 

Brezilya ekonomisini sektörel bazda incelediğimizde, Latin Amerika’daki en gelişmiş 

endüstriyel sektörlere sahip olan Brezilya’nın çok çeşitli sanayi sektörleri, GSYİH’sının 

üçte birini oluşturduğunu görmekteyiz. Brezilya aynı zamanda çok yönlü ve sofistike bir 

hizmetler sektörüne sahiptir.  Hizmetler sektöründe posta ve telekomünikasyon, en büyük 

alt-sektörleri oluşturmaktadır. Brezilya’nın maden kaynakları çok geniştir. Büyük demir ve 

magnezyum rezervleri endüstriyel hammaddelerin ve ihracat kazançlarının önemli 

kaynaklarını oluşturmaktadır.  

Brezilya’nın son dönemlerde diğer ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirilmeye 

çalışılarak dünya ticaret sahnesine ani ancak kararlı bir giriş yaptığı gözlenmektedir.  Brezilya 

ekonomisinin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alması ve gelecek 5 yıl içerisinde 

dünyanın 5. büyük ekonomisi adayı olması bu durumun ispatıdır.  

Tüm bunların yanında, Brezilya’nın küresel bir güç olabilmesi için sadece ekonomik 

olarak güçlü olması yetmemektedir. Ekonomiye ek olarak silahlanma ve buna dayanılan güçle 
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dünya siyasetinde yer almak da tam olarak bir çözüm değildir. Bir ülkenin küresel güç olması 

için halkın bilgi ve refah seviyesinin yüksek olması en önemli basamaklardan biridir. Hemen, 

hemen bütün dünyada küresel güç olarak tanımlanan devletlerin birtakım ortak özellikleri 

vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir; 

• Yüksek ve üretken genç nüfus, 

• Halkın yaşam standartlarının yüksek olması, 

• Bilgi seviyesinin sürekli artması ve bilimsel çalışmaların sürekliliği, 

• Bilginin teknolojiye aktarılma hızı, 

• Pazar ekonomisi ve bu yolla gelen küresel ticaret, 

• Gelişmiş teknolojinin satımının yapılabilmesi, 

• Silahlanma ve ileri askeri teknoloji. 

Eğer düşünülecek olursa, Brezilya bunların şu anda hiç birine sahip değildir. Halkın şu 

anda refah seviyesi, yaşam koşulları düzeltilse dahi eğitim ve bilgi seviyesinin yükseltilmesi 

zaman alacaktır. Bilginin kullanılması ve teknolojiye aktarılması ise daha fazla zaman 

gerektirecektir.  

Brezilya’nın en büyük kaynaklarından biri tarımdır. Yani ülke elinde olanı 

kullanmakta, yeni bir şey üretmemektedir. Yeni bir şey üretip satmayan ülkelerin önünde iki 

tarz sorun vardır. Bunlardan biri ekonomik alanda dış satım çeşitlendirilemezse ekonomik 

büyüme bir yerde duraklamaktadır. Brezilya bu nedenle şu anda pek çok ülke ile ekonomik 

anlaşmalar yoluna gitmektedir. Çünkü şu anda ne kadar fazla ülke ile anlaşır ve ticari ilişkiler 

kurarsa o kadar fazla ticari büyüme sağlayacaktır. Fakat bu ticari büyüme, pratikte mümkün 

olmasa da teoride bütün ülkelerle anlaşma yapınca bitebilir ve böylece ticaret hacmi hep bir 

sınırda kalabilir. İkinci sorun; Brezilya’nın şu anki durumu eldeki kaynakları iyi yönettiği için 

zenginliğinin artmasıdır. Fakat bundan sonra gelebilecek herhangi bir kötü yönetim ya da ülke 

kaynaklarının tükenmesi, verimliliğin azalması ya da yeni bir ekonomik kriz bu ülkenin güç 

kaybetmesine hatta bölgesel güç olma iddiasına bile gölge düşürebilir. Brezilya teknoloji 

üreten bir ülke değildir. Ülke büyük çoğunlukla tarım kaynakları ile geçinmektedir. Ancak 

bunlar kalıcı bir gelir sağlayamayacak şeylerdir. Kötü geçen bir kış veya kötü bir yönetim 

Brezilya’yı büyük bir ekonomik krize sürükleyebilir. 
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CORO BOZO ve ANADOLUDAKİ “SOHBET” TOPLANTILARINDA 

GÖRÜLEBİLEN BENZERLİKLER   

 

Dr. Gökhan EKİM* 

ÖZ 

Eski Türk Toplumu’nda Toy, Şölen gibi eğlenceler vasıtasıyla bir araya gelen 

insanların, belirli kural ve gelenekler çerçevesinde gerçekleştirmiş oldukları toplantılardan 

çeşitli kaynaklarda bahsedilmektedir. Doğu Türkistan’dan Makedonya’ya kadar geçmişteki 

özelliklerinin bir kısmının korunarak günümüzde de yaşatıldığı bu toplantılar, farklı adlarla 

Anadolu’da da yaşatılmaktadır. Toplantının gerçekleştirileceği mekana girişten itibaren 

görülen hiyerarşik yapılanma ve buna bağlı olarak geliştirilmiş kurallı ve disiplinli işleyiş 

toplantının sonuna kadar sürdürülmektedir. Mani, bilmece, tekerleme, seyirlik oyunlar, 

türküler, yöresel yiyecekler, yöresel giysiler gibi farklı sözlü gelenek ürünleri toplantı 

boyunca sergilenmektedir. Kırgızistan’da 20 ile 70 arasındaki katılımcı ile düzenlenen “Coro 

Bozo”, Yukarıda belirttiğimiztemel nitelik ve işleyiş yönleriyle Anadoludaki toplantılarla 

benzerlik göstermektedir. 

Bu makalade, ortak tarihsel bağlardan kaynaklandığını düşündüğümüz, toplantılardaki 

benzer uygulamalar ele alınarak, yapısalcı kuramın içerisinde karşılaştırmalı olarak incelenerk 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şölen, Sohbet Toplantıları, Coro Bozo, Halk Bilimi 
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VISIBLE SIMILARITIES BETWEEN CORO BOZO and "CHAT MEETINGS 

IN ANATOLIA 

ABSTRACT 

In society of old Turks, the people came together by means of amusement like, “toy”, 

“şölen”. It is mentioned that there are some determined rules and traditions in theie meeting. 

East Türkistan to Macedonia a part of pecularity meeting is protected in past. Nowadays, the 

meetings have stil gone on and it is known that different names. Hierarchical structure of the 

meeting to take place and, consequently, from the entrance to be seen and disciplined 

behavior until the end of the meeting developed canonical. Mani, Enigma, the back-Twister, 

games, folk songs, traditional food, traditional clothes, such as an application that on display 

throughout the different products of the oral tradition of the Court meeting. Kyrgyzstan held 

with participants between 20 to 70 in "Coro Bozo", the above mentioned basic quality and 

behavior aspects of similar meetings in Anatolia. 

This article is similar to the common historical links that we think, on the basis of the 

theory in structural applications, meetings within the comparison by examining the disclosure 

to be worked. 

Key Words:  Şölen, Sohbet Meetings, Coro Bozo, Folklore 

Giriş 

Eski Türklerde, Toy, Şölen gibi adlarla görebildiğimiz, işleyişinin belli usul ve törelere 

göre belirlendiği toplantıların, günümüzde, Anadolu dışındaki Türk Dünyası Coğrafyası’nda da 

yaşatıldığı görülmektedir. Doğu Türkistan’dan Makedonya‘ya kadar çeşitli Türk 

Topluluklarında, özellikle kış geceleri, haftanın belli günlerinde periyodik olarak sürdürülen, 

disiplinli ve kurallı toplantıların  zaman içerisindeki derinliği ve mekan içerisindeki 

yaygınlığı,  farklı coğrafyalarda, farklı topluluklar tarafından gerçekleştirilen toplantılarda,  

hiyerarşik düzenin, disiplinin, kuralların, içerik itibarıyla aynı kökten beslenen bir ağacın 

dallarıymışçasına benzerlik göstermelerini beraberinde getirmiştir. Anadoluda, “Sohbet” 

başlığı altında toplayacağımız toplantıların yörelere göre değişen isimleri şu şekildedir,”. 

Çankırı, Gerede, Tarhala’da “Sohbet”, “Sopet”, “Fırıttım”, Balıkesir Dursunbey’de 

“Barana,” Safranbolu, Bartın, Kütahya, Kastamonu, Bolu ve Konya’da “Muhabbet”, 

“Gezek”, “Sıra”, “Perde”, “Erfane”, “Arfana”, “Birikme”, “Oturak”, Van’da “Oturmah”, 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

3 
 

Ankara’da “Cümbüş”, Antalya, Isparta’da “Kef”, “Keyif (Ataman1994:41) Sıra gecesi,     

(Akbıyık,2006:75) “Sıra Oturması” (Düzgün,1999:16) “Harefene”(Akbıyık,2006:114) Gezek 

(Salün, 2002:15-45), “Harfane Geceleri” (Akbıyık,2006:350), “Velime Geceleri” 

(Güldoğan,2011:98) “Arfana”, “Harfana”(Turhan,Tan,2001:42). Ülke sınırlarımızın dışında 

ise, Kırgızistan’da “Coro Bozo”(Arstanbek,2004.74-79), Doğu   Türkistan’da “Meşrep” 

(Rahman,1996:26), Bulgaristan’ın Yasenkovo Kenti’nde,”Muhabbet”(Hasan, 1998:46), 

Özbekler’de  “Geşdek”(Cenikoğlu,2004:66), “Kırım Karay Türklerinde ise “Konuşma” 

(Altınkaynak,2004:62)  adlarıyla anılmaktadırlar. 

Konuyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmada, Anadoludaki “Sohbet Toplantıları”, 

toplantıya verilen isim, topluluk üyelerine verilen isim, toplantının kültürel kökeni, toplantıya 

karar verilmesi, toplantıyı oluşturan kişi sayısı, topluluğu oluşturan üyelerin ait oldukları yaş 

grupları, topluluğu yönetecek başkanlar, hizmeti görecek kişi ve bunların belirlenme yöntemi 

(hiyerarşik yapılanma), toplantı masraflarının üyelerce karşılanma şekli, toplantıda bulunan 

sembolik eşyalar, ilk toplantı, mekân, toplantıda giyilen kostümler, toplantıda yer alacak 

müzisyenlerin belirlenmesi, müzisyen kimliği ve müzisyenlerin profili, müzisyenlerin 

topluluk içindeki konumları, müzik uygulamaları, toplantıda müzisyenlerce kullanılan 

çalgılar,toplantıdaki müzik uygulamaları,repertuvar (türküler, oyun havaları, vb.), toplantının 

hangi zaman diliminde ve hangi aralıklarla gerçekleştiği, toplantıdan önce yapılan hazırlıklar, 

toplantının yapılacağı mekâna geliş, içeri giriş ve selamlaşma ritüelleri (giriş ve selamlaşma), 

toplantının başlangıcında görülen uygulamalar, mevki ve yaş sırasına göre oturuş düzeni ve 

oturuş biçimi, misafirlerin toplantıya gelişi, toplantı içindeki yer ve işlevleri, misafirin 

uğurlanması ve bu uygulama sırasında görülen ritüeller, toplantıdaki sözlü gelenek ürünleri: 

a- maniler  b- bilmeceler  c- fıkralar d- destanlar,  toplantıdaki seyirlik ve oyunlar, geleneksel 

türk halk oyunları, toplantıda yeme-içme kültürü, mahkeme, devir- teslim töreni(bir sonraki 

toplantıya ev sahipliği yapacak kişi ya da kişilerle ilgili toplantıda yapılan tören), toplantı 

boyunca uyulması gereken kurallar ve bunlara karşı uygulanan yaptırımlar, şeklinde 

çıkarabildiğimiz geleneğe ait özellikler ve uygulama sırasındaki bir zincirin halkaları gibi 

birbirine bağlı olan motiflere göre analizi yapılmaya çalışılmış; konunun bir makaleyi aşan 

hacmi dolayısıyla, burada yalnızca Kırgızistan “Coro Bozo” Toplantıları ile ilgili  

uygulamanın genel çerçevesi çizildikten sonra, Anadoludaki benzerleriyle kesişen motifleri 

belirlenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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Yöntem ve Teknikler 

Toplantılara ait  uygulamaların duysal-görsel olarak kayıt edilmesi yoluyla halk 

biliminin kuşaktan-kuşağa kültürel aktarımının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesini 

olanaklı kılan günümüz teknolojisi ile elde edilmiş kayıtlar,  çalışmamızda, konu ile ilgili 

mevcut yazılı kaynaklarla birlikte yararlandığımız veriler olmuştur. Bunların yanı sıra, 

Elazığ(Kürsübaşı), Çankırı(Yaran), Balıkesir-Dursunbey (Barana) gibi çeşitli yörelerde 

gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarda da, alan araştırması yöntem ve teknikleri”nin 

uygulanması sonucunda veri toplandığı; bu verilerin analiz edilip,sonuca ulaşılmaya 

çalışıldığını,  toplantıların uygulamalarındaki benzer ritüel ve formel motiflerin de “tarihsel 

yöntem”ve dilbilim çalışmalarından hareketle ortaya çıkmış olan “yapısalcı kuram” ışığında 

formülüze ettiğimiz toplantıların, karşılaştırmalı metin incelemeleri yoluyla ele alınarak 

incelenmesinin  yapıldığını söylemek mümkündür (Türk Halk Edebiyatı El Kitabı,2004:100) 

“Coro Bozo” ve Anadoludaki  “Sohbet Toplantıları”nın Tarihsel İzleri 

Kırgızistan ve Anadoluda gerçekleşen toplantıların tarihsel boyutunu aşağıda 

vereceğimiz bilgiler ışığında kavramaya çalışabiliriz: Oğuz Boyları’nın kurban ziyafeti olan 

Şölen’in, başka kavimlerin kurban ayinlerinde rastlanılamayacak özellikler gösterdiğini, 

kurban etlerinin parçalarının belirli bir sıra ve usul çerçevesinde dağıtılması şeklinde 

özetlenebilecek uygulamanın,  diğer kavimlerin ayinleriyle arasındaki ayırt edici 

farklılıklardan biri olduğunu, yalnızca inançsal bir topluluk olarak karşımıza çıkan Taoizm 

Teşkilatı’nda da aynı uygulamanın görülebileceği, kaynaklarda belirtilmiştir 

(Köprülü,1999:72). Aynı konuyu “Orun ve Ülüş Meselesi” (İnan,1931:121-133) adlı 

makalesiyle derinlemesine aktaran Abdülkadir İnan, uygulamanın pratikteki detaylarını da 

içeren bir çalışmayla konuyu açıklamaya çalışmıştır. Ziya Gökalp ise Şöleni, “Eski Oğuzlar’ın 

hanlar hanı ve beylerbeyi ile birlikte yirmi dört Oğuz beyini kapsayan resmi toylarına şölen 

adı verilirdi” şeklindeki sözlerle konuyu açıklamaya çalışmıştır (Gökalp,1991:50). Oğuz Han 

Efsanesi’nde bahsedilen şölene de değinen Köprülü, “Oğuz Han’ın emri ile tezhibli bir oba 

inşa olunarak, dokuz yüz at ile, dokuz yüz koyun boğazlandı; meşinden yapılan dokuz havuza 

arak, doksan havuza kımız dolduruldu.” sözleriyle bahsi geçen uygulamayı yinelemiş, “Gün 

Han zamanında da yine aynı surette umumi bir ziyafet yapılarak kırk gün kırk gece işret 

edildiğini” kaydetmiştir (Köprülü,1999:72). Eski Türklerin yaşantısı ile ilgili bilgiler 
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bulabildiğimiz bir başka kaynak da, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügat-it Türk adlı eseridir. 

XI. Yüzyıl Türk yaşamı ile ilgili bilgiler bulabildiğimiz eserde,  daha sonra Safevi Devleti’nde 

de görülebilecek olan,  sıra ile yapılan şölenlerin “suğdıç” adıyla anıldığından 

bahsedilmektedir. Yine aynı eserde daha farklı tarzda gerçekleştirilen gece toplantılara da 

“süçrük” denildiği ve Kaşgarlı Mahmut’un, “Ol manga söz tabuzdı” şeklindeki sözlerinin “o 

bana bilmece söyledi” anlamına gelmesinden dolayı, bahsi geçen eğlencelerin içerisinde, 

bilmecelerin sorulmuş olduğunu da düşünmek mümkündür(Genç,1977:242). Gökalp, bununla 

birlikte eserinde Eski Türkler’in görkemli ve oldukça israflı şöleninin, toy adıyla anıldığını 

Dede Korkut Anlatmaları’ndan yola çıkarak belirtmiş ve Dede Korkut Metni’nden konu ile 

ilgili küçük bir paragraf vermiştir: “Dirse Han hatununun sözüyle ulu toy eyledi, hacet diledi. 

Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırdı. İç-Oğuz, Dış-Oğuz beylerinin üstüne 

yığınak etti; aç görse doyurdu, çıplak görse donattı, borçluyu borcundan kurtardı, tepe gibi  

et yığdı; göl gibi kımız sağdı”  (Gökalp,1991:155)Bayındır, Han’ın iç-il’e bağlı oymakları 

çağırıp İç-Oğuz’u egemenliği altına aldığı ziyafetten de bahsetmiş, ayrıca Salur Kazan’ın 

düzenlemiş olduğu “çağrılıları yedirip içirdikten, giydirip donattıktan ve borçlarını verdikten 

sonra otağdan çıktığını; bütün çağrılıların çağrı sahibinin otağını, sürülerini vb. mallarını 

yağma ettikleri şölenden bahsetmiştir. Salur Kazan Anlatması’ndaki şölenin ise potlaç 

kurumun tam olarak görülebildiği bir örnek olduğunu vurgulamıştır(Gökalp,1991:50). 

Gökyay ise bu geleneğin tarihimizde Farsça Han-ı Yağma şeklinde geçtiğini, Dede Korkut 

Kitabı’nda görülen uygulamanın daha geriye götürülemediğini 

belirtmiştir(Gökyay,2009:1036,1077). Şölen düzenleme geleneğinin Anadolu Selçuklu 

Sultanı Alâeddin Keykubad’ın Konya’ya gelip ecdad tahtına oturduktan sonra Oğuz 

Töresi’nce düzenlenerek sürdürülmüş olduğu da kaynaklarda belirtilmiştir. Bu şölen şu 

şekilde tarif edilmektedir. “Selçuki hükümdarı Alaaddin Keykobad, Konya’ya giderek ecdadı 

tahtına oturduktan sonra görülen usule bağlı olarak umumi bir ziyafet tertibini, şeylan 

kurulmasını emretmişti: Çini altun sahanlar ve tepsiler içinde enva’ı ni’am-dane ve muz’afer 

ve kaliyyat ve buraniyat ve me’muniye ve helvat, ahlak-ı ehl-i iran gibi mümessek ve muattar 

ve yahniler ve söglemeler ve büryanlar ve tavuk ve güvercin ve bıldırcın söglemeleri sadra ve 

iki kola Oğuz resmince baştan başa döşenip müzeyyen ve mürettep oldu ve kasat-ı kımız ve 

ayran ve mümessek ve muattar şerbetler Oğuz’un resm-i erkânı üzre içildi. H’an 

götürüldükten sonra bezm-i husrevani koyup, altun ve gümüş evani ve murassa göbekli akdah 
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ve badiye ve memzuç maşrapaları araste olunup, akdah-ı efrah dair ve sayir oldu ve üstad 

mutribler emred-i hoş avaz şakirdleri ile ki anların latif elhan ve negamatı âşıkların ahzan ve 

kayguları rahtlarını ve selvet kişverine naklettirip terahlar feraha mübeddel 

olurdu...(Köprülü,1999:76) ” Çu Dönemi’nden I. Alâeddin Keykubad zamanına kadar büyük 

ölçüde aynı şekilde devam ede gelmiş olan Alplik Şölenleri’ndeki tolular içilerek yapılan ant 

törenleri, hükümdar, subaşı, sipahdarın birbirlerine yeminle bağlamalarını sağlamıştır. Esin, 

Yazıcıoğlu’na dayanarak törenin askeri yönünün anlatıldığı şiiri de konuya örnek olması 

açısından eserinde yer vermek suretiyle belirtmiştir (Esin,2001:141,142).  Öte yandan, birçok 

araştırmacının, Sohbet Geleneği’nin kökenini açıklarken gönderme yaptıkları Ahilik Geleneği 

de ele alınması gereken bir konudur;  Ahilikle ilgili ilk bilgileri aldığımız Faslı seyyah İbn-i 

Batuta’nın 13. yy. da Anadolu’ya yapmış olduğu gezi sırasında kaleme aldığı notlardan Ahi 

zaviyelerinde akşamları toplanarak yenilip, içildiğini ve müzik eşliğinde raks etmek suretiyle 

de eğlenildiğini öğreniyoruz (Güllülü,1977:17-18). Ahi Teşkilatı’nın yapmış olduğu bu 

eğlenceler vasıtasıyla, eski Türk Yaşantısı’ndaki toy ve şölen gibi toplantıların taşıyıcısı 

durumunda olduklarını ancak bu toplantıların kökeninin Ahiliğin de ötesindeki bir geçmişte 

aranması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Coro Bozo Toplantılarının İşleyişi ve Hiyerarşik Yapısı 

Kırgızistan’da düzenlenen, 20 ile 70 yaş arasındaki erkeklerin katılabildiği bir 

toplantıdır. Grup yirmibeş – kırk kişi arasındaki kişi sayısıyla oluşur (Arstanbek,2004:74-79). 

Coro Bozoyu düzenleyen kişiye “Corokeç” denir ve o, ev sahipliği yaptığı toplantıda herkese 

boza ikram eder (Arstanbek,2004:74-79). Bu toplantılar sonbaharda başlayıp, ilkbaharda biter. 

Herkes tarafından sevilen, otoriter birisi başkan seçilir. Başkana “Coro Başçı” veya “Coro 

Biy” denir. Coro Başçı’nın görevleri, toplantıların sırasını belirlemek, disiplini sağlamak, 

gerektiğinde ceza vermek ve gelen misafirlerin karşılanmasını kontrol etmektir. Toplantıda 

ayrıca hayal gücü ve mizahî yönü güçlü olan birisi en genç olanların içinden seçilir, ona da 

“Erke Bala” denir. Erke Bala, toplantının eğlenceli geçmesi için elinden geleni yapar, 

yarışmalar düzenler, cezalar verir. Toplantıda Coro Başçı’nın iki yardımcısı olur. Bunlar,  

Coro Başçının sağında ve (solunda otururlar. Sağında oturana “On Atalık”, solunda oturana 

ise “Sol Atalık” denir. Bu yardımcılar kendi taraflarında oturan kişilerin disiplininden 

sorumludurlar ve oturan kişiler Coro Başçıya sadece onların aracılığıyla ulaşabilirler. Bozo 

servisini yapmak üzere iki tane görevli bulunur; bunlara “Kasekül” denir. Bozoyu savuran 
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kişiye “Kölbögü”, karıştıran kişiye de “Kürököç” denir. İki kişi de kapıcıdır, onlara da “Eşik 

Ağası” denir. Bu görevlilerden Kürököç haricinde herkes, Coro bozo düzenler, Kürököç 

sırada yer almaz(Arstanbek,2004:74-79). 

Coro Bozonun işleyişi ile ilgili kararların alındığı İlk toplantıya “Aygır Cıyar” adı 

verilir. Bu toplantıya kimin ev sahipliği yapacağına Coro Biy karar verir (Arstanbek,2004:74-

79). Toplantı için ayrı çadır kurulur. Fazla çadırı olmayan Corokeç, oturduğu çadırdaki fazla 

eşyaları dışarı çıkararak içerisini kilim ve halılarla süsler (Arstanbek,2004:74-79).  

Toplantılarda oturuş düzeni şu şekildedir: Çadırın kapısının tam karşısında bulunan baş 

köşede Coro Biy, sağında On Atalık, solunda ise Sol Atalık oturur. Erke Bala ise kapıya yakın 

bir yerde diğerlerinden biraz daha rahat biçimde isterse yan yatarak oturabilir. Kapının iki 

yanında Eşik Ağaları, boza kazanının yanında da Kölbörü ve Körükeç oturur. Diğer üyelerin 

oturma sırasında yaş sırasına uygun oturma biçimi esastır (Arstanbek,2004:74-79). Toplantıya 

önce katılımcılar, sonra Atalıklar, Coro Biy ve en son da Erke Bala gelir (Arstanbek,2004:74-

79). Coro Biy çadıra girerken herkes “Aldayar, Aldayar” diye seslenir. İlk boza kâsesi de 

Coro Biy’e verilir. O esnada da “Aldayar, Aldayar” şeklinde herkesin seslenmesi üzerine 

kâseyi sonun kadar içer. İkinci kase sağ tarafta oturanlara, üçüncü kase ise sağ tarafta 

oturanlara verilir (Arstanbek,2004:74-79). Toplantı sırasında kopuz eşliğinde şarkılar 

söylenir, oyunlar oynanır, şakalar yapılır ve eski hikayeler anlatılır (Arstanbek,2004:74-79). 

Toplantının sonunda “Beşparmak” adı verilen yemek yenir (Arstanbek,2004:74-79).  Önce 

Sol Atalığın adamları sonra da On Atalığın adamlar ısıra ile ev sahipliği yaparlar. Erke Bala 

iki kez, ev sahipliği yapar. Son toplantı Coro Biy’e aittir. Bu toplantının diğerlerinden daha 

eğlencesi geçmesi gerekir; onun için de “Kök Börü” gibi çeşitli at yarışları ve güreşler 

düzenlenir (Arstanbek,2004:74-79). 

Coro Bozo Ve Anadoludaki “Sohbet Toplantıları”nda Görülen Ortak Motifler 

Coro Bozo ile Anadolu’daki toplantılar arsında birçok ortak noktanın bulunduğu dikkat 

çekmektedir. Bu benzerlikleri şu başlıklar altında verebiliriz:  

1- Hiyerarşik Yapının Gözlemlenebildiği Uygulamalar 

  a-Toplantılarda hiyerarşik bir yapılanmanın, topluluğu idare eden yöneticilerin 

bulunması: Dursunbey’de Baranayı yönetmek üzere, “patron” veya “başkan” adıyla yönetici, 

“hâkim” veya “başkan yardımcısı” adıyla da yönetici yardımcısı (Mıcırlar,2004:3), Urfa Sıra 
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Geceleri’nde “sıra başkanı” (Akbıyık,2006:76), Afyon Gezek Geleneğinde, Kolbaşı 

(Akbıyık,2006:346). Simav Yaren Geleneğinde ise, Yâran kurallarını iyi bilip, topluluk 

üzerinde belli bir ağırlığı olan ve yaşça büyük olan üyeler arasından seçilen Köşe 

İhtiyarı(Er,1999:39), Büyük Yarenbaşı Er,(1999:39), Küçük Yarenbaşı (Er,1999:40), İdare 

Memuru, (Er,1999:41) Sözcü (Er,1999:41), Akşehir Yaren Geleneğinde Yiğitbaşı 

(Ereş,1992:56), Çankırı Yâran geleneğinde ise, Büyük Başağa, Küçük Başağa ve Yâran 

Reisinden oluşan yöneticileri görmek mümkündür (Ekim,2009:109).Aynı uygulama Coro 

Bozo’da, toplantının yöneticisi olan Coro Başçı’nın disiplin ve işleyişten sorumlu, 

gerektiğinde, kuralları ihlal edenleri cezalandırma yetkisine sahip olması, şeklinde 

görülmektedir. 

 b-Toplantılarda, birçok uygulamada görülebilen kalıplaşmış motifleri mekâna geliş ve 

içerideki selamlaşmada da görmek mümkündür. Simav Yaren Geleneğinde, Toplantının 

gerçekleşeceği mekana, Köşe İhtiyarı, Büyük Yarenbaşı, Küçük  Yarenbaşı o geceleri ev 

sahipleri sıra ile gelerek yerlerini alırlar (Altınay,2004:79). Gerede Sohbet Geleneğinde de, 

başta  Başeski olmak üzere, onu takiben  çalgıcılar,  kıdemli sohbetçiler, genç sohbetçiler 

şeklinde sıralanarak sohbet evine girerler (1967 Bolu İl Yıllığı:221). Akşehir Yaren 

Geleneğinde ise  Sıra Yareni’nin yöneticileri olan dört büyüklerin (Bölükbaşı, Yarenağası, 

Kahyabeyi, Yiğitbaşı) sıra evine girişleri şu şekilde olur; misafirler ve yarenler içeride hazır 

olduktan sonra çavuş “Bölükbaşı” diyerek yüksek sesle bağırır , bu komutla birlikte yarenler 

ve misafirler ayağa kalkarlar, içeri giren bölükbaşı da önce kendini takdim eder, sonra da 

“Merhaba Yarenler”, “Hoş geldiniz misafirler” der. Yarenlerin bu selama cevaben “Sağol” 

diyerek yüksek sesle bağırmaları ile bölükbaşı “otur” diye komut verir ve yarenler dizüstü 

otururlar. Daha sonra gelen Yarenbaşı, Kahyabeyi ve Yiğitbaşı da aynı şekilde içerir girerler 

(Cenikoğlu,1998:37-38). Barana Geleneğinde de odaya, genellikle önce başkan, sonra diğer 

barana üyelerinin  girmeleri şeklindeki bir uygulama esastır (Mıcırlar,2004:2). Çankırı Yâran 

Geleneğinde ise bu uygulama,  24 Yâran üyesinin tek tek selamlaşmasının esas alındığı bir  

seromoni şeklindedir ve yaklaşık yarım saatlik bir zaman dilimini kapsayacak uzunluktadır 

(Ekim, 110). Coro Bozo’da da, toplantıya girişte, yukarıda anlattığımız üzere  hiyerarşik 

yapıya uygun br şekilde gerçekleşmektedir. (Burada her ne kadar Erke Bala’nın toplantıya 

diğer yöneticilerden sonra girdiği görülse de, O’nun toplantıdaki mizahî unsurları yönlendirici 

ve uygulayıcı olmasından dolayı, istisnai bir durumun yaratıldığını düşünmekteyiz) 
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 c-Eski bir Türk Geleneği olup tarihî kayıtlarda belirtilmiş olan, toplantılardaki mevki, 

yaş ve itibara göre düzenlenmiş olan oturma düzeninin izlerini günümüz toplantılarında da 

görebilmek mümkündür. Barana Geleneğinde, Ocaklığın yanına başkan, onun karşısına da 

hakim bağdaş kurarak otururlar. Hakimin yanında çavuş yardımcıları ve nihayetinde diğer 

üyeler de karşılıklı gelecek şekilde otururlar (Mıcırlar,2004:2). Gerede’de Oturuş düzeni şu 

şekildedir: yarım daire şeklinde oturan sohbet üyelerinin tam ortasında Başeski, solunda 

müzisyenler, sağında da kıdem sırasına göre sohbet üyeleri otururlar (1967 Bolu İl 

Yıllığı,1968:220). Simav yaren Geleneğinde, Köşe İhtiyarı, Büyük Yarenbaşı ve Büyük 

Yarenler istedikleri şekilde oturabilirler. Küçük Yarenler’in oturuş biçimi ise belli bir düzene 

tabidir veya diz çökerek ya da bir ayaklarını altlarına alarak otururlar (Er,1998:48). 

Topluluğun oturuş düzeni ise şu şekildedir: Toplantının gerçekleştiği mekanın baş köşesine 

Köşe İhtiyarı, sağına Büyük Yarenbaşı soluna da en yaşlı yaren oturur. Diğer yaşlı üyeler de 

sağlı sollu olmak üzere yöneticilerin yanlarındaki yerlerini alırlar. Geride kalan kısımlarda da 

KüçükYarenbaşı ve genç yarenler yaş sırasına göre dizilerek otururlar (Er,1998:47). Çankırı 

Yâran Geleneğinde, Büyükbaşağa sağ, Küçükbaşağa sol köşede otururlar (Özkan,2000:30), 

aralarında ise Küçükbaşağanın yanında oturan reis ve kıdem sırasına göre 5 Yâran yani 

toplam 6 kişi, Küçükbaşağanın sağından itibaren 8 kişi, Büyükbaşağanın solundaki sedirde ise 

8 Yâran oturur. Coro Bozo’da da oturma düzeni,yukarıda anlattığımız gibi  hiyerarşiye uygun 

olarak düzenlenir. 

 d-Toplantıların bir kısmında, hizmet görmekle yükümlü kimselerin, hiçbir masrafa 

iştirak etmedikleri görülmektedir. Coro Bozo’da, Bozoyu karıştıran Kürököç’ün, Çankırı 

Yâran Geleneğindeki “çavuş”ta olduğu gibi toplantı düzenlemekten muaf tutulması, 

(Ekim,2009: 114) görülebilen ortak uygulamalardan bridir. 

 2- Toplantıların İşleyişi İle ilgili Kararların Alındığı İlk Toplantı 

 -Toplantılar başlamadan önce, yöneticilerin seçileceği veya eski yöneticilerin görevlerinin 

teyit edileceği, topluluğa dahil olmak isteyenlerin durumlarının görüşüleceği, yemek 

çeşitlerinin kararlaştırılıp, müzisyenlerle ilgili bağlantıların yapılacağı, yani toplantıların genel 

işleyişinin belirlenip, sınırlarının çizildiği bir “ ilk toplantı” yapılır. Bu uygulamalarla ilgili 

çeşitli örnekler şu şekilde görülmektedir: Barana Geleneğinde Barana Yöneticileri’nin 

belirlenmesinin yanında diğer yörelerde görülmeyen farklı bir uygulama karşımıza 

çıkmaktadır; üyelerin parmaklarından akıttıkları kanlara bulanan pilavı yemek suretiyle “ kan 
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kardeşi” olmalarıdır ki bu uygulama toplantının isminin de “kanlı pilav” şeklinde 

belirlenmesine neden olmuştur (Kaya,2003:231). Gerede Sohbet Geleneğinde ise sohbet 

yapmak isteyen gençlerin, kendilerine başkanlık etmek üzere bir “ başeski” seçmeleri ile 

birlikte başeskinin de sohbet çavuşunu belirlemesiyle yapılanma tamamlanmış olur ve 

başeski, uygun bir günde, sohbetçilerin gelip, gidecekleri kahvenin, sohbetin hangi hafta 

başlayacağının, ne kadar devam edeceğinin, kimlerin evinde toplantı yapılacağının, 

masrafların ne şekilde karşılanacağının belirleneceği bir toplantı düzenler (1967 Bolu İl 

Yıllığı,1968:220). Urfa  Sıra gecelerinde ise oylama yapılmak suretiyle İlk toplantıda, başkan, 

başkan yardımcısı, muhasibin seçilmesi, toplantının,  haftanın hangi gecesi yapılacağı, 

başlangıç ve bitiş saatleri, ev sahipliği yapacak olan üyelerin sıralarının belirlenmesi gibi 

konular karara bağlanır (Akbıyık,2006:80) . Simav Yaren Geleneğinde ise. Bu toplantıda 

yemeklerin yenilmesiyle beraber, yaş sırasına göre belirlenen oturma düzeni oluşturulur ve 

daha sonra da yaren yöneticilerinin seçimine geçilir. Yaren yöneticilerinin seçiminden sonra 

toplantılara ev sahipliği yapacak üyelerin sıralamasına karar verilir ve ilk ev sahipliği yapacak 

üyeye “yaren sopası” verilir (Er,1998:37-38). Akşehir Yaren Geleneğinde ilk toplantı 

sırasında gerçekleştirilen uygulamalar ise şu şekildedir: Ekim ayında, “Ocakbaşı” adı verilen 

toplantıda, yaren topluluğunu oluşturan üyeler, “Dört Büyük” şeklinde tanımlanan 

yöneticilerden en yetkili olanı yani Yiğitbaşı’nı seçerler. Yiğitbaşı da kendisinden sonraki en 

yetkili kişi olan “Kahya Beyi”ni seçer. Üçüncü etkili yönetici olan “Yarenağası”nı, yiğitbaşı 

ve kahyabeyi, dördüncü yöneticiyi de yiğitbaşı, kahyabeyi ve yarenağası aralarında belirlerler 

(Cenikoğlu,1998:64). Coro Bozo’da da aynı amaçlara uygun olmak üzere ilk toplantı 

gerçeklştirilir. Bu toplantıya “Aygır Cıyar” denildiği bilinmektedir.  

4- Yöneticilerin Ev Sahipliği Yaptığı Son Toplantı 

 Burada bahsedeceğimiz uygulama yalnızca Çankırı Yâran Geleneği ve Coro Bozo’ya 

ait ortak bir özelliktir. Çankırı Yâran geleneğinde, son ocakları, başağalar yakar ve onlarınki 

diğerlerinden daha görkemli olur. Başağaların ocaklarının yakıldığı evler, fenerler ve dallarla 

süslenmek suretiyle diğer ocaklardan daha gösterişli bir hale getirilir. Işık yakmak ve misafir 

çağırmak konusunda sınırlama yoktur (Üçok,2002:116). Küçükbaşağa gecesinde ne 

yapılmışsa, büyük başağa gecesinde bunların iki katı yapılmak zorundadır. Örneğin 4 sofraya 

karşılık 8 sofra, yüz lambaya karşı iki yüz lamba, gibi. Günümüzde  Başağaların, başağa 

gecelerinde Yâranlar, çavuş, sazende ve çayzendeye birer hediye vermeleri de yerleşmiş bir 
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uygulama olup “Kravat, duvarsaati ve kalem takımı”  gibi hediyelerin “başağa mürüvveti” adı 

altında hediye olarak verildiği belirtilmiştir (Özkan,2000:85).  Coro Bozo’da da son toplantıyı 

Coro Biy düzenler, Bu toplantı, “Kök Börü” adı verilen at yarışlarının ve güreşlerin 

düzenlendiği, diğerlerinden daha görkemli olması nedeniyle dikkat çekici bir benzerliğe 

sahiptir; zira, tarihte hükümdar ve beylerin,  dilimize Farsça Han-ı Yağma olarak 

(Gökyay,2006:1036-1077) geçen Eski Türklerde “Potlaç (Gökalp,1991:50)” adıyla var olduğu 

bilinen uygulamanın devamı niteliğindedir. 

5-Toplantılarda Zaman Yönetimi ve Üyelerin Periyodik Olarak Toplantı Düzenlemeleri 

  Toplantıların masrafının ortaklaşa veya bir ya da birden fazla üyenin her bir toplantıya 

ev sahipliği yapmaları suretiyle,  iki şekilde karşılandığı görülmektedir. Masrafın ortaklaşa 

karşılandığı toplantıların önemli bir kısmının ismi de bu uygulamayla örtüşecek şekilde, 

“sıra” adıyla anılmaktadır; masrafın ortaklaşa paylaşıldığı toplantılarda da aynı anlama gelen, 

arifane sözcüğünün farklı şivelerdeki kullanımları olan erfene, harfene, arafana, ferfene 

sözcükleri, toplantıların ekonomik yükümlülüklerinin yerine getirilme biçiminin vurgulandığı 

isimler olmuşlardır. Coro Bozo’daki uygulama ise, toplantılara sıra ile ev sahibi yapılması 

şeklindedir. 

 Toplantının kış aylarında gerçekleştirilmesi: Genellikle sonbaharda başlayıp, 

ilkbaharda sona eren toplantılar, Cuma veya cumartesi gibi  günlerden birisi tercih edilmek 

suretiyle haftada bir kez gerçekleştirilmektedir. 

 6- Toplantıların Gerçekleştirildiği Mekanlara Ait Özelliker 

  Toplantıların gerçekleştirildiği mekânlar ve onların tefrişatı ile ilgili de çeşitli 

uygulamaların olduğu bilinmektedir. Dursunbey Barana Geleneğinde, “Sohbet odası, ocaklığı 

olan evin geniş odasıdır. İçeride hasırlar serilidir. Hasırların üstünde kilimler, odanın 

kenarında yastıklar vardır. Yastıkların hemen önünde, oturanların rahat etmesini sağlayan 

minderler bulundurulur (Mıcırlar,2004:2)” Simav Yaren Geleneğinde ise Topluluk üyelerinin 

oturma düzenine göre sıralanmış minderlerle beraber müzisyenlerin oturacakları sandalyeler 

ve masanın içerisinde bulunduğu oda halılarla kaplanmış olup duvarların bir kısmında Atatürk 

Köşesi, Yâran Geleneği’ni anlatan özdeyişlerin bulunduğu afişler, Türk Bayrağı, Sarı ve Mor 

Zeybek Flamaları bulunur. Coro Bozo’da da mekânın halılarla kaplanarak tefriş edildiği 

görülmektedir(Altınay,2004:79). 
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7-Toplantılarda Bilmece, Mani, Tekerleme, Seyirlik Orta Oyunlarının Uygulanması 

 Toplantılarda müzik uygulamalarının yanında, mizah unsurunun ön planda olduğu 

eğlencelik oyun ve yarışmaların yapılması da görülebilen ortak özelliklerdendir. Lale Devri 

İstanbul’unun Helva Sohbetleri Geleneğinde, yüzük, tura gibi çeşitli  oyunları oynamak 

suretiyle görüldüğü (Ahmet Midhat Efendi,1977:254)  bu toplantılarda tekerlemelerin de 

söylendiği, tekerlemelerden sonra ise güzel hikaye anlatan meddahlardan birinin yüksekçe bir 

yere çıkarak,  hikaye anlatmaya başladıkları, bilinmektedir (Musahipzade Celal,1946:92) 

Barana Geleneğinde de Yüzük Oyunu, toplantının vazgeçilmez oyunudur ve devamında da 

farklı orta oyunlarına geçilir (Mıcırlar,2004:2). Akşehir Yaren Geleneğinde de “yüzük 

oyunu”,  Vızvız oyunu, Findili fistan oyunu ve dilsiz oyunu, rastlanabilen orta oyunlarından 

bazılarıdır (Cenikoğlu;1998:101). Urfa Sıra Gecelerinde, yüzük saklama, yüzüğü parmağa 

geçirme, tolaka gibi oyunlar oynanır (Akbıyık,2006:107). Çankırı Yâra geleneğinde de yüzük, 

yattı kalktı, Deveci Biro, Mum dibi...çok sayıda orta oyunu oynanmaktadır.  Simav 

Yaren’inde,  yüzük oyunu başta olmak üzere çeşitli orta oyunlarının geçmişte oynanıp, daha 

sonra unutularak, terk edildiklerine dair bir tespit yapılmışsa da (Er,1998:51), günümüzdeki 

uygulama ile ilgili yapılmış olan tespitte ise “maniler, bilmeceler, tekerlemeler söylenir, 

fıkralar, halk hikayeler anlatılırı, orta oyunları oynanır, bu oyunlarda yanılanlar veya kasıtlı 

olarak hata yapanlara cezalar verilir. Böylelikle geleneğin eğlence işlevi de yerine getirilmiş 

olur (Altınay,2004:83). Coro Bozo’da da aynı şekilde, mizah unsurunun ön planda olduğu 

eğlencelik oyun ve yarışmaların yapıldığı bilinmektedir. 

8- Toplantılarda Yeme-İçme İle İlgili Görülebilen Uygulamalar 

 Toplantılarda görülen bir diğer uygulama da, yeme- içme ile ilgilidir. Helva 

Sohbetleri’nde özellikle sanat ve ticaret erbabı orta halli insanların toplantıları çok çeşitli bir 

menüden oluşan yemekleriyle dikkat çeker ve bu gecede  helva yapmayı bilen ustalar, ortaya 

konulan sininin üzerindeki ağdalanmış şekeri una batırmak suretiyle şarkılar, türküler 

eşliğinde çevirerek keten helvasını yaptıkları, kaynaklarda geçmektedir (Musahipzade 

Celal,1946:91). Barana Geleneğinde başkanın “herro” komutunu vermesiyle yemek düzenine 

geçilir. Ortaya serilen sora yaygısının üzerine iki tane büyük sofra kurulur. Yemek çeşitleri 

pirinç çorbası, tirit, etli pilav, hoşaf ve saray tatlısından ibarettir. Tiritin haricindeki yemekler, 

başkanın sofraya kaşığıyla iki kez vurmasıyla tamamen yenmeden ev sahibine bırakılır 

(Mıcırlar,2004:3). Safranbolu Sıra Geleneğinde “kabak tatlısı, su muhallebisi, gavurga 
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denilen mısır patlağı ve yine kavrulmuş mısırdan un haline getirilmiş gavut, cevizli çörek, 

cevizli pekmez”gibi yiyeceklerin, toplantının sonuna doğru ikram edildiği, belirlenen 

çeşitlerin dışına çıkmanın yasak olduğu belirtilmiştir (Ataman,1994:13). Afyon Gezekleri 

yemekli veya yemeksiz olabilir. Yemekli yapılan Gezeklerde, yiyecek olarak, katmerle 

beraber yenilen pekmez ve tahin gezeğin vazgeçilmezleridir (Akbıyık,2006:346). Adıyaman 

Harefene Geleneğinde de Çiğ köfte ve tatlı ikram edilir (Akbıyık,2006:347). Akşehir Yaren 

Geleneğinde, gerçekleştirilen toplantılarda, çerez, pişmaniye, lokma, mısır kavurgası, buğday-

mısır göllesi, kavut ve meyve ikramı yapılır (Cenikoğlu,1998:13). Elazığ Kürsübaşı 

Geleneğinde ise yörede “yassılık” adıyla anılan, meyve, pestil, badem içi, ceviz içi, dut 

kurusu gibi yiyecekler ikram edilir (Doğan,1998:34) Yine aynı şekilde, Coro Bozo’da da 

toplantının sonunda yemek verildiğini görmekteyiz. 

 

 Sonuç ve Değerlendirme 

Toplantıların yapısal özelliklerinin yanı sıra, işlevsel özelliklerinin de ele alınması 

gerektiğinde, W. Bascom’ın ortaya koymuş olduğu, “hoşça vakit geçirme, eğlenme ve 

eğlendirme”, “değerlere, toplumsal kurumlara ve törenlere destek verme”, eğitim ve kültürün 

genç kuşaklara aktarılması”, toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak”  (Ekici,2004:119-

120), başlıklarıyla genellediği dört işlevin görülmesinin yanında da, üyelerini, toplum için 

örnek birer birey olarak şekillendirmeye çalışan, geleneksel toplantılar vasıtasıyla, bireylerin 

kazandığı toplumsal kimlik ve konumlar, bireylerin kendi aralarında ve topluluk dışındaki 

kitleyle geliştirdikleri iletişim vasıtasıyla gerçekleştirdikleri yardımlaşma, dayanışma gibi 

işlevlerle genel dokusunun nitelendirilebileceği, Kırgızistan’daki “Coro Bozo” ve 

Anadolu’daki “Sohbet” toplantılarının yapısal, işlevsel ve içerik itibariyle benzerlikleri, 

tarihsel olarak ortak tarihî ve kültürel bağları olan kardeş toplum ve toplulukların, aradan 

uzun asırlar geçmiş olsa da, formel kalıplarla şekillendirmiş oldukları toplantıların  öz ve 

biçim itibariyle günümüzde de gözlemleyebildiğimiz uygulamalarıdır. Toplantılar arasında 

görülebilen farklı uygulamaların olması da, Bin yıllık bir siyasî ayrılıkla beraber adı geçen 

coğrafyaların birbirinden uzaklığı ile de açıklanabilir. Kaldı ki, Anadolu’da da yöreye, 

topluluk üyelerinin siyasî, felsefî görüşleriyle beraber, geleneği algılayış ve yorumlayış 

farklarından kaynaklanan uygulama farklılıkları görülebilmektedir.  
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BİLİMSEL DERGİLERDEKİ MÜZİK MAKALELERİNİN 

BİBLİYOMETRİK PROFİLİ∗ 

     
Canan Can TATAR1  Ahmet Serkan ECE2 

Öz 
Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki bilimsel dergilerde (e-dergi, yayınevi dergileri, 

üniversite dergileri) 2000–2007 yılları arasında yayımlanan müzik makalelerinin 
bibliyometrik profilini incelemektir. 

Bu çalışma tarama modelinde yapılmış, “betimsel”  bir araştırmadır. Araştırmada 
verilere, üniversite kütüphanelerinden, müzik makalelerinin yayınlandığı fakülte, enstitü, 
yayınevi dergilerinin web sayfalarının taranması ile ulaşılmıştır. Araştırmada; 2000-2007 
yılları arasında yayınlanmış 207 adet makale ve bu makalelere ait 2020 atıf incelenmiştir. En 
çok makale yazan yazarlar saptanmış, makalelerin büyük bir oranının tek yazarlı olduğu, son 
yıllara doğru makale yayın sayısının ve atıf sayısının arttığı tespit edilmiştir. Makalelerde en 
az 1, en fazla 37 kaynak kullanımı ile ortalama kaynak kullanımının 9.7 oranında olduğu 
saptanmış, en sık atıf yapılan isimler belirlenmiş ve kaynakçalarda büyük oranda kaynak türü 
olarak kitaplardan faydalanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Bibliyometri, Atıf, Bilimsel Makaleler, Müzik Makaleleri 
 

MUSIC ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS   

BIBLIOMETRIC PROFILE 

Abstract 
The aim of this study is to evaluate the bibliometric characteristics of the musical 

articles published in scientific journals (i.e. e-journals, university journals and publishing 
concerns) in Turkey between 2000 and 2007. 

The study is designed as a descriptive screening model. The data were collected from 
the university libraries, archives and web searches. The number of authors, publication dates 
and citation frequencies of the articles; and the journals which the articles were published 
were evaluated. Two hundred seven articles were evaluated. The authors who wrote most are 
established. It has been determined that most of the articles were written by a single author. 
There was an increment on the literature on musics and the frequency of their citation within 
last year. The number of references used in each article was between 3 to 9; which books 
were the most citated group. Additionally the most frequently citated authors were also 
defined. 

Key Words: Music, Bibliometric, Citation, Scientific Article, Music Articles 
                                                 
∗ Bu makale, 1. yazarın yüksek lisans tezinin bir özetidir. 
1  Alparslan ilköğretim okulu müzik öğretmeni, Bala/ANKARA. canancan_tatar@hotmail.com  
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Öğr. Üyesi asece@hotmail.com  
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1.GİRİŞ 

             Müzik, insanoğlunun varoluşundan beri süre gelen çok köklü ve çok geniş bir sanat 
alanıdır. Ülkemizde de müzik her bakımdan önemli bir yer tutmaktadır. Çeşitli bilimsel 
dergilerde bu alanda yayımlar yapılmakta ve müzik alanında yapılan yenilikler ve çalışmalar 
insanlara aktarılmaktadır. Makalelerin detaylı incelenmesi, analiz edilmesi bibliyometrik 
özellikler alanına girmektedir.  

 Belirli bir konuda yazılan eserleri ve bunların yayımlarını inceleyen bilim dalı 
(Larousse, 1990, 356) olarak tanımlanmasının yanında, bibliyometri, yayınların ya da 
belgelerin yazar, konu, yayın bilgisi, atıf yapılan kaynaklar vb. gibi belirli özelliklerin 
niceliksel olarak analizi ile ilgilenmekte, belgelerin yada araştırmaların belirli özellikleri 
analize edilerek bilimsel iletişime ilişkin çeşitli bulgular elde edilmektedir (Al ve Tonta, 
2004:19). 

Bibliyometri terimi ilk kez P. Otlet’ in 1934 yılında yayınlanan “Traite de 
documentation le livre sur le livre theorie et pratique” isimli çalışmasında geçmesine rağmen 
kütüphane ve bilgi bilimi literatüründe bu terim ilk kez, Alan Pritchart’ ın Aralık 1969 yılında 
Journal of Documentation dergisinde yayınlanan “İstatiksel bibliografya mı yoksa bibliyometri 
mi?”  isimli makalesinde görülmüştür (Yılmaz, 1999). Ülkemizde ise bibliyometri’nin gelişimi 
1980’li yıllarda başlamıştır. 

Bibliyometrinin çeşitli uygulanma alanları vardır. Bunlar; araştırma verimliliğine ve 
etkisine uygulaması, araştırmacının verimliliğine uygulanması, kurumsal verimliliğe ve 
etkisine uygulanması, ulusal analizlere uygulanması, dergilerin değerlendirilmesine 
uygulanması olarak sıralanabilir.  

Bibliyometrik analizlerde kullanılan atıf analizi; makalelerde en sık kullanılan 
kaynakları belirlemede, belli alanlarda ki literatür yaşlanma hızlarını saptamada ve çekirdek 
dergilerin belirlenmesini sağlayacak veriler edilmesini sağlamaktadır. 

              Atıf yapma (citation) kavramının matbaanın bulunmasından sonra Rönesans 
döneminde geliştiği bilinmektedir. Diğer bir deyişle alıntı yapan kişi ile alıntı yapılan kişi 
arasındaki ilişki dilimizde atıf olarak tanımlanmaktadır (Atılgan, Atakan ve Bulut, 2008). 

            Garfield yazarların atıf yapma nedenlerini sıralarken araştırma konusu ile ilgili 
öncülere saygı gösterme, araştırma konusu ile ilgili çalışmaya saygı gösterme, araştırma 
yöntemi ve tekniğine ilişkin bilgi verme, ilgili konu hakkında arka plan okumayı sağlama, 
birinin kendi çalışmasını düzeltmesi, başkalarının çalışmalarını düzeltme, önceki çalışmaya 
yapılan eleştiri, iddiaları doğrulama, kişileri yakın zamanda yayınlanacak bir yayından 
haberdar etme, yeterli düzeyde tanıtılmamış, dizinlenmemiş ya da atıfta bulunulmamış 
çalışmaları gösterme, çalışmada kullanılan verinin gerçekliğini ve doğruluğunu kanıtlama, 
içinde bir düşüncenin ya da bir kavramın tartışıldığı orijinal yayınları belirleme, orijinal 
yayınları veya yeni bir kavram ya da terime adını veren çalışmayı saptama, başka 
çalışmalardaki düşünceleri kabul etmeme, önceki çalışmalardaki iddiaları tartışma gibi 15 
farklı konuya vurgu yapılmaktadır.(Al ve Coştur, 2007) 

             Yapılan litaratür taraması sonucunda, ülkemizde çeşitli hakemli dergilere ait 
bibliyometrik analizlerin yer aldığı araştırmalar (Birinci, H.G, 2008; Atılgan. D, Atakan. C ve 
Bulut. B, 2008; Al. U ve Coştur. R, 2007), çeşitli alan ve konularda sempozyum ve 
kongrelerde sunulmuş olan bildirilere ait bibliyometrik profil araştırmaları (Kartaltepe.N ve 
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Yozgat.U, 2009), araştırmacıların veri tabanlarından (ScienceDirect) indirdikleri çeşitli 
makaleler ile veri tabanları ve üniversiteler arasındaki bibliyometrik ilişkilerin incelendiği 
araştırmalar (Al.U ve Tonta.Y,2007; Al.U, Al.P ve Bahşişoğlu.H, 2004), ülkemizdeki süreli 
yayınlara ait (Al.U ve Tonta.Y, 2007) ve farklı lisansüstü disiplinlere ait tezler (Uçak.N ve 
Al.U, 2009; Al.U ve Tonta.Y, 2004) üzerinde yapılmış olan bibliyometrik araştırmalar olarak 
5 guruba ayırabiliriz.  

Arastırma konusu ile paralel olarak, İngiltere’de yapılan bir çalışmada (Baker, 1978)  
3 ayrı müzik bilimleri dergisinde yer alan müzik tarihi makalelerinin incelenmiş olduğu, 
makalelerdeki 7433 referansın analiz edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka araştırmada 
(Ece, 2007) ülkemizde 2000/2006 yılları arasında müzikle ilgili bilimsel araştırmaların 
yayınlandığı dergilerin ve yayınlanan makalelerin incelemesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
ışığında ülkemizde müzik makalelerinin yer alacağı alana dönük bilimsel dergi sayısının 
yeterli olmadığı, buna karşın günümüzde yayın yapan birbirinden farklı 54 bilimsel dergiye 
(üniversite dergileri, yayınevi dergileri, e-dergiler) ait 647 sayıda toplam 243 müzikle ilgili 
makalenin yer aldığı saptanmıştır. Bu makalelerin büyük oranda üniversitelerce basılan 
bilimsel yayınlarda (eğitim fakülteleri dergileri) yer aldığı, bunu sıra ile e-dergiler ve yayınevi 
dergilerinin takip ettiği belirlenmiştir. 

             Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki bilimsel dergilerde (e-dergi, yayınevi dergileri, 
üniversite dergileri) 2000–2007 yılları arasında yayımlanan müzik makalelerinin bibliyometrik 
profilini incelemektir. Bu araştırmada, müzik alanında en fazla yayın yapan yazarları 
saptamak, en fazla makale yayınlayan dergileri belirmek hedeflemiştir. Ayrıca bu makalelerin 
yıllara göre dağılımını ve yoğunluğunu belirlemek, yayınlanan bu makalelerdeki en sık atıf 
yapılan yazarları, kaynakları ve dergileri saptamak amaçlanmıştır. Böylece müzik üzerine 
bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılara çalışmalarını gönderebilecekleri dergiler hakkında bir 
öngörü oluşturmak, müzik alanında ki makale yayıncılığının sayısal dağılımını, müzik 
makaleleri yayını ile hangi kurumların katkısı olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Yine bu 
araştırma ile dergi editörlerine en fazla atıf alan yazarların belirlenmesi yolu ile hakem kurulu 
veya alan editörü oluşturulmasında yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

           Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi şöyle oluşturulmuştur: 

 1.1Problem Cümlesi 
          2000–2007 yılları arasında bilimsel dergilerde yayımlanan müzik makalelerinin 
bibliyometrik profili nasıldır?  

2.YÖNTEM 
Bu çalışma tarama modelinde yapılmış, “betimsel”  bir araştırmadır. Bu araştırmada 

2000-2007 yılları arasında bilimsel dergilerde yayınlanan müzik makalelerinin bibliyometrik 
profili çeşitli yönleri ve boyutları ile betimlenmektedir. 

             Araştırmanın evrenini ülkemizdeki hakemli dergilerdeki tüm müzik makaleleri 
oluştururken, bu araştırma için 2000-2007 yılları arasında bilimsel dergilerde yayınlanan ve 
ulaşılan 207 makale örneklem olarak alınmıştır. 

2.1 Verilerin Toplanması  
Problemin çözümüne ilişkin ulaşılan kaynakların tümü taranmıştır.2000-2007 yılları 

arasında yayınlanan ve ulaşılan müzik ile ilgili Türkçe makaleler, Milli Kütüphanenin 
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“Türkiye Makaleler Bibliyografyası” bölümü, Gazi Üniversitesi Kütüphanesi, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Kütüphanesi ve İnönü Üniversitesi Kütüphanesi’ne gidilerek arşiv 
taramaları yapılarak toplanmıştır. Ayrıca ulusal akademik ağ (ulakbim) ve arama motorları 
yardımı ile internet ortamındaki, üniversite, e – dergiler ve yayınevi dergileri web sayfalarının 
da arşiv taraması yapılmış, dergilerin 2000 yılından itibaren 2007 ye kadar tüm sayıları tek 
tek incelenmiştir. 

Yine araştırmada, literatür taraması da alan uzmanlarının ve kütüphane çalışanlarının 
yardımı ile daha da detaylandırılmış, elde edilen kaynakların künyeleri, araştırmanın ilgili 
yayın ve araştırmalar bölümünde verilmiştir. 

2.2 Verilerin Çözümlenmesi 
            Verilerin çözümlenmesi aşamasında, bu alanda önemli araştırmaları bulunan 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyeleriyle ve Bilkent 
Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim üyeleriyle randevu sonucu belirli gün ve saatte 
görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde bibliyometrik analizle ilgi bilgiler elde edildi. 

            Görüşmelerin sonrasında alan uzmanlarının görüşleri ve önerileri doğrultusunda; 
araştırmada ulaşılabilinen müzik makalelerinin hiçbirinin SSCI (Social Sciences Citation 
Index) ve Arts&Humanities Citation Index gibi uluslar arası veri tabanlarında yer 
almamasından dolayı “bradford, price, 80/20, lotka” gibi alana yönelik bibliyometrik analiz 
yasaları ve verilerin çözümünde kullanılan Bibexcel gibi bilgisayar yazılımları bu araştırmada 
kullanılmamıştır.  

  Bu görüşmelerde elde edilen bilgiler yardımıyla, ulaşılan kaynaklardan  yazar sayısı, 
yayım yılı, atıf sayısı, makalenin yayınlandığı kaynağı içeren bilgiler araştırmacı tarafından 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 13.0 versiyonu) istatistik paketi kullanılarak 
frekans, yüzde, aritmetik ortalama gibi hipotez tezleri kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar 
yorumlanarak bir senteze ulaşılmıştır. Ayrıca makalelerin kaynakçalarında kullanılan 
kaynaklar ve atıf yapılan isimler detaylı bir şekilde listelenmiş ve bu listelerden en çok tercih 
edilen kaynaklar ve atıf yapılan isimler belirlenmiştir.  

3. BULGULAR VE YORUM 

1. Müzik alanında en verimli yazarlar kimlerdir? 

Araştırma kapsamındaki yıllar arasın da yayınlanan 207 makale 108 farklı yazar 
tarafından yazılmıştır. Aşağıda 108 yazardan en verimli olanlar 5 maddede listelenmiştir. 

1. 8 makale ile Ülkü Özgür  
2. 7 makale ile Belir Tecimer Kasap  
3. 6 makale ile M.Cihat Can 
4. 5’er makale ile de Ahmet Serkan Ece, Gül Çimen ve Enver Tufan, 
5. 4’er makale ile de Efe Akbulut, S.Ercan Bağceci, Şeyda Çilden, R.Erol Demirbatır,     
    Nihan Yağışan olmuştur 
              

Toplam 108 farklı yazar arasında Ülkü Özgür 8 yayın ile belirlenen tarihler ve 
ulaşılabilen tüm makaleler arasında en fazla yayını olan yazardır. 

2.Müzik alanında çok yazarlılık durumu nedir?  
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Grafik.1. Müzik Makalelerdeki çok yazarlılık durumu 
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           Grafiğe genel olarak bakıldığında tek yazarlı makale sayısı 175 (tüm makalelerin % 
84,5), çift yazarlı makale sayısı 28 (%13,5), 3 yazarlı makale sayısı 4 (%1,9) dür. Müzik 
araştırmacılarının, yayın sırasında ekip çalışması yanında daha çok bireysel olarak yayın 
yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. 

3. Müzik alanında makale yayınlamada en fazla katkı hangi kurumlar tarafından 
sağlanmaktadır? 

Tablo.1. Müzik Alanında Makale Yayınlayan Dergiler 

                       Dergi Adı Yayınladığı 
Makale 
Sayısı 

Yüzde 
Oranı 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 67 32,4 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  22 10,6 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 5,8 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 5,8 
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğit. Fak. Dergisi 11 5,3 
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 9 4,3 
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 3,9 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 3,4 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 3,4 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 3,4 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 3,4 
Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 2,4 
Müzik ve Bilim(e-dergi) 4 1,9 
Milli Eğitim Dergisi 3 1,4 
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 1,4 
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 1,4 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2 1 
Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 2 1 
Çağdaş Eğitim Dergisi 2 1 
Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 2 1 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 1 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 0,5 
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 0,5 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 0,5 
Türkbilig Dergisi 1 0,5 
İlköğretim Online (e-dergi) 1 0,5 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 0,5 
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Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 0,5 
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 0,5 
Doğuş Üniversitesi Dergisi 1 0,5 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 0,5 

 

             Tabloya genel olarak bakıldığında, müzik makalelerin 67’si (%32,4) Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi tarafından, 22’si (10,6) Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi tarafından, 12’si (%5,8) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tarafından, 11’i (%5,3) Süleyman 
Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi tarafından, 9’u (%4,3) Gazi 
Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi tarafından yayınlanmıştır. Tabloya genel 
olarak bakıldığında müzik alanında makale yayınlamada en fazla katkı üniversitelere bağlı 
fakülte ve enstitü dergilerinden (toplam 22 dergi) yapılmaktadır. Fakülte ve enstitü dergilerini 
sırayla yayınevi dergileri ve internet ortamında yayın yapan e - dergiler takip etmektedir. 
Fakülte ve enstitü dergilerinin üniversiteye olan organik bağı nedeniyle, müzik makalelerinin 
yayınlanmasında en fazla katkı üniversitelerden sağlanmaktadır. 

4. Makale sayılarının yıllara göre dağılımı nasıldır? 
Grafik.2. Makale Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 
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           2006 yılı 48 makale ile ( tüm makalelerin %23,2) en çok makale yayınlanan yıl 
olmuştur. 2006 yılını aynı sayıda yayınlanan 30’ar adet makale (%14,5) ile 2001 ve 2005 
yılları, 22 makale ile (%10,6) 2004 yılı izlemektedir. 2003 yılı ise 13 makale ile (%6,3) müzik 
makalelerinin en az yayınlandığı yıl olmuştur. Makalelerin yıllara göre dağılımında genel 
olarak bakıldığında, 2004 yılından itibaren makale sayılarında artış gözlenmiştir. 2006 yılında 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin Güzel Sanatlar özel sayısı 
çıkarması, makale sayılarının bu yılda artmasına neden olarak gösterilebilir.     

5. Makalelerde ortalama kaç atıf yer almaktadır? 
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Grafik. 3.Makalelerde ki Kaynak Sayılarının Dağılımı 
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           2000-2007 yılları arasında yayınlanan 207 müzik makalesine ait kaynaklar detaylı 
incelendiğinde, tüm makalelerde toplam 2020 atıf yapıldığı, bir makalede ortalama 9,7 
kaynak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Grafik genel olarak incelendiğinde, makale sayısı 
olarak en fazla 25 makalenin 6 kaynak ile yazıldığı, bunu sırası ile 20 makalenin 9 kaynak, 19 
makalenin 4 ve 5 kaynak ile tamamlandığı görülmektedir. Ayrıca 37 kaynağın 1 makalede 
kullanılmasının yanında, 3 makalede sadece 1 kaynak kullanılması da dikkat değer bir sonuç 
olarak ifade edilebilir. 

6. Atıfların yıllara göre dağılımı nasıldır?  
Grafik.4. Atıfların Yıllara Göre Dağılımı 
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            Grafiğe genel olarak bakıldığında, en çok atıf yapılan yıl 2006’ dır. İkinci sırada 2004 
yılı, üçüncü sırada 2002 yılı, dördüncü sırada 2000 yılı, beşinci sırada 2003 ve 2005 yılları 
gelmektedir. Bu sonuca göre, 2006 yılının en çok makale yazılan yıl olması nedeniyle makale 
sayısının diğer yıllara oranla fazla olması, atıfların daha çok bu yılda toplanmasına gerekçe 
gösterilebilir.  

7. Müzik alanında en fazla atıf yapılan yazarlar kimlerdir?     
Tablo 2. Atıf Alan İsimler ve atıf sayıları 

Yazar İsmi Aldığı Atıf Sayısı 

Ali UÇAN            93 
Ahmet SAY            36 
Edip GÜNAY            18 
M.Ragıp GAZİMİHAL            15 
M.Cihat  CAN            15 
Ülkü ÖZGÜR            12 
S.B. ŞEN            11 
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207 makaledeki toplam 2020 kaynak incelendiğinde, 459 farklı isimden yararlanıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 207 makaledeki en fazla atıf alan 10 isim yukarıda sıralanmaktadır. 
Tablo genel olarak incelendiğine müzik yazarlarının, araştırmalarında daha çok yine müzik 
alanından yayınlar yapan bilim insanlarını çalışmalarını takip ettikleri görülmektedir. Mevcut 
10 isimden 9’nun müziğin farklı alanlarında hizmet veren bilim insanlarının olduğu, sadece 
bir yazarın bu alanın dışında olduğu görülmektedir. 

8. En sık atıf yapılan kaynak türleri nelerdir? 

Bu alt problem yanıtlanırken sonuçların daha detaylı ortaya konması amacı ile önce 
2020 kaynak türlerine  (kitaplar, araştırma bildirileri, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, 
dergiler ) ayrılmış, grafik haline getirilip yorumlanmış, daha sonra söz konusu kaynak türleri 
yerli ve yabancı kaynaklar olarak tekrar guruplanmış ve yorumlanmıştır, son olarak tüm 
kaynak türlerinin kullanımı tek bir pasta grafikle verilmiştir. 

8.1 Kitaplara Yapılan Atıflar 
Grafik  5. Kaynakçalarda Kullanılan Kitap Sayısı Oranı 
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Grafiğe genel olarak bakıldığında, 38 makalede kitabın kaynak türü olarak hiç 
kullanılmadığı, bunun yanında 31 makalede 1, 35 makalede 2, 26 makalede 3, 29 makalede 4 
kitabın kaynak türü olarak kullanıldığı görülmektedir. Yine grafikten 14, 16 ve 21 kitabın 
sadece birer makalede kullanıldığı anlaşılmaktadır. Elde edilen verilerden hareketle, kitabın 
kaynak olarak kullanılmadığı 38 makale dışarıda bırakıldığında, 179 yayın içinde müzik 
makalelerindeki ortalama kaynak (kitap) gösterimi 3,6 dır. 

8.2.Bildirilere Yapılan Atıflar 

 

 

 

 

 

 

H.Bedii YÖNETKEN            10 
Saim KAPTAN            10 
Gül ÇİMEN             9 
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Grafik 6. Kaynakçalarda Kullanılan Bildiri Sayısı Oranı 
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            Grafiğe genel olarak bakıldığında, 131 makalede kaynak türü olarak bildiri’nin 
kullanılmadığı, bunun yanında sırası ile 42 makalede 1, 20 makalede 2 ve 8 makalede 3 
bildirinin kaynak olarak kullanıldığı, 1 makalede ise 12 adet bildiri kullanıldığı 
görülmektedir.  

Elde edilen verilerden hareketle, bildirilerin kaynak olarak kullanılmadığı 131 makale 
dışarıda bırakıldığında, geriye kalan 76 müzik makalesi içinde, bildirilerin kaynak olarak 
gösterimi ortalama 1,9 dur. 

          8.3.Yüksek Lisans Tezlerine Yapılan Atıflar 
Grafik 7. Kaynakçalarda Kullanılan Yüksek Lisans Tezlerinin Sayısının Oranı 
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         Grafiğe genel olarak bakıldığında, 157 makalede kaynak türü olarak yüksek lisans 
tezlerinin kullanılmadığı, bunun yanında sırası ile 34 makalede 1, 10 makalede 2, 3 makalede 
5 ve sadece 1 makalede 9 yüksek lisans tezinin kullanıldığı görülmektedir. Elde edilen 
verilerden hareketle, yüksek lisans tezlerinin kaynak olarak kullanılmadığı 157 makale 
dışarıda bırakıldığında, geriye kalan 50 yayın içinde, yüksek lisans tezlerinin kaynak olarak 
gösterimi ortalama 1,5 dir. 

 8.4.Doktora Tezlerine Yapılan Atıflar 
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Grafik 8. Kaynakçadaki Doktora Tezlerinin Kullanım Oranı 
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 Grafiğe genel olarak bakıldığında; 163 makalede kaynak türü olarak doktora tezlerinin 
kullanılmadığı, bunun yanında sırası ile 30 makalede 1, 11 makalede 2, 1 makalede 3 ve 
4makalede 4 doktora tezinin kaynak türü olarak kullanıldığı görülmektedir. Elde edilen 
verilerden hareketle, doktora tezlerinin kaynak olarak kullanılmadığı 163 makale dışarıda 
bırakıldığında, geriye kalan 44 yayın içinde, doktora tezlerinin kaynak olarak gösterimi 
ortalama 1,6 dır. 

8.5.Dergilere Yapılan Atıflar 

Grafik 9. Kaynakçada Kullanılan Dergi Sayılarının Oranı 
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Grafiğe genel olarak bakıldığında; 135 makalede dergilerin kaynak türü olarak 
kullanılmadığı, bunun yanında en fazla 34 makalede 1 dergi, 1 makalede ise 7 derginin 
kaynak olarak kullanıldığı görülmektedir. Elde edilen verilerden hareketle, dergilerin kaynak 
olarak kullanılmadığı 135 makale dışarıda bırakıldığında, geriye kalan 73 yayın içinde, 
dergilerin kaynak olarak gösterimi ortalama 1,9 dur. 

  8.6.Yerli Kaynaklara Yapılan Atıflar 
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Grafik.10. Makalelerde Kullanılan Yerli Kaynakça Oranı 
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            Grafiğe genel olarak bakıldığında, müzik konulu 22 makalede yerli kaynakların 
kaynakçada yer almadığı, bunun yanında en az 9 yerli kaynağın 1 makalede, en fazla 33 
makalede 3 yerli kaynağın, 1 makalede ise 31 yerli kaynak kullanıldığı görülmektedir.  

 

8.7.Yabancı Kaynaklara Yapılan Atıflar 

Grafik. 11. Makalelerde Kullanılan Yabancı Kaynakça Oranı 
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             Grafiğe genel olarak bakıldığında 67 makalede yabancı kaynak kullanılmadığı, buna 
karşın 1 makalede 37 tane, 17 makalede 2 tane yabancı kaynak kullanıldığı görülmektedir. 

            Yerli ve yabancı kaynak kullanımına bakıldığında, yerli kaynakların daha çok tercih 
edildiği görülmektedir. Yerli kaynaklara ulaşmanın daha kolay olması, yabancı kaynakların 
kullanımında karşılaşılan dil problemi ve yabancı dergi indexlerine ulaşma ve kullanma 
konusunda karşılaşılan problemler, yazarların yerli kaynaklara yönelmesinin nedenleri 
arasında olabilir. 

8.8.Kaynakçada Kullanılan Kaynak Türlerinin Dağılımı 
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Grafik 12.  Müzik Makalelerinde Kullanılan Kaynak Türlerinin Dağılımı 
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Grafik 12’ye genel olarak bakıldığında, müzik makalelerinde kullanılan kaynak 
türlerinin dağılımında,  müzik yazarlarının, yayınlarında daha çok kitapları  (% 81,6) 
kullanmayı tercih ettiklerini, bunu sırası ile araştırma bildirilerinin (% 36,7), dergilerin (% 
34,7), yüksek lisans tezlerinin (% 24,2), en son sırada doktora tezlerinin (% 21, 8) 
kullandıkları görülmektedir. Elde edilen sonuçlardan hareketle, müzik makalelerinde 
kitapların, araştırmalar için vazgeçilmez kaynaklar olduğu ve ilk sırada tercih edildikleri 
ortaya çıkmaktadır. 

 

9. En sık atıf yapılan dergiler hangileridir? 

Tablo.3. Kaynakçada en sık atıf yapılan dergiler 

Dergi Adı Aldığı Atıf Sayısı 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğt. Fak. Dergisi 30 

Orkestra Dergisi 17 

Filarmoni Dergisi 9 

Ankara Üniversitesi Eğt. Bilimleri Dergisi 7 

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğt. Fak. Dergisi 6 

Çağdaş Eğt. Dergisi 6 

Milli Folklor Dergisi 5 

Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi 5 

 

Tabloya genel olarak bakıldığında, müzik makalelerinde en çok atıf alan dergiler 
arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 atıfla ilk sırada yer alırken, onu 
sıra ile orkestra, filarmoni gibi mesleki yazıların ağırlık kazandığı müzik dergileri, 7 atıfla 
Ankara Üniversitesi Eğitim bilimleri Dergisi izlemektedir. 

 

 

 

% 81.6 

%24.2 %21.8 
%36.7 

%34.7 
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ 
2000-2007 yılları arasında çeşitli dergilerde yayınlanmış olan 207 müzik makalesinin 

incelenmesi sonucunda, en verimli yazarların Ülkü Özgür, Belir Tecimer Kasap, Cihat Can, 
Ahmet Serkan Ece, Gül Çimen, Enver Tufan, Efe Akbulut, S. Ercan Bağçeci, Şeyda Çilden, 
Erol Demirbatır, Nihan Yağışan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Son yıllarda bilimsel iletişimde çok yazarlılığa doğru bir yöneliş vardır.                        
Çok yazarlılığın bölümlere göre dağılım oranlarını belirleyen bazı araştırmalarda başta tıp ve 
sağlık bilimleri gelmekte, sırayla temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler onları takip 
etmektedir. Sanat ve beşeri bilimlerde ise tek yazarlı yayınların oranı yüksektir 
(Al,2005;Ece,2007). Elde edilen sonuçlara göre, sanat alanlarından biri olan müzik 
araştırmalarında da, tek yazarlı yayınların oran oldukça fazladır. Müzik araştırmacıları 
yayınlarında birlikte çalışmanın yanında, daha çok tek olarak yayın üretmeyi tercih ettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar Al (2005) ve Ece (2007)’nin araştırma sonuçları 
ile paralellik göstermektedir.  

Gazi Üniversitesi’nin Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ile müzik makalesi yayınlamada 
en fazla katkı sağlayan kurum olduğu belirlenmiştir. Yine araştırma sonuçlarına göre 
üniversite (fakülte ve enstitü) dergilerinden sonra müzik dergilerine en fazla çeşitli yayınevi 
dergileri ve internet ortamında yayın yapan e – dergiler katkı sağlamaktadır.  

Makale sayılarının yıllara göre değişimi incelendiğinde, 2006 yılı 48 müzik makalesi 
ile en çok makale yayınlanan yıl olduğu, ayrıca 2004 yılından itibaren müzik makalelerinde 
düzenli bir artış gözlemlendiği de belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, Ece 
(2007,17)’nin yine müzik makale saylarının yıllara göre değişimini incelediği araştırma 
sonuçları ile de benzer sonuçlar taşımaktadır. Yine bir başka araştırma sonucuna göre, müzik 
makalelerinde en çok atıf yapılan yılda 2006’ dır. En çok makalenin yayınlandığı yıl ile, en 
çok atıf yapılan yıl birbiri ile doğru orantılı bir yapı oluşturmaktadır.   

2000-2007 yılları arasında yayınlanan 207 müzik makalesine ait kaynaklar detaylı 
incelendiğinde, tüm makalelerde toplam 2020 atıf yapıldığı, bir makalede ortalama 9,7 
kaynak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Kimi yazarların 30’un üzerinde kaynak kullandığı, 
bazı yazarların ise 3 kaynak ile makalelerini tamamladığı görülmüştür. Araştırılan konunun 
boyutu yada müzik bilim insanlarının tercihlerinin bu farklığa neden olduğu düşünülmektedir. 

Yapılan araştırmada, 207 müzik makaledeki 2020 atıf içerisinde en çok atıf alan bilim 
insanlarının sıra ile Ali Uçan, Ahmet Say, Edip Günay, M.Ragıp Gazimihal, M.Cihat Can, 
Ülkü Özgür, S.B.Şen, H.Bedii Yönetken, S.Kaptan, Gül Çimen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

  Müzik makalelerinde kullanılan kaynaklar türleri bakımından incelendiğinde, müzik 
bilim insanlarının araştırmalarında en çok kullandıkları kaynak türünün kitap olduğu, bunu 
bildiriler, dergiler,  yüksek lisans ve doktora tezlerinin izlediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
sonuçlardan yola çıkarak, müzik alanındaki bilimsel bilgi arayışında  kitapların daha önemli 
bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu durum müzik dışındaki diğer alanlarda farklılık 
göstermektedir. Al ve Coştur (2007)’un araştırmasına göre, psikoloji ve tıp alanında daha çok 
dergilere atıf yapıldığı görülmüştür. Bu durum, bilimsel alanlarda bilgi arayışında ve konu ile 
ilgili literatür taranmasında elde edilen kaynak türlerinde farklılıklar olabileceğini şeklinde 
yorumlanabilir. 
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  Bilimsel araştırmada, araştırma konusunun belirlenmesinden sonraki en önemli adım, 
konu ile ilgili son derece geniş bir literatürün taranmasıdır. Bu konuda yerli ve yabancı yayın 
taraması, yapılacak olan araştırma konusu ile de paralellik göstermektedir. Konuya göre yerli 
ve yabancı tüm kaynaklara ulaşmak, yapılmış araştırmalarda çıkarsamalar yapmak, daha 
önceki yapılan araştırmaları özümsemek, yapılacak olan araştırmaya önemli katkılar 
getirecektir. Müzik bilim insanları araştırmalarında, yerli ve yabancı kaynakları kullanma 
bakımından benzer seçimler yapmaktadırlar. Yine daha önce söz edildiği gibi bu durum 
araştırma konusu ile paralellik göstermektedir.   

  Son olarak elde edilen bulgular ışığında, müzik makalelerinde en sık atıf yapılan 
derginin Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi dergisi olduğu, bu dergiyi sırası ile Orkestra 
Dergisi, Filarmoni Dergisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Gazi Üniversitesi 
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Çağdaş Eğitim Dergisi’nin izlediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Araştırma ile elde edilen bilgiler sonucunda çeşitli öneriler getirilmektedir. 

Araştırmacılara;  

1) Gelişen bilimsel bilgi paylaşımı ve güvenirliğin artması açısından makale 
yazımlarında çok yazarlılık önerilmektedir. 

2) Çalışmalarında, atıfların ve kaynak çeşitliliğinin güncel bilgi gereksinimini daha 
fazla karşılaması açısından daha farklı türlerde kullanmaları önerilmektedir. 

3) Müziğin farklı disiplinleri üzerine ülkemizde yapılmış olan sempozyum, panel, 
kongre vb. bilimsel etkinlikler sonucunda kaynakçalar üzerine bibliyometrik 
çalışmalar yapmaları önerilmektedir.  

 Mevcut dergi yöneticilerine ve editörlerine: 

4) Makale yayınlama konusunda belli üniversiteler daha önde gitmektedir. Bazı 
sınırlılıklar açısından yazarlar tarafından yayın  talepleri  bu üniversitelerle sınırlı 
kalmaktadır. Bu anlamda dergi yöneticilerinin,  müzik yazarlarına daha fazla yayın 
sahası sağlamaları önerilmektedir. 

5) Dergilere daha kolay ulaşım sağlanması amacı ile dergilerin internet ortamına 
katılımının sağlanması ve bu konuda çalışmalar içerisinde olması önerilmektedir. 

6) En fazla makale yayınlayan ve en fazla atıf alan dergilerin aynıdır. Bilimsel 
bilgilerin daha çeşitli kurumlara yayılması açısından dergilerin ortak çalışmalara 
gitmesi önerilmektedir. 
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 
 

Cem Rıza KARTAL∗ 
Öz 

 
Bu çalışmanın amacı; bireysel demografik değişkenlerin iş doyumuna olan etkisini tespit 

edebilmektir. Bu bağlamda merkezi Ankara ilinde faaliyet gösteren bir özel güvenlik 

kuruluşuna bağlı olarak çalışan toplam 825 özel güvenlik görevlisinin iş doyum düzeyleri JSS 

İş Doyum Ölçeği (Spector, 1997) ile ölçülmüş, elde edilen veriler;  cinsiyet, yaş, iş deneyimi 

(kıdem), medeni durum ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlerle karşılaştırılmış, elde 

edilen sonuçlar literatürdeki bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, kıdem 

ve yaş değişkenlerinin iş doyumu üzerine etkisinin belirgin biçimde öne çıktığı görülmüştür. 

Bununla beraber araştırma; özel güvenlik görevlilerinin iş doyumunun cinsiyet, medeni 

durum ve eğitim düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucunu da ortaya 

koymuştur. Konu ile ilgili ileride araştırma yapacak araştırmacıların, bu araştırmada tespit 

edilen, iş doyumunu etkileyen bireysel demografik faktörler yanında diğer faktörleri de ele 

almaları yararlı olacaktır. Bunun yanında farklı sektörlerde görev yapan çalışanların da iş 

doyumu bakımından araştırmalara dahil edilmesi faydalı olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş doyumu, demografik değişkenler, özel güvenlik 

 
THE EXAMINATION IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES JOB 

SATISFACTION IN PRIVATE SECURITY JOBS 
Abstract 

The aim of this thesis is to determine the effects of demographic variables on job satisfaction. 

In this respect job satisfaction levels of 825 security guards employed in a private security 

company located in Ankara were measured via JSS- Job Satisfaction Scale (Spector, 1997) 

                                                 
∗ Atılım Üniversitesi MBA Yüksek Lisans Öğrencisi, cem.kar@gmail.com 
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and the gathered data were compared with demographic variables such as age, gender, work 

experience, marital status, and educational status. Gathered results were evaluated with the 

data present in literature.   At the end of the research, the effects of experience and age 

variables on job satisfaction has been more prominent. Besides it has been proved that there 

was not a meaningful relation between job satisfaction and among the variables like gender, 

marital status and educational status. For those who will carry out further research, it would 

be beneficial to deal with other variables rather than demographic ones, that effect the job 

satisfaction. Moreover it will also be beneficial to include the job satisfaction of the workers 

from various sector.  

Key Words: job satisfaction, demographic variables, private security 

İŞ DOYUMU 

İnsan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış disiplininde iş doyumu kavramı önemli 

bir yer tutmakta ve bu nedenle içeriği konusunda akademik çevrelerde oldukça fazla araştırma 

yapılmaktadır. 

İş doyumu, işgörenlerin bedensel ve zihinsel sağlıkları yanında, bireysel, fizyolojik ve 

ruhsal duygularının bir belirtisidir. İş doyumu denince,  işten elde edilen maddi çıkarlar ile 

işçinin “beraber çalışmasından zevk aldığı iş arkadaşlar ve eser meydana getirmesinin 

sağladığı mutluluk” akla gelmektedir (Şimşek ve diğ., 2003).Örgütsel davranış açısından en 

önemli tutumlardan biri bireyin işine karşı geliştirdiği tutumdur. Buna genellikle iş doyumu 

denilmektedir (Özkalp, 2001). 

İşgörenin işine karşı tutumu olumlu ya da olumsuz olacağına göre iş doyumu “kişinin 

iş deneyimlerinin sonucunda ortaya çıkan olumlu ruh halidir” şeklinde tanımlanabilir (Türk, 

2007). 

   İş doyumunun hem işgörenler hem de örgüt açısından önemli sonuçlar olması 

beklenmektedir. İnsan hayatında önemli bir yer tutan iş yaşamının, bireylerin sağlığı üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahip olması kaçınılmazdır. Bu insani boyutunun yanında, ekonomik 

açıdan iş doyumuyla doğrudan bağlantısı olan işten ayrılma, iş devamsızlığı, verimlilik gibi 

sorunların önemli olduğu görülmektedir. Örgütlerin başarı göstergelerini oluşturan müşteri 

memnuniyeti, örgüt karlılığı ve verimlilik gibi kavramlar arasında iş doyumunun da 

bulunması, örgütler açısından ne derecede önemli oluğunu açıklamaktadır. Bu nedenlerden 
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ötürü iş doyumu, örgütler tarafından dönemsel olarak ölçülüp takip edilmektedir  (Erol, 

1998). 

İş doyumu ayrıca bireysel, örgütsel ve toplumsal açıdan günümüzün karmaşık yaşam 

sorunlarının en önemlilerinden biri olarak görülebilir. Bilim, teknoloji ve sanat alanındaki 

yenilikler ve gelişmelerin insan unsuru ile doğrudan ilintili olduğu düşünüldüğünde; bilimin, 

teknolojinin ve sanatın yaratıcısı durumundaki insanın, gücünü daha etkili bir biçimde 

kullanması, bireysel gelişim açısından olduğu gibi örgütsel ve toplumsal açıdan da önemilidir 

(Çetinkanat, 2000). 

            Bu araştırma kapsamında ele alınacak bireysel demografik özelliklerden olan cinsiyet, 

yaş, iş deneyimi (kıdem), medeni durum ve öğrenim durumu değişkenlerinin literatürde iş 

doyumuyla olan ilgili ilişkisini açıklayan bulgular aşağıda verilmektedir.  

Cinsiyet: Yapılan araştırmalar, iş doyumu açısından kadınlarla erkekler arasında 

belirgin bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Her iki cins için de prestij, gelir, özerklik ve 

öğrenme olanakları iş doyumunun ağırlıklı belirleyicileri olmaktadır. Ancak bu durum, 

kadınlarla erkeklerin işleriyle ilgili duygularının aynı olduğu anlamına gelmemektedir. 

Kadınların ev işlerindeki ve annelik sorumlulukları bir rol çatışmasına yol açmakta, bu 

nedenle pek çok kadın, sorumluluğu az olan ve böylece çatışmayı azaltan işleri tercih 

etmektedir. Fakat bu tür işlerde de, sahip oldukları yetenek ve becerileri tümüyle 

kullanamamaktadırlar. Bu nedenle, hem seçilen işlerin çeşitliliğinin hem de iş hayatına 

hazırlanırken alınan eğitimin niteliğinin, erkeklerin lehine bir fark yaratacağı açıktır. Bütün bu 

unsurlar bir arada düşünüldüğünde, kadınların iş doyumlarının daha farklı olması 

beklenmektedir. Kadınların iş doyumlarının daha düşük olduğunu ileri süren bazı 

araştırmalar, bunu kadınların eşlik ve annelik rollerinin daha öncelikli olmasına bağlamıştır. 

Bazı araştırmalar ise, kadınlarla erkekler arasındaki iş doyum farklılıklarının tutarsız 

olduğunu ortaya koymuştur. İşe, kariyer olanakları için giren kadınlar ile aileye destek için 

giren kadınlar arasında iş doyumu açısından fark vardır. Bununla birlikte, kadınların aynı işte 

erkeklere göre daha az ücret almaları ve daha az terfi fırsatlarının olması iş doyumlarını 

düşürmektedir (Schultz ve Schultz, 1990). 

Loscocco (1990), “mavi yakalı” işgörenler üzerinde yapmış olduğu araştırma sonuçları 

iş modeli ve cinsiyet modelinin feminist yaklaşımını destekler niteliktedir. Loscocco, mavi 

yakalı kadınların görev çeşitliliği ve özerklik içeren, uğraştırıcı işler ve işyerlerine daha 
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olumlu tepki verdiklerini, maddi ödüllerle güdülendiklerini ve erkek meslektaşları gibi işle 

ilgili istekleri olduğunu söyler. Loscocco, araştırma makalesinde ayrıca, cinsiyetin yaş ve 

eğitimle etkileşerek iş doyum düzeyini etkilediği görüşüne de yer vermiştir.  

Oshagbemi (1997), unvanın iş doyumu üzerindeki etkisini incelemek üzere yaptığı 

araştırmasında cinsiyetin iş doyumu üzerinde tek başına etkili olmadığını belirtmiştir. Bilgiç 

(1998), bireysel özellikler ve iş doyumu ilişkisini incelediği, Türkiye’de farklı kurumlardaki 

kadın ve erkek işgörenlerle yaptığı araştırmasının cinsiyetle ilgili sonucu olarak, bu 

değişkenin genel iş doyumu düzeyinde farklılığa yol açmadığını belirtir. Bilgiç, ayrıca medeni 

durumun da genel iş doyumu üzerinde etkili olmadığını belirtmektedir. Kadının iş hayatındaki 

yeri ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle iş doyum düzeylerini ve bunu etkileyen 

değişkenleri belirlemek işletmeler için önemli bir husustur. Yapılan araştırmalarda cinsiyet 

farkları ile iş doyumu arasında belirgin bir fark bulunamamıştır.  

Araştırmacılar, cinsiyetin iş doyumu ile ilişkisinin olmadığını belirtmesine rağmen, 

cinsiyet ile bazı faktörlerin değişiklik gösterdiğini belirtmişlerdir. Örneğin; kadınlar 

erkeklerden daha az ücret almakta, gelişme, terfi fırsatları daha az olmaktadır. Kadın 

yöneticiler, erkek yöneticilerle aynı statüye sahip olabilmek için daha çok çalıştıklarına 

inanmaktadırlar (Atay, 2006). 

Yaş ve Kıdem: Yapılan çeşitli araştırma bulguları,  işgörenlerin yaşlandıkça yaptıkları 

işten daha fazla doyum almaya başladıkları,  yaş ve iş doyumu arasında genellikle olumlu bir 

bağlantı olduğu doğrultusundadır.  Bazı istisnalarla birlikte genel kanı, iş doyumunun yaşla 

doğru orantılı olarak arttığı yönündedir  (Tınaz, 2005). 

Daha önce iş tecrübesi olmayan iş hayatına yeni başlayan bireyin işiyle karşılaştırmak 

için referans alabileceği yer kendi okul yaşamıdır. Okul yaşamındaki çeşitli fırsatlar ve renkli 

ortam iş hayatına yeni başlayan gençlerin gerçekçi olmayan beklentiler içerisine girmesine 

neden olmakta bu beklentileri karşılanamadığında büyük hayal kırıklığına uğramakta ve iş 

doyum düzeylerinde düşüş görülmektedir (Atay, 2006). Bu durumun tersi bir şekilde meslek 

hayatının sonlarını yaşayan işgörenlerin emeklilik aşamasına gelmesi nedeniyle iş doyumu 

azalmaktadır (Newstrom ve Davis, 1993). 

Özetle, işgörenlerin yaşları ilerledikçe başlangıçta yaptıkları işlerinden daha alt 

düzeyde ve gerçekçi beklentiler içine olduklarından şu anda yaptıkları işten başlangıca göre 

daha fazla iş doyumu sağladıkları ifade edilebilir. 
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Öğrenim Durumu: Öğrenim durumu, işgörenin iş doyum derecesini etkileyebilen 

önemli faktörlerden bir tanesidir. Yüksek öğrenim görmüş, düşünce ve kültür yapısı farklı 

bilgi birikimi fazla olan işgörenlerin bireysel ve örgütsel beklentilerinin daha çok olduğu 

söylenebilir. Bununla beraber yüksek öğrenim görmüş işgörenlerin daha dinamik yapıdaki 

işlerden doyum elde ettikleri görülmektedir (Özgen ve diğ.,2001). 

İş doyumu ile eğitim arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma bulguları genellikle, 

öğrenim durumunun yükselmesi ile doyumun düşeceği doğrultusundadır. Korman’a göre; 

meslek düzeyi sabit tutulmak kaydı ile bireyin öğrenim durumu ile iş doyumu arasında 

olumsuz bir ilişki olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Bunun temel nedeni bireyin eğitim 

düzeyinin artmasının onun beklentilerinin artmasına neden olmasıdır (Köse, 2009). 

Birey, eğitimi ile kazandıklarını diğer bireylerin eğitimleri ile kazandıklarıyla 

karşılaştırır ve bir eşitliğe ya da kendisine göre pozitif bir sonuca ulaşırsa işinden tatmin 

duyacak; tersine bir durumda ise doyumsuzluğu yaşayacaktır. Araştırmacılar çalışmalarında 

eğitim düzeylerinin yükselmesi ile iş doyumunun düşüş göstermesi olgusunu bu şekilde 

açıklamışlardır. Başka deyişle işgörenler, kendilerine seçtikleri referans grupları ve bu 

grupların şartları ile kendi şartlarını karşılaştırmakta ve buna göre tatmin ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin üniversite mezunları genelde kendi yöneticilerini referans grubu seçmekte, 

maaşlarını onların maaşlarıyla karşılaştırdıklarından ücret tatminleri düşmektedir (Uyargil, 

1988).  

Medeni Durum: Evlilik, insan hayatını düzene sokmayı amaçlayan toplumsal bir 

kurumdur. Evli çiftlerin birbirleri arasında olan veya olması gereken sorumluluk duygusu, 

bireyin işine karşı olan tutumlarını da etkilemektedir. Evlilik ve iş doyumu arasında aranacak 

ilişkinin “sorumluluk” duygusu açısından incelenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu açıdan 

evlilik kurumunun insana bir sorumluluk ve düzen getirmesi açısından yaklaşıldığında iş 

doyumuyla olumlu bir ilişki içinde olduğu düşünülebilir (Kınık, 2007). 

Bu açıklamalar doğrultusunda yapılan literatür taramalarında iş doyumu konusunda 

yapılan araştırmaların çoğunlukla beyaz yakalı işgörenleri kapsadığı, mavi yakalı işgörenlerin 

iş doyumları konusunda beyaz yakalılara göre sınırlı araştırma bulunduğu ve bu araştırmaların 

belli sektörlerle sınırlı kaldığı görülerek bu araştırmanın yapılması planlanmıştır. 
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ÖZEL GÜVENLİK KAVRAMI 

        Özel güvenlik; Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, kanun ile 

korunmasına izin verilen hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kanunlara uygun 

olarak alınan özel güvenlik tedbirleridir (Domaç, 1997).        

        Her ne kadar kanunlar özel güvenlik görevlilerine kamu gücü kullanma yetkisi vermiş 

olsa da bu özel güvenlik birimlerinin mülkiyetinin de kamuya bağlı olduğu anlamına gelmez. 

Kamunun rolü, bu birimlerde istihdam edilen personelin eğitimi ve denetiminden ibarettir 

(Gülcü, 2004).     

       Belirli bir kişi veya kuruluşun kendilerini, özel mülkiyetlerini tehlikelere karşı ücret 

mukabili koruyan; kendi adına kâr amacıyla çalışan kişiler ya da şirketler bütünüdür. Bu 

tanıma göre özel güvenliğin bazı unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz (Yılmaz,1996); 

1. Özel güvenlik hizmetleri kâr amacıyla üretilir, hizmetten faydalananlar ücretini öder. 

2. Özel güvenlik hizmetlerinden özel kişiler ve şirketler faydalanmaktadır. 

3. Özel güvenlik hizmetini sağlayan kişi ve şirketler devletten bağımsız 

çalışmaktadırlar. 

4. Özel güvenlik hizmetleri hizmeti isteyenin talebi üzerine yerine getirmektedir. 

       Özel güvenlik görevlisi; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik (ÖGHY)’ in 4. maddesinde “Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik 

hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişi” olarak tanımlanmıştır.   

        Türkiye’de ülke genelinde görevli ve yetkili kılınan teşkilatlar (polis, jandarma ve sahil 

güvenlik) genel kolluk olarak adlandırılmaktadır. Görevi ve yetkisi belirli sınırlar içinde kalan 

ve gücünü kendi özel kuruluş kanunlarından alan güvenlik kuruluşları da (belediye zabıtası, 

orman korucuları gibi) özel kolluk olarak sınıflandırılmaktadır (Filiz,2006). 

       Kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu olan bu görevliler, hem özel hem de kamuya 

ait kurum ve kuruluşların sayısının artması, bununla birlikte korunması gereken kurum ve 

kişilerin sayısının ve güvenlik ihtiyacının artması sebebiyle yetersiz kalmıştır. Devlet, bu 

eksikliği gidermek maksadıyla, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (ÖGHK) 

ile kamu güvenliğinin tamamlayıcısı olarak özel güvenlik ve dolayısıyla özel güvenlik 

görevlilerini tanımıştır (Çağlar, 2000).   

           İnsan yaşamında güvenlik her zaman için temel gereksinimler içinde yer almakta ve 

önemi giderek artmaktadır. Yurdaer (2000) özel güvenliğin önemini şöyle vurgulamıştır; “ Bir 
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Kurum için geçmişte sadece bir bekçiyle güvenlik gereksinimini giderme söz konusu iken, 

günümüzde her türlü elektronik donanımlar yanında, çok ciddi planlama ve organizasyonlar 

ve personel artırımı göze çarpmaktadır.” 

Özel Güvenlik Görevlileri Hakkındaki Sınırlandırmalar  

Özel güvenlik şirketleri ile ilgili olumsuz haberlerin çoğu özel güvenlik görevlilerinin 

iş başarım koşulları veya fiil ve hareketleri ile ilgilidir. Bu nedenle özel güvenlik 

görevlilerinin işledikleri suçlar her zaman bir kaygı konusu olmuş ve olmaktadır. Özel 

güvenlik görevlileri hakkındaki sınırlandırmalar genel olarak şunlardır 

(http://www.gusod.org.tr ; 20.03.2010). 

Adli sicil kaydı incelemesi savcılıklar, bazı durumlarda da ticaret odaları veya özellikle 

personel yetersizliği dönemlerinde güvenilmemekle birlikte kendileri tarafından 

yapılmaktadır. 

Yaş sınırı genellikle bu sınır enaz 18 yaş veya yasal reşitlik yaşı olmaktadır. 

Özel güvenlik görevlilerinin bazı alanlarda faaliyet göstermesi sakıncalı 

bulunmaktadır. Bu nedenle, özel güvenlik görevlilerine başka etkinliklerde bulunma yasağı 

getirilmiştir. 

Özel Güvenlik Görevlilerinin Vazifeleri 

           Özel güvenlik şirketlerinin görevleri daha çok önleyici görev türündendir. Bunun 

dışında korumakla, güvenliğini sağlamakla görevli oldukları kuruluş bünyesinde suç 

oluşmuşsa, yerine getirecekleri görev süresi ancak genel kolluk görevlileri gelinceye kadardır. 

Genel kolluk görevlilerinin olay yerine intikal etmesinden itibaren özel güvenlik personelinin 

görevi biter ve genel kolluğa yardımcı olur. Özel güvenlik görevlileri ve şirketleri kendilerine 

belirtilen görev alanları içerisinde belli başlı görevlerini yerine getirmek ve önlemlerini almak 

zorundadırlar. Bu çerçevede 2495 Sayılı Kanun’un ilgili yönetmeliğinin 30. maddesine göre 

özel güvenlik görevlilerin görevleri genel olarak şu alt başlıklarda toplanılabilir 

(Güney,2006). 

           1. Milli ekonomiye veya Devletin asayiş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan 

kuruluş veya kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, işgörenleri zorla 

işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücuda bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı vuku 

bulacak hareketlerin önlenmesi.  
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            2. Ülkeye giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş çıkışı yasaklanan T.C. 

vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlanması. 

           3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak (kuruluş 

sahasına giriş çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içerisinde şüpheli şahısların 

dolaşmasına engel olmak,  kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı olan yerlere görevli ve 

yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içerisinde vuku bulan her turlu kazada 

gerekli yardımları yapmak gibi). 

           4. Sivil savunma teşkilatında görevli personelin görevini yerine getirmesine yardımcı 

olmak. 

           5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içerisinde bulunan 

şahıslarla yine görev alanı dahilinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçluları yakalamak, 

gözaltına almak. 

AMAÇ 

           Bu araştırmanın temel amacı; özel güvenlik görevlilerindeki bireysel demografik 

değişkenlerin, iş doyumu üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada bu genel amaca 

ulaşabilmek için, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1. Özel güvenlik görevlilerinin yaşları ile iş doyumları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

2. Özel güvenlik görevlilerinin cinsiyetleri ile iş doyumları arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır? 

3. Özel güvenlik görevlilerinin medeni durumları ile iş doyumları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

4. Özel güvenlik görevlilerinin iş deneyimleri (kıdem) ile iş doyumları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

5. Özel güvenlik görevlilerinin öğrenim durumları ile iş doyumları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

YÖNTEM 

Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisini inceleyen tarama türündeki 

bu araştırma için aşağıda araştırma grubu, veriler ve toplanması, veri toplama aracı ve 

verilerin analizi verilmiştir. 
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Örneklem 

Araştırmanın örneklemini, merkezi Ankara ilinde bulunan İstanbul, İzmir, Adana ve 

Antalya bölgelerinde de faaliyet gösteren bir özel güvenlik kuruluşunda 5188 sayılı Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a tabi olarak işgören özel güvenlik görevlileri 

oluşturmaktadır. Söz konusu özel güvenlik şirketindeki özel güvenlik görevlilerinin (n=825) 

tümü araştırmaya dahil edilmiştir.  

Veriler ve Toplanması 

Verilerin toplanması, ilgili özel güvenlik kuruluşunda araştırmacı tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmaya katılan özel güvenlik görevlilerinin iş doyum düzeylerini belirlemek 

amacıyla, Spector (1985)’ in geliştirdiği iş doyum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Yelboğa 

(2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.   

Otuzaltı ifadeden oluşan iş doyum ölçeği, dokuz alt boyuttan oluşmaktadır. Her dört 

ifade bir alt boyutu yansıtmaktadır. Ölçek, (1) hiç katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kısmen 

katılmıyorum, (4) kısmen katılmıyorum, (4) kısmen katılıyorum, (5) katılıyorum, (6) 

tamamen katılıyorum şeklinde 6’lı derecelendirmeye sahiptir.  

           Ayrıca İş doyum ölçeğinin önüne katılımcılardan toplanmak üzere cinsiyet, yaş, 

medeni durum, iş deneyimi (kıdem) ve öğrenim durumu gibi demografik bilgiler kısmı 

eklenmiştir. 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Ölçme aracı ile elde edilen verilerin analizinde SPSS 17,0 istatistik programından 

yararlanılmıştır.   

İş doyum ölçeği ve demografik değişkenler arasında farklılık olup olmadığını 

karşılaştırmak için ikili karşılaştırmalarda parametrik olmayan istatistiksel tekniklerden Mann 

Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda ise; Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Bu 

çalışmada parametrik olmayan istatistiksel tekniklerin kullanılmasının nedeni verilerin 

parametrik testlerin kullanabilmesi için gerekli normallik varsayımını sağlayamamasıdır. 

Büyüköztürk (2002) parametrik istatistikler için “normallik” varsayımının karşılanmadığı 

durumlarda alternatif testler olarak Mann Whitney U-testi, ilişkisiz k-örneklem için Kruskal 
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Wallis H-test kullanılabileceğini ifade etmektedir. Araştırma bulguları p < ,05 anlamlılık 

düzeyinde sınanmıştır. 

          Elde edilen sonuçlar, araştırmanın amaçları doğrultusunda bulgular bölümünde sırayla 

verilmiştir. 

          Analizlerde cinsiyet, yaş, medeni durum, iş deneyimi (kıdem) ve öğrenim durumu 

değişkenleri kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeni erkek ve kadın olmak üzere iki grup altında 

incelenmiştir. Yaş değişkeni “25 ve altı”, “26-30”,  “31-35”, “36-40”  ve “41 ve üstü” olmak 

üzere beş grup olarak belirlenmiştir. Medeni durum değişkeni ise evli ve bekar olmak üzere 

iki grupta incelenmiştir. İş deneyimi (kıdem) değişkeni ile ilgili olarak; “0-1 yıl”, “2-4 yıl”, 

“5-7 yıl”, “8-11 yıl” ve “12 yıl ve üstü” olmak üzere beş grup olarak belirlenmiştir. Öğrenim 

düzeyi değişkeni ile ilgili olarak; lise, ön lisans ve lisans olmak üzere 3 grup olarak 

belirlenmiştir.  

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada incelenen değişkenlerle ilgili olarak ölçeğin uygulanması ile 

elde edilen verilerin analizinde ortaya çıkan bulgular üzerinde durulmuştur. 

 
Tablo 1. Cinsiyet Değişkeni için Frekans, % ve % yig  

Değerleri 
Cinsiyet Frekans % %yig 

Erkek 791 95,9 95,9 
Kadın 34 4,1 100,0 

Toplam 825 100,0  
 

Tablo 1.de verildiği gibi örneklemin %4,1’inin kadın, % 95,6’sının erkek olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2. Yaş Değişkeni için Frekans, % ve % yig  
Değerleri 

Yaş Frekans % %yig 

25 ve altı 144 13,8 13,8 
26-30 496 60,1 73,9 
31-35 180 21,8 95,7 
36-40 24 2,9 98,6 
41 ve üstü 11 1,3 100,0 
Toplam 825 100,0  
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Tablo 2. Yaş değişkeni incelendiğinde örneklemin %13,8’inin 25’den az, %60,1’inin 

26-30, %21,8’inin 31-35, %2,9’un 36-40, %1,3’ü ise 41 yaşından büyük olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3. Medeni Durum için Frekans, % ve % yig  
Değerleri 

Medeni Durum Frekans % %yig 

Evli 291 35,3 35,3 
Bekar 535 64,7 100,0 

Toplam 825 100,0  
 

Tablo 3.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %35,3’ünün bekar, %64,7’sinin 

ise evli olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. İş Deneyimi (Kıdem) Değişkeni için Frekans, % ve % yig  
Değerleri 

İş Deneyimi Frekans % %yig 

1 ve altı yıl 107 13,0 13,0 
2-4 yıl 404 49,0 62,0 
5-7 yıl 200 24,2 86,2 
8-11 yıl 107 13,0 99,2 
12 ve üstü yıl 7 0,8 100,0 
Toplam 825 100,0  

 
Tablo 4’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %13’ü 1 yıldan az, %49,0’unun 2-4 

yıl, %24,2’sinin 5-7 yıl, %13,0’ünün, 8-11 yıl, %0,8’inin ise 12 ve üstü yıl görev yaptıkları 

görülmektedir. 

Tablo 5. Öğrenim Durumu Değişkeni için Frekans, % ve % yig  
Değerleri 

Öğrenim 
Durumu 

Frekans % %yig 

Lise 760 92,1 92,1 
Ön Lisans 47 5,7 97,8 
Lisans 18 2,2 100,00 
Toplam 825 100,0  

 
Tablo 5’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların  %92,1’inin lise, %5,7’snini ön 

lisans, %2,2’sinin ise lisans düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir.  
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         Araştırmanın bu bölümünde araştırma grubunu oluşturan personelin iş tatmini 

ölçeğinden elde ettikleri puanların demografik değişkenlere göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığında ve aralarında ilişkilere ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir.  

 
Tablo 6. Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney U-Testi  

Sonucu 
Cinsiyet n Sıra 

Ortalaması 
Sıra 
Toplamı 

u p 

Kadın 34 419,00 14246,00 13243,00 0,881 
Erkek 791 412,74 326479,00 

 
Tablo 6 incelendiğinde; kadın ve erkek grubunun iş doyumları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmüştür (U=13243,00, p>,05). Bu bulgu iş doyum puanlarının 

cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermediğini ifade etmektedir. 

 
Tablo 7. Yaş Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi  

Sonucu 
Yaş n Sıra 

Ortalaması 
Sd x  p 

25’den az 114 452,13 4 22,972 0,00 
26-30 496 401,71 
31-35 180 394,11 
36-40 24 469,06 
41 ve üstü 11 703,27 

            
Tablo 7 incelendiğinde; araştırmaya katılan değişik yaşlardaki özel güvenlik 

görevlilerinin iş doyum puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu 

bulgu,  araştırmada ayrıştırılan yaş aralıklarının grubun iş doyumunu arttırmada farklı etkilere 

sahip olduğunu göstermektedir ( = 22,972, p<,05). Grupların sıra ortalamaları dikkate 

alındığında, uygulama sonrasında en yüksek iş doyumuna “41 ve üstü” yaş aralığında olduğu,  

bunu sırasıyla  “36-40” yaş aralığı, “”25’den az” yaş aralığı, “26-30” yaş arlığı ve “31-35” yaş 

aralığının izlediği görülmektedir. 

Tablo 8. Medeni Durum Değişkenine Göre Mann Whitney U-Testi  
Sonucu 

Medeni  
Durum 

n Sıra 
Ortalaması 

Sıra Toplamı u p 

Evli 534 405,93 216767,00 73922,00 0,248 
Bekar 291 425,97 123958,00 
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Tablo 8 incelendiğinde; araştırmaya katılan özel güvenlik görevlilerinin medeni 

durumlarına göre iş doyumları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 

(U=73922,00, p>,05). Bu bulgu iş doyum puanlarının medeni duruma göre bir farklılık 

göstermediğini ifade etmektedir. 

 
Tablo 9. Çalışma Süresi (Kıdem) Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi  

Sonucu 
Çalışma Süresi n Sıra 

Ortalaması 
Sd  p 

0-1 yıl 107 521,24 4 29,592 ,000 
2-4 yıl 404 403,04 
5-7 yıl 200 407,00 
8-11 yıl 107 360,95 
12 ve üstü yıl 7 300,00 

         
Tablo 9 incelendiğinde; araştırmaya katılan farklı kıdemdeki özel güvenlik 

görevlilerinin iş doyum puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu 

bulgu, araştırmada ayrıştırılan çalışma süresi aralıklarının grubun iş doyumunu arttırmada 

farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir ( = 29,592, p<,05). Grupların sıra ortalamaları 

dikkate alındığında, uygulama sonrasında en yüksek iş doyumunun “0-1 yıl” çalışma süresi 

aralığında olduğu bunu sırasıyla  “5-7 yıl” çalışma süresi aralığı, ”2-4 yıl” çalışma süresi 

aralığı, “8-11 yıl” çalışma süresi arlığı ve “12 ve üstü yıl” çalışma süresi aralığının izlediği 

görülmektedir. 

Tablo 10. Eğitim Seviyesi Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi  
Sonucu 

Eğitim 
Seviyesi 

n Sıra 
Ortalaması 

Sd  p 

Lise 760 412,30 2 ,116 ,944 
Önlisans 47 424,49 
Lisans 18 412,69 

            
Tablo 10 incelendiğinde; araştırmaya katılanların iş doyumları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmüştür. ( =,116, p>,05). Bu bulgu iş doyum puanlarının eğitim 

seviyesine göre farklılık göstermediğini ifade etmektedir. 
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Demografik değişkenlerle iş doyumu arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini 

belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizine ilişkin bulgular 

Tablo 11’ de sunulmuştur.  

Tablo 11 Demografik Değişkenlerle İş Doyumu Arasındaki  
Korelasyon Analizi 

 
Değişken 

Değişken 
İş 

Doyumu 
Yaş Cinsiyet Kıdem Medeni 

Durum 
Öğrenim 
Durumu 

 
İş Doyumu 

 
1,000 

 
0,046 

 
-0,028 

 
-0,122 

 
0,032 

 
0,001 

 
Yaş 

 
0,046 

 
1,000 

 
-0,48 

 
0,534* 

 
-0,335* 

 
0,125* 

 
Cinsiyet 

 
-0,028 

 
-0,048 

 
1,000 

 
-0,112* 

 
0,013* 

 
-0,010 

 
Kıdem 

 
-0,122* 

 
0,534* 

 
-0,112* 

 
1,000 

 
-0,298 

 
-0,055 

 
Medeni Durum 

 
0,032 

 
-0,335* 

 
-0,010 

 
-0,298* 

 
-0,023 

 
1,000 

 
Öğrenim Durumu 

 
0,001 

 
0,125* 

 
-0,010 

 
-0,055 

 
-0,023 

 
1,000 

*p<,01 
Tablo 11’de görüldüğü gibi, kıdem ile iş doyumu arasındaki negatif yönlü ve zayıf bir 

ilişki bulunmuştur(-0,122,p<.01). Diğer değişkenlerle iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmadığı görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma soruları doğrultusunda elde edilen bulgular, olası nedenleri ve 

bu bulgulara ilişkin öneriler literatürdeki bilgiler ışığında tartışılmıştır. 

Araştırmanın yanıt aradığı temel soru, özel güvenlik görevlilerinin genel iş doyum 

düzeylerinin demografik değişkenlerle farklılık gösterip göstermediği idi. Araştırma neticesi, 

iki demografik değişkenin iş doyumu üzerindeki etkisinin belirgin biçimde öne çıktığı 

yönündedir. Bu değişkenlerden biri kıdemdir. Kıdem, yazılı kaynaklarda “işyerinde kıdem” ve 

“mesleki kıdem” olarak ikiye ayrılmış olmakla birlikte bu araştırmada işyerindeki kıdem 

düşünülmektedir. Araştırmaya katılan özel güvenlik görevlilerinde iş doyum puanı ile kıdem 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu bulgu, araştırmada ayrıştırılan çalışma 

süresi aralıklarının grubun iş doyumunu arttırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermekle 

beraber; Brush, Moch ve Pooyan’ın (1987)  kıdemin iş doyumu ile ilişkili olduğu yönündeki 
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bulgularını destekler niteliktedir. Özel güvenlik görevlileri arasında iş doyum düzeyi en 

yüksek olan grup “0-1 yıl arası” kıdeme sahip olan gruptur. Doyum düzeyi en düşük olan 

grup ise; “12 ve üstü” yıl arası kıdeme sahip olan özel güvenlik görevlileridir. Bu araştırma 

için kıdem artıkça iş doyum düzeyinin düşmeye başladığı görülmektedir. Bu sonuç Ronen’in 

(1978) bireylerin işe ilk başladıklarında işin yeniliğinden ve ilk beklentilerden kaynaklanan 

göreli doyumun aynı işi 2 ile 5 yıl süreyle yaptıktan sonra azalmaya başladığına ilişkin 

bulguları ile paraleldir. 

Özel güvenlik görevlilerinin genel iş doyum düzeyinde etkisi açıkça görülen ikinci 

değişken yaş değişkenidir. Araştırma bulgularına göre özel güvenlik görevlileri arasında iş 

doyum düzeyi en yüksek olan grup “41 ve üstü” yaşa sahip olan gruptur. Bu grubun terfi, 

ücret artışı, iş güvenliği, çalışma koşulları gibi değişkenlerden daha fazla doyum sağladığı 

söylenebilir. Doyum düzeyi en düşük olan grup ise; “26-30 arası” yaşa sahip olanlar olurken, 

yaş arttıkça iş doyum düzeyinin yükselmeye başladığı görülmektedir. Yaş ve kıdem 

değişkenlerinin yüksek korelasyon gösterdikleri düşünüldüğünde araştırmanın sonuçları yaş 

ile iş doyumun pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu sonuç aynı zamanda Lee ve 

Willbur’un (1985) yapmış olduğu  araştırmanın sonucu ile örtüşmektedir. Bunun aksine 

Bilgiç (1998)’in bireysel özellikler ve iş doyumu ilişkisini incelendiği araştırmasında, yaş 

değişkeni ile ilgili genelde belirtilenden farklı olarak yaşın, Türk işgörenlerinde genel iş 

doyum düzeyi ile ilişkisi olmadığını belirtmektedir. 

           Benzer koşullar altında çalışmakta olan kadın ve erkek özel güvenlik görevlilerinin 

işlerinden aldıkları doyumun farklı olacağı beklense de araştırma bulguları, beklentinin aksine 

özel güvenlik görevlilerinin genel iş doyumu ile cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir 

ilişki olmadığını göstermiştir. Cinsiyet değişkeninin iş doyumunda etkili olmaması 

Loscocco’nun (1990) cinsiyetin iş doyumu üzerindeki etkilerini iş ve cinsiyet modelleri 

olmak üzere iki tutum modeline göre incelediği araştırması ve bu araştırmaya dair iş modeli 

ile cinsiyet modelinin feminist yaklaşımını destekler niteliktedir.  Loscocco’a modeline göre 

ister kadın isterse erkek olsun bireylerin işe karşı tutumlarını asıl belirleyen iş koşullarıdır ve 

gerek mavi yakalı kadınların gerekse beyaz yakalı kadınların erkeklere göre işlerinin 

kalitesinden daha az etkilendiklerini reddederek aile ve ev işleri kadar ücret karşılığında 

yaptıkları işlere de ilgi gösterdiklerini ve işlerinden etkilendiklerini savunur. Dolayısıyla özel 

güvenlik görevlilerinin mesleklerine karşı bakışları, algılama durumları ve iş koşulları gibi 
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genel durumlar dikkate alındığında Türkiye’de kadınların iş bulma ve çalışma şansı az 

olmasına rağmen, cinsiyetlerine göre dikkati çekecek bir farklılık olmadığı söylenebilir. Bir 

başka değişle özel güvenlik görevlilerinin iş problemlerini sadece cinsiyetlerine göre 

değerlendirmenin doğru bir yaklaşım olmayacağı söylenebilir. 

           Filiz (2006) tarafından yapılan bir araştırmada; özel güvenlik görevlik şirketlerinin, 

çoğu işte olduğu gibi erkek egemen bir yapıda olduğu belirtmiş ayrıca bayan görevli 

çalıştırılmasının hizmetin verimlilik ve etkinliğini artıracağı düşüncesini dikkat çekici 

bulmuştur. 

             İş doyumu ile medeni durum değişkenine ilişkin araştırma bulguları, bekar olan özel 

güvenlik görevlilerinin iş doyum düzeyleriyle, evli olan özel güvenlik görevlilerinin iş doyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. Bu sonuç  Aksu, Acuner ve 

Tabak (2002)’ın araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. Bu çalışmada da benzer şekilde iş 

doyum düzeyini belirlemede evli ya da bekar olmanın herhangi bir etkisinin olmadığı 

görülmüştür. 

Özel güvenlik görevlilerinin genel iş doyum düzeylerini etkilemeyen diğer bir 

değişken ise öğrenim durumudur. Bu sonuç, Özel güvenlik görevlilerinin öğrenim düzeyleri 

ile uyumlu olan iş yaptıkları ya da kendilerinden öğrenim düzeyleri doğrultusunda 

gösterebilecekleri performansın beklendiğini düşündüklerini işaret ediyor olabilir. Bununla 

beraber öğrenim durumuna göre iş doyum düzeyinin farklılaşmaması Bilgiç (1998) ve 

Yelboğa (2007)’nın yaptıkları araştırma sonuçlarına göre öğrenim durumunun Türk 

işgörenlerin iş doyumuna önemli bir etkisi bulunmadığı yönündeki bulgularıyla 

örtüşmektedir. 

Araştırmanın  kuramsal bölümlerinde belirtildiği gibi insan kaynağının etkin ve 

verimli bir şekilde kullanılması, günümüz işletmelerinin çözmesi gereken önemli bir 

problemlerden birisidir. İş doyumunun sağlanması başta verimlilik üzerindeki olumlu etkisi 

olmak üzere birçok konuda işletmelere yarar sağlamaktadır.  

Konu ile ilgili ileride araştırma yapacak araştırmacıların, araştırmada tespit edilen, iş 

doyumunu etkileyen bireysel demografik faktörler yanında örgüte bağlılık, yönetim 

yaklaşımı, çalışma koşulları, takdir edilme, arkadaşlık gibi diğer faktörleri de ele almaları 

yararlı olacaktır. Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askeri personel ile 
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Emniyet Teşkilatı’ında görevli polislerin de iş doyum düzeyleri bakımında araştırmalara dahil 

edilmesi bulguların zenginleştirmesi bakımında yerinde olacaktır. 

Bu araştırmada elde edilen ve yukarıda verilen sonuçlar, özel güvenlik görevlisi 850 

kişi ile sınırlıdır. Bu durum sonuçların genellenmesine sınırlılık getirse de ulaşılan bulgular, 

Türkiye’deki özel güvenlik şirketlerinde yer alan özel güvenlik görevlilerinin işlerinden 

aldıkları doyuma ilişkin farklılıklara ışık tutabilecek niteliktedir. 
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küresel gerek ulusal göç dalgalarına yol açmıştır; ve artan bu nüfus şehirlerdeki ekonomik 

hareketliliği canlandırmakta ve tüm bu sirkülasyon ve şehirleşme şehrin daha güçlü olmasına 

olanak sağlamaktadır. Farklı ülke şehirlerinin kendi aralarındaki ilişkiler yerelin 

uluslararasılaşması olarak karşımıza çıkmakta, bu durum hızla ilerlemektedir.  Bu çalışmanın 

sonunda çıkarılacak sonuç olarak küreselleşmenin şehirler üzerindeki etkisi ele alınarak aynı 

zamanda şehirlerin nasıl birer politik aktör haline geldikleri üzerinde durulmaktadır.   

Anahtar Sözcükler: Şehirler, Tarih, Şehirleşme, Politika, Küreselleşme,    

 

1. Introduction  

In this paper, the concept, the formation, the forms and functions of city will be 

discussed with a particular emphasis on politics and the political significance of city. 

Considering the needs and the further discussions of this research, such an investigation as the 

beginning of this study is a requirement. Only by such an investigation one can understand the 

political significance of cities now and throughout the history. Besides, to acquire future 

prospects it is as well imperative to take into account the historical background of the cities in 

terms of politics. Since this study examines the cities as political entities and in the context of 

international politics, the politics and political formations of the city and the political relations 

between cities would be the focus of this paper. In sum, this research will give us an idea 

about the political city in a historical perspective withregard to political analysis. 

To achieve this, one should go through the history and make a thorough analysis of 

the present situation coherently. In this manner, starting with the conceptualization and 

formation of the cities as political entities, the city shall be taken into account as a‘world’ 

in a Heideggereansense. Briefly, it can be said that city would be first of all understood as 

‘world’ not only in geographical terms but also as one of the ultimate ‘home’ of the human 

beings, particularly for the moderns. Secondly, the concept of the city will be examined in 

terms of abstract geographical conceptions such as space and place to give a start to 

understand the city with recourse to political geography. Later on, it would be possible to 

understand what P. J. Taylor calls the “city-ness” of the city.  

The city is a geographical plexus, acting as a focus for exchanges of all different 

kinds … a way of life, a social drama that plays out differently for different people.1 

                                                            
1S. Pile, “What is a City,” p. 19. 
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Following this fundamental and necessary conceptualization as well as a brief 

account of the historicalorigins of city, a further step will be taken into what one may call 

more well-formed, advanced or progressivecities. Certainly,this period of time that can be 

subject of a bunch of books will only be summarized in accordance with the requirement 

of this study. Interestingly, after the original formation of city we will then meet with the 

cities which come into existence and lives in a hierarchical order.  This is nothing but the 

differentiation ofcenter and periphery and the order is always protected by complex limits 

and boundaries.2This would also create capitals in nation-states, which are the privileged 

centers, center of the centers, if you will, of the nation-states in terms of politics 

specifically.  

As to the contemporary developments, leaving behind the conceptual and historical 

summary of the forms and functions of city, the term globalization will be a definitive 

term. In this period, comparing and contrasting a world founded upon nation-states 

politically with another, new globalized world, the city would have another place and 

significance in terms of politics and policy. Specifically focusing on the world as a globe 

and a space where the locality has a distinctive role, one can clearly see that globalization 

have created an-other citytype  called “Global Cities”. Theterm “globalcity” has been 

defined in various ways. One of the most often used definitions is a city that has an 

influence on “global markets, culture, and innovation”3Knox describes the influence of 

global cities in terms of th ecities being sites of international financial institutions, 

multinational corporations, leading international organizations, and international media 

groups.4Sassen emphasizes the importance of global cities being centers of command and 

control over the forces of the world economy.5 

Without recognizing the traditional boundaries,this new city type has new, 

particularly new limitsnot only in terms of politics but also of culture and economy. 

 In this world, the new privileged cities are not the capitals but metropolises which 

can also be called “world cities” which are new actors in the realm of politics. Brugmann 

refers to this idea by noting that a “global city system” has emerged in recent times. 

Brugmann also argues that this system has displaced the international system of nation-
                                                            
2 E.F.Guarini, “Center andperiphery,” p.1. 
3“The Global Cities Index” p.124 
4Paul L. Knox,”Globalizationand Urban EconomicChange” p.22  
5SaskiaSassen, “The Global City” p.3-4  
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states that dominated in the past6. In other words, global competitiveness today is related 

more to the interactions of cities than the interactions of states. Other writer sagree with 

this assessment of the situation. Forexample, Abrahams on claims that the world today is 

characterized by the fact “that the key nodes in the international systemare (global) cities, 

not nations.”7 

The last part of this reserach is devoted to the “metropolis and cosmopolis” in 

reference to cosmopolitanism and world citizenship in the times we are questioning the 

nation-states and the new role of cities in the world politics. In this manner, this study will 

be concluded with the city-based resistance movements in the example of World Social 

Forum launched in Porto Allegre since 2001. 

2. City Formation and Cities in a Historical Context 

It is obvious that the city will have a more significant role than it has played in the 

past, particularly in terms of politics. Nevertheless, the direction and implications of this 

change is not determined yet.Althoughthis change has much to do with the new forms and 

functions of the city as well as the new possibilities of a globalized world, no one can deny 

the fact that it is almost impossible to predict the future of city. All we have is some signs, 

historical perspectives and theoretical insights that are to be examined to have an idea 

about the political future of the city. Some inevitable questions arise at this point: What is 

the city? How did it come to existence? What functions does it perform and what purposes 

does it fulfill? Though neither single definition norexplanation enlightens all the aspects of 

the question of the city it would be worth trying in order to explicate the issue. 

To achieve this, the historic nature of the city, its original functions and the 

functions emerged from earlier forms should be analyzed further.In his monumental 

book,The City in History,Lewis Mumford detects the origins of the city in the early 

settlements such as the village, the hamlet and the shrine8.But before that, one should 

underline the fact that a city is not only symbolically but also practically a world for the 

human beings, which encompasses his/her all kinds of worldly activity. It definitely does 

not only consist of a physical world, a place, but also becomes a home, a space for the all 

                                                            
6J.Brugman, “Welcometothe urban revolution: How citiesarechanging the world” p.10 
7 M. Abrahamson, “Global Cities” p.2 
8Lewis Mumford, The City in History, p.13. 
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social, cultural and political interaction. In this sense, it should be emphasized that as the 

human being shaped the city, he/she is shaped by the city molded by him/her.  

There are some questions that should be asked in order to acquire a further 

understanding of the city’s specific role and functions in the human world. Here, the phrase 

human worlddoes not only designate the world as a geographical environment as in “the 

earth”, but also a world of life reminding the concept of Lebenswelt of Edmund Husserl. 

City is the new world of human beings. 

Cities are physical artifacts inserted into a preexisting world, and natural 

constraints must be respected if a settlement is to survive and prosper9. 

Indeed, people began to change their world by massive interventions to the city. 

Cliff Ellis says that “although city planning as an organized profession has existed less 

than a century, all cities display a various degrees of forethought and conscious design in 

their lay out and functioning.” This is one of the nexuses binding the city and civilization 

or madinah (medine, city) and madaniyah (medeniyet, civilization).LeGates puts it directly 

as “Cities are civilization”.10As it is stated by Ellis, the cities constitute the ‘world’ of 

human beings just like human beings build and develop the cities.  

In this manner, cities are the examples of the relationship between nature and 

culture as well as cities and civilization. Cities, as exact examples of cultural artifacts can 

only come into existence harmoniously with the nature; they are as well shaped and 

conditioned by nature. Cities are also the transformed natures, that is, cultural entities 

revealing the relationship between cities and human beings. This is nothing but an 

inevitable interaction manifested and still manifesting since centuries. 

As to constitution of cities as the world for human species, one can count many 

aspects of human life which are shaped in the cities. Indeed, from economy to religion and 

from security needs to politics cities have become the very center of life in many ways. 

“Cities serve as centers of storage, trade and manufacture,11” centers of religious life and 

the site of protection for human beings. In transition to continuous movements of the 

hunters and gatherers to early statements one can see the first traces of governance and 

political entities. As it will be seen in our study the city will transform throughout history 

                                                            
9CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 2.  
10 R. T. LeGates, “How toStudyCities”, The City Reader, p. 13. 
11CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 1. 
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and become not only a site for politics but also a political actor in the realm of politics. The 

city, in this sense, is not only a place for human settlement but also the space for the 

worldly activities of human beings, that is, the home of the culture. 

Cities with their concentration of talent, mixture of people, and economic surplus, 

have provided a fertile ground for the evolution of human culture: the arts, scientific 

research and technical innovation. They serve as centers of communication, where new 

ideas and information are spread to the surrounding territory and to foreign lands.12 

At this point where we advance through the history of the formation of the cities,we 

should also have a thorough look  to the collective life of animal species. Lewis Mumford 

states that “Even the technological complexity of the human town does not lack animal 

precedent.13”However this precedence does not indicate a biological continuity but an 

example of parallelism and convergence.14In his explanations Mumford give the example 

of ant’s empires: 

Even the division of labor, differentiation of castes, the practice of war, the 

institution of royalty, the domestication of other species, and the employment of slavery 

existed in certain ‘ant empires’ millions of years before they coalesced in the ancient 

city.15 

Indeed, for Mumford,human beings share the disposition to social life with many 

other animal species. Permanent human settlements were developed with some 

motivessimilar to animal needs for a ‘social’ life. Interestingly, Mumford also mentions the 

dead with the alive when it comes to the origins of human settlements. This is one of the 

other similar expressions of the animal precedence that occurs in the settlements and 

primitive city life. Reminding the term “necropolis,” Mumford claims that “In one sense, 

indeed, the city of the dead is the forerunner, almost the core of every living city.16” 

Leaving aside the precedence of animal ‘social’ life and the city of the dead, the 

necropolis,we should now focus on the history of city formation which is the next stage 

after the times of hunting of gathering as the primitive economic activity. As it is well-

known, nomadic existence precedes the beginning of settlement since the people of the age 

                                                            
12CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 1. 
13Lewis Mumford, The City in History, p.13. 
14Lewis Mumford, The City in History, p.14. 
15Lewis Mumford, The City in History, p.14. 
16Lewis Mumford, The City in History, p.15. 
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rely on hunting and gathering for survival and sustenance. After that, more than 8,000 

years ago, cultivation of plants and the domestication of human species gave rise to 

permanent settlements. Only after 4,000 BC one can see the first traces of “urban 

revolution”. According to Ellis, there are some requirements to be met for urban living.17 

The production of a surplus of storable food, a system of writing, a more complex 

organization, and technological advances such as the plough, potter’s wheel, loom and 

metallurgy.18 

Cliff Ellis states that “the first urban settlements appeared around 3,000 BC in ancient 

Mesopotamia. 19 The early development of cities is related to the development of 

agriculture. Prior to 8000 BCE, people survived through the activities of hunting and 

gathering. Urban development became possible when people switched to the use of 

agriculture to provide them with the food that they needed to survive. In the words of Tilly 

the rise of agriculture meant “a shift to full-fledged, durable domestication of plants and 

animals as a way of life”20 According to Bairoch the development of agriculture and the 

development of cities went hand-in-hand.21 

As mentioned above that historians have determined that the “agricultural revolution” 

began in approximately 8000 BCE in the Middle East, in the region known as 

Mesopotamia 22 Soon afterward, agricultural techniques developed in China, India, the 

Americas, Egypt and Western Europe. As noted by Tilly, the use of agriculture probably 

spread from one location to another in many cases. However, the development of 

agriculture in some places, such as the Americas, must have been an “independent 

invention.” 23 The rise of the first cities followed a similar pattern to the development of 

agriculture. The cities began as villages along the banks of rivers24Rivers provided city 

dwellers with important resources as well as a way to transport goods. In addition, rivers 

provided the water needed for irrigation of crops. Besides, as to the conceptual differences, 

                                                            
17CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 1. 
18CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 1. 
19CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 3. 
20C. Tilly, Cities, states, andtrustnetworks. TheoryandSociety,  p.268 
21P. Bairoch, Citiesandeconomicdevelopment: fromthedawn of historytothepresent,  p.94 

22K. Reilly,Thewestandtheworld: a history of civilization, p.25 
23C. Tilly,  Cities, states, andtrustnetworks. TheoryandSociety,  p.268 
24T. H Greer,A briefhistory of the western World”. p.15 
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the typical features of early cities such as wall and the citadel show us how boundaries are 

important for the construction cities as political units.  

Apparently, constituting the limits of the city as a place, the political space comes 

into existence within the boundaries. 

The wall for defense in regions periodically swept by conquering armies, and the 

citadel –a large, elevated precinct within the city- devoted to religious and state 

functions.25 

The Greek cities which were transformed from old villages generally had irregular 

and organic forms whereas colonial cities were planned using the system. The colonial 

cities are the first examples of “political” urban planning and a clear evidence of the 

political functions of all the urban forms. To build a place available to rapid development, 

the colonial powers prefer uniform rectangular units. One should also note the ideological 

functions of the cities and urban planning, which will reach a terrible form in Warsaw 

during World War II: a divided city transformed into a concentration camp. It is also 

interesting to note that many European cities, like London and Paris, developed from the 

grid system colonial cities of Roman Empire. 

Spanish colonial cities in the New World were built according to rules codified in 

the Laws of Indies of 1573, specifying orderly grid streets with a central plaza, defensive 

wall, and uniform building style. 

Also designating the political and ideological aspects of city formations and urban 

forms, Cliff Ellis points out that the medieval city has “narrow winding streets converging 

on a market square with a cathedral and city hall.26” This pattern shows us the most 

significant elements of the city and thus, the tree main aspects of urban life. Today, it is 

still true that cities are the “homes” of economics (market), religion (cathedral), and 

politics (city hall). At the center of the city, that is, in the human “world” these three 

aspects have a greater importance; these aspects constitute the center of the human life as 

well as of the city. 

 

 

 
                                                            
25CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 3. 
26CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 4. 
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3. Cities and Nation-States 

Between 1600 and 1750, the baroque cities emerged with the great nation states. In 

accordance with the age’s political atmosphere new palaces, courts, and bureaucratic 

offices were built. In particular, urban public spaces such as long avenues, street networks, 

parks, gardens, and monumental squares were built in order to symbolize the existence and 

greatness of the nation. The nations and the new values of 1789, that is, liberty, equality, 

and fraternity found their symbolic and practical places for themselves in these public 

spaces. Becoming a model for many other modernization plans, “Versailles is a clear 

expression of city-building model; Washington D.C. is another example from the United 

States.27” 

For Cliff Ellis, after the late eighteenth century, some cities had become a setting 

for commerce assumed primacy. In accordance with the new born capitalism of the age the 

buildings of bourgeoisie had become the symbols of their own prosperity. In these cities 

religious, political, and cultural influences were replaced by the market economy and the 

urban growth was determined by the economy in general. Ellis states that “New York, 

Philadelphia, and Boston around 1920 exemplify the commercial city of this era, with their 

bustling, mixed use waterfront districts.28”After the Industrial Revolution, cities had come 

into a new phase with the enormous rise of the population. With the new economies and 

city of factory, millions of rural dwellers moved to urban areas and “urban economies were 

being woven more rightly into the national and international economies.29” 

As it is seen above, economic factors are the foremost among others in the 

construction of modern cities in the context of nation-states. As for the political factors, 

one should mention again the limits and boundaries which have a particular significance 

when it comes to nation-states. Before the processes of globalization, in the period when 

the nation-states are the dominant units for the international politics, the boundaries are the 

real and imaginary limits of the nation-states. It is clearly seen that these limits are what 

give the existence to the nation-states. In the world of inter-national, the world is divided 

into nation-states and there is no space left into world, which does not belong to any 

nation. 

                                                            
27CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 4. 
28CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 4. 
29CliffEllis, History of Citiesand City Planning, p. 5. 
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Boundaries, in this sense, have also conceptual significance since they also define 

the nation-states. Besides, the cities are also the divisions within the nation-states, which 

constitute the legal and governmental units. Therefore, one can claim that cities have 

somewhat autonomy in themselves. Particularly, in the system of municipalities, cities 

have the chance to govern the space and the inhabitants within the relevant boundaries 

locally. Nevertheless, althoughcities are autonomous to a certain degree in this order, they 

are inter-dependent to each other in terms of economy and polity. Before the globalization, 

however, this interdependency and interaction is limited within the boundaries of nation-

states.  

In this picture, one can observe that cities are more self-enclosed than the cities that 

we will see in the globalization period. Most significantly, it is to be emphasized that there 

is a strict hierarchy between cities. In the period of what we can call “all powerful nation-

states”this hierarchy can be depicted with the terms of “center” and “periphery.”The most 

significant and privileged city in nation-states are capitals. Capitals are mostly legal, 

economical and political centers of the nation-states. Cities in the periphery are not only far 

from the capital geographically but also in terms of power and efficiency. Capitals, as the 

absolute centers of the country and state,are also the centers of communication with other 

nation-states. In a world divided to nation-states, only the capitals have the privilege to 

host the representatives, embassies of other states. 

What is told in this section can be more tangible after the next study’s comparative 

perspective of a globalized/globalizing world and a world politicallyand geographically 

founded upon nation-states. This is becausewhat is offered here is still true for the period 

of globalizationto a certain degree since the period defined by globalization is not an age 

that we observe the ultimate dissolution of nation-states. Exactly for that reason, a 

comparative, historical perspective is necessary and will be offered in the later studies. 

4. Cities in a Global Context 

Though it is obvious that the processes of globalization are also at work in the 

social and cultural spheres, most of the influential scholars of what we can call 

“globalization studies” typically pursue a politico-economic perspective, such as Manuel 

Castells, SaskiaSassen and David Harvey. Indeed, in the age of globalization we observe 

the emergence of (explicitly global) new political processes and institutions, and global 
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financial markets. From World Trade Organization to The War Crimes Tribunals the 

realms of politics and economy are under the influence of these institutions which are clear 

evidences for globalization. However globalization defined  by most academicians as 

“dissemination, transmission, and dispersal if goods , persons, images and ideas across 

national boundaries 30 

As Cabigon noted that cities are the important units in the states and they are the 

center of trade, commerce, business, advanced culture, technology, and 

employment.31Thesignificance of boundaries and limits above in the context of nation-

states, the transformations of the period of globalization, which are still at work, can be 

depicted with recourse to these real and symbolic boundaries. Briefly, one can state that 

globalization is a process in which the boundaries of the nation-states become more 

transparent and pervious.That is, more and moreopen to entry and influence of what is 

once called“external”forces. These forces include international organizations, multi- or 

transnational corporations, andactivist foundations. In any case, with the weakening of 

these boundaries that define, delimit and demarcate, the nation-state, the decline of the 

power of nation-states comes to the fore. 

As for the economical factors, perhaps the starters andmost accelerating forces for 

globalization, withthe formation of a global capital market, a global trade regime and the 

internationalization of production, it is evident that it is now impossible to understand a 

national economy without recourse to these new economic powers.Although there are 

undeniable economic relations between the nation-states before globalization, one 

witnessesthe emergence of “trans-national corporations” that operate without recognizing 

the old boundaries of nation-states. The United Nationsfounded “The United Nations 

Centre on Transnational Corporations” in 1974.In accordance with the new age of 

globalization, the centreadvocated a terminological shift from “Multinational Corporation” 

to “transnational corporation”32. 

This is the very sign of the new economical age which is dominated by “Northern” 

companies which own and considerably control the economic activities in “Southern” 

countries.This also reveals the asymmetry of the processes of globalization and hegemonic 
                                                            
30YishaiBlank,”The City andthe World” p.882 
31JosefinaCabigon,”Cities in Globalization” p. 1 
32 C. Parnreiter, Global City FormationandTransnationalization of Urban Spaces: ConceptualConsiderations 
andEmpiricalFindings, p.1. 
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power of a few states over the other countries33.According to Sassen, however,not only in 

the period of globalization but long before that “most national states were in practice not 

fully sovereign.34” Nevertheless, in a globalized world “territories are typically subject to 

multiple systems of rule rather than the exclusive authority of state.35”Indeed, the nation-

states themselves open their boundaries and take the necessary steps for the economic 

globalization today as we witness after the 1990’s in Turkey. Today, in Turkey, as well as 

other developed and developing countries, these trans-national corporations have some 

‘rights’ recognized by the state through the legal system. 

Governments of countries articulated with the global economic system have had to 

pass multiple legislative measures, regulations, executive orders, and court decisions, 

enabling foreign firms to operate in their territories, their own firms to operate abroad, and 

markets generally to become global.36 

Indicatingthe interaction between economic and political processes and institutions 

in the period of globalization, Sassen states that these legal regulations regarding the 

economy are not only technical operations but also the indicators of a profound change of 

mentality for nation-states37.In this manner, the process of denationalization couples with 

globalization as it can be observedthatsome of the most significant institutions of the 

nation-state aretransformed to a considerable degree.In this picture, what we still call as 

“national” is in fact has shifted away from what we had once consider as national.  

All of these display that new geographies of power emerge and confront with 

nation-states. Nevertheless, it should be emphasized that the global network does not 

operate only at the global level. Parnreiter calls these new geographies emerged as “the 

transnational social spaces”38which do not only cover the state and its institutions in a 

national scale. Interestingly, one should note the capacity of globalization to revive the 

local whereas it challenges the nation-state. Henceforth, the transnational social spaces find 

their place innot somewhere imaginary but in the sub-national localities. Reminding us the 

transnational institutions Sassen states that: 

                                                            
33SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization?, p.6. 
34SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization?, p.6. 
35SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization?p.7. 
36SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization?, p.8. 
37SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization?  p.9. 
38 C. Parnreiter, Global City FormationandTransnationalization of Urban Spaces: ConceptualConsiderations 
andEmpiricalFindings, p.1. 
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Although these institutions are constructed in a framework of nation-states, they are 

localized in a sub-national level: trans-boundary networks, formations connecting multiple 

local or national actors and processes. The subnational is the site for globalization. A focus 

on local practices and conditions emerged with global dynamics is a requirement39. 

The interactions between globalization processes and some of the elements of 

nation-states occur in the place where the global is embedded to the national.This place is 

the global city or more exactly “transnational urban spaces in cities.”Here, a sub-national 

city becomes a site for supranational level dynamics such as global market. A good 

example for these processes is cross-border networks of activities who are interested in 

local struggles with global aims such as human rights and environmental organizations.In 

addition, these activist groups as well as urban people now use the possibilities offered by 

new information technologies. Indeed, Sassen stresses the critical role of these 

technologies in an age defined with “knowledge” and communication. “The technologies, 

the institutions and the imaginaries that mark the current global digital context inscribe 

local political practice with new meanings and new potentialities.40” 

According to Sassen, the role of these interactive technologies is the “repositioning 

of the local41”. These new capabilities provide activists a unique tool in order for them to 

bind the local and global together. Accordingly, the world public has experienced the 

unexpected but enormous effects of social networks in the last uprisings in the Middle 

East. The rioters do not only communicate each other via these new technologies of World 

Wide Web, they also make themselves heard by global community. They used these 

networks for circulating local based information and for carrying their voicesintoglobal 

public space.These technologies are not only utilized by the recent rioters but also by all 

the activists with different agendas –the environment, poverty, human rights, etc. At this 

point, “local initiatives become part of a global network of activism without losing the 

focus on specific local struggles.42” One of the most significant examples of this is World 

Social Forum in Porto Allegre. 

This is a new form of global-local politics rendered by internet and other 

communication technologies. The localities can be connected across a region, a country or 
                                                            
39SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization? p.2. 
40SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization? p.11. 
41SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization? p.2. 
42SaskiaSassen, GlobalizationorDenationalization?p.12. 
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the world via these new capabilities, which have become a common platform for the 

people to communicate and support each other. These new developments are the signs of 

“the formation of new geographies of power confronting national states,” as it is stated 

above. With these communication technologies, non-elites have the chance to escape the 

boundaries of nation-states. The acts and steps they take locally become transnational in a 

few seconds,which is unimaginable in the period of “all-powerful” nation-states. 

This portrait brings forth a very important question in this context: After the age of 

nation-states and in a new age defined by globalization, what are these new geographies in 

which the ‘transnational social spaces’ dwell? We mentioned a virtual space rendered by 

new technologies, which brings the local and global together by-passing the national. It is, 

however, to be noted that cities are also the sites of these transnational spaces. Above, 

these sites in the cities were called “transnational urban spaces in cities”. 

As we began our narrative of the globalization with a direct reference to economy, 

the new significance of the city in this period should be first understood by economical 

terms. The very reason behind this developmental logic is nothing but the economic 

foundations of globalization described and detailed by such Manuel Castells, Saksia Sassen 

and  David Harvey. Indeed, what might be called as “global capitalism”operates with the 

existence and help of transnational corporations and international institutions that are 

located and efficient in cities which by the time happen to be “global”. J. V. Beaverstock 

and his colleagues, J. R. Faul conbridge and M. Hoyler, in their article named 

“Globalization and the City”, put it directly: “The city is the central tenet and motor of 

world capitalist development.43”  

Key agents in the process of world city network formation are not the cities 

themselves, but those who use the cities through the creation of intra-city clusters and 

inter-city relations in their everyday practice44. 

Global capitalism is the restructured form of world capitalism with a new 

international division of labor, a new spatial organization of production and a global 

network of capital. Thecity or the global city is the site for all these three dimensions of 

global capitalism.Some of the cities are the new sites of production of transnational 

corporations whereas some of them are the centers of global capital market. As the new 
                                                            
43J. V. Beaverstock, J. R. Faulconbridge and M. Hoyler, Globalization and the City, p. 1. 
44J. V. Beaverstock, J. R. Faulconbridge and M. Hoyler, Globalization and the City, p. 2. 
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strategic sites for the world economy, world cities, just like the “old” capitals, have 

become the control centers of the capital flows and basing points. In this new world global 

cities are the key locations of production as well of consumption. Reminding the network 

between centers of nation-states, that is capitals, these global cities constitute a new 

network bypassing the nation-states.In this world the privileged cities are not capitals but 

global cities in this sense.  

The mobility of individuals as workers and tourists and even the magazines and 

television stations emerging from leading world cities, the influence any one city stretches 

beyond territoriality defined by boundaries45. 

5. Conclusion  

It should be, however, pointed out that the cities that are under the influence of 

globalization are not only these relatively big cities defined as “global” or “world” 

cities.Today, we cannot only speak of “cities of globalization”, but also of “globalization in 

cities.” This means that all cities are affected by globalization processes and hence they are 

“world cities” to a certain extent.This is the end of the cities with strict boundaries and 

administered by the center authority of nation-states. Rather, they are more like fluid 

networks interacting with each other without recognizing old boundaries of nation-

states.This is what makes possible for us to speak about ‘city diplomacy’: globalization and 

cities asthe new centers of the economy and politics of the world. 
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DA TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL SATIN 
ALIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ve 

KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

     
                   Ömer Zafer GÜVEN*                                  Gadir DAVUDOV** 

ÖZ 
 

Günümüzde otomobilleşme gelişmişliğin önemli göstergelerinden birisi olarak 
sayılmakta ve otomobil lüks bir tüketim malı olmaktan çıkarak, kişilerin zorunlu ihtiyaçları 
arasında değerlendirilmektedir. Bu çalışma Türkiye ve Azerbaycan’lı otomobil tüketicilerinin 
otomobil satın alımına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve karşılaştırılmasını 
amaçlamaktadır.  

Bu amaca yönelik olarak Türkiye ve Azerbaycan’lı otomobil sahipleri örneklem olarak 
seçilmiş ve 589 kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve Azerbaycan uyruklu 
otomobil kullanıcılarının otomobil satın alımına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve 
karşılaştırılması amacıyla birbirinden bağımsız iki örneklemin ortalamaları arasındaki farkın 
hangi yönde olduğu ve bu farkın önemli olup olmadığının test edilmesinde kullanılan 
“Bağımsız iki grup arası farkların testi (IndependestSamples "t" test)” kullanılmış ve 
hipotezler t testi ile sınanmıştır.  

Araştırma sonucuna göre iki ülke katılımcıları arasında belirli konularda farklılıklar 
gözlemlenmiştir. Otomobilin üretim yılı, üretildiği ülke, servis ve yedek parça olanakları, 
motor gücü, az yakıt kullanımı, fiyatı, vergisinin az olması faktörlerine verilen önem iki ülke 
katılımcıları açısından farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, otomobilin 
çevreye az zarar vermesi, güzel bir görünüme sahip olması, sonradan kolay satılabilme 
imkânının olması, üstün güvenliğe sahip olması, markası, modeli, dayanıklılığı, imajı ve rengi 
faktörlerine verilen önem açısından iki ülke otomobil kullanıcıları arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Satın Alma Karar Süreci, Otomobilleşme, 
Otomobil Sektörü 

AN INVESTIGATION REGARDING COMPARISON AND 
DETERMINATION OF FACTORS THAT IMPACT ON CONSUMERS` AUTO 

PURCHASE IN TURKEY AND AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

Automobility is considered as one of the indicators of development nowadays. 
Automobile is not luxury goods anymore but it is evaluated as necessary requirement of 
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people. This study aims to describe determination and comparison of the factors affect on 
automobile purchase of consumers from Turkey and Azerbaijan. 

For this aim Turkish and Azerbaijani automobile consumers has been chosen as a 
sample and 589 people have been applied for questionnaire. For determination and 
comparison of the factors that impact on car purchase of automobile consumers from Turkey 
and Azerbaijan “Independent Sample t Test” has been used in order to determine the direction 
and importance of the variety between means of the two independent samples and have been 
analyzed with hypotheses test. 

It was observed that there were some differences in some issues between participants 
from both of the countries as a conclusion of the investigation. The value given for year of 
production, country of production, service and spare parts facilities, motor power, fuel 
consumption, price, paid taxes of cars have been evaluated in various forms. But there were 
no meaningful differences determined in some issues such as pollution to nature, beautiful 
view, easy sale- opportunity afterward, superior security, brand, model, resistance, image and 
color of automobile between the participants of the two countries. 

Keywords: Consumer, Consumer Decision-Making Process, Automobility and Automobile 
Sector 

1. GİRİŞ 
Günümüzde otomotiv sektörü, gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkeler için anahtar 

sektör konumundadır. Güçlü bir otomotiv sektörü, sanayileşmiş ülkelerin ortak 
özelliklerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Otomotiv sektörünün bu denli bir öneme sahip 
olmasının başlıca nedeni, bu sektörün diğer sektörlerle olan yakın ilişkileridir. Otomotiv 
sektörü, başka birçok sektörün ürettiklerinden yararlanır; bunların başında demir-çelik, cam, 
plastik, tekstil, elektronik ve elektrik sektörleri gelir. Bunun yanında, otomotiv sektörü, 
yaptığı üretim ile bazı sektörlerin de verimli bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. İnşaat, 
turizm ve tarım sektörleri, bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca, otomotiv sektörünün, 
savunma sektörüne ve dolaylı olarak da ülkenin milli güvenliğine katkıda bulunduğu da 
bilinmektedir. 

Bir zamanların ''lüks'' tüketim malları arasında sayılan beyaz eşya, otomobil gibi 
tüketim malları, yaşam standartlarının artmasıyla birlikte artık ailelerin vazgeçilmez ürünleri 
arasına girmiştir. 

Otomotiv sanayiinde son yıllarda yaşanan gelişmeyle birlikte Türkiye'de otomobil 
üretim ve satış sayıları da önemli ölçüde artış göstermiş, yıllar itibariyle gerek sıfır gerekse 
ikinci el piyasasındaki arz artışı, otomobil piyasasında rekabetin artmasına ve pek çok kişinin 
otomobil sahibi olabileceği fiyat aralıklarının oluşmasına yol açmıştır. 

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) perakende satış verilerine göre, 2003'te 
227.276 olan otomobil satış adedi, 2011 yılı sonu itibariyle 593.519'a ulaşmış, 
böylece 2003 yılında Türkiye'nin nüfusuna göre yaklaşık 312 kişiye bir otomobil düşerken, 
2011 yılı itibariyle bu rakam yaklaşık olarak 124 kişiye bir otomobil seviyelerine çıkmıştır. 

Benzer şekilde Azerbaycan’da da her bin kişiye düşen otomobil sayısı 200 yılında 19 
iken, bu rakam 2009 yılı sonu itibarıyla 38 kişiye çıkmış, Azerbaycan otomobil pazarı 9 yıllık 
bir süreçte iki katı bir büyüme göstermiştir.  

Tüketicilerin otomobil satın almasının nedeni, ondan çeşitli amaçlarla yararlanmak ve 
onu kullanmaktır. Bu arada tüketicinin yenilik,prestij, gösteriş ve statü kazanmak gibi başka 
amaçları da olabilir. Otomobili özgürlük ve yaşam kolaylığı olarak algılayanların da sayısı az 
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değildir. Ancak bunlar arasında en önemlisi tüketicilerin neden satın aldığı ya da almadığı ve 
satın alma davranışlarını en çok hangi faktörlerin etkilediğidir. ( Arslan, 2003:83) 

Bu çalışmada aynı etnik kökene sahip olmalarına rağmen tarihi süreç içerisinde her iki 
toplumunda farklı kültürlerin ve farklı ekonomik ve siyasi koşulların etkileri altında kalmaları 
sonucunda, iki farklı ülkenin otomobil kullanıcılarının otomobil satın alımında dikkate 
aldıkları faktörlerin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Tüketici Davranışı ve Tüketici Davranışına Etki Eden Faktörler 
Tüketici, mal ve hizmetleri başka mal ve hizmetlerin üretimi için değil de, tamamen 

kişisel veya ailevi gereksinimleri için kullanan kişidir. Müşteri ise, başkası adına aktif bir 
şekilde satın alan ya da yakın gelecekte alacak olan kişidir. (Durmaz, 2008:4) 

Bir başka tanıma göre tüketici, kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 
pazarlama bileşenlerini satın alan veya alma kapasitesinde olan gerçek kişilerdir. Tüketici 
ürünleri tüketen, müşteriler ise satın alan kişilerdir. Buna göre her müşteri tüketicidir ama her 
tüketici müşteri değildir. (İslamoğlu, 1990:5) 

Tüketici birey olarak aldığı kararlarla kendi yaşamına yön verirken, hangi malların, ne 
kadar ve hangi metotlarla üretileceği, faktörler arası dağılımın nasıl yapılacağı, gelirin 
ihtiyaçların giderilmesinde nasıl kullanılacağı, tasarrufların nasıl değerlendirileceği gibi 
ekonomik kararları da etkileyecektir. ( Bakırcı, 1999:16) 

Tüketici davranışları, pazarlama biliminin en dinamik yönünü oluşturmaktadır. Bu 
özelliği ile gerek uygulamacıların, gerekse bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Tüketim ve 
tüketici davranışları pek çok bilim dalının ilgi alanı olmaya günümüzde de devam etmektedir. 
Disiplinler arası bir yaklaşım özelliği olan tüketici davranışı konusu, değişik konulardaki 
bilim adamlarının ortak araştırmalarına sahne olmaktadır. Yaklaşık yüz yıllık bir akademik 
birikime sahip pazarlama disiplini de tüketici davranışları ve tüketim eylemlerine olan 
ilgisinde geçmişten günümüze tüm disiplinlerin birikimini dikkate almaktadır. Günümüzde 
tüketici davranışlarının temelinde yatan konuların incelenmesi ve tüketici davranışlarının 
önceden tahmin edilmesi ekonominin önemli bir dayanağını oluşturan şirketler açısından da 
son derece önem kazanmış bir konudur. ( Akgün, 2010:153) 

Tüketici davranışı, bireylerin ürünleri satın alma ve kullanmadaki karar süreçleri ve 
davranışlarıyla ilgilidir. Başka bir deyişle kişilerin mali değeri olan mal ve hizmetleri elde 
etme ve kullanmalarıyla doğrudan ilgili faaliyetler ve bu faaliyetlere yol açan, belirleyen karar 
süreçleridir. ( Çivitçi ve diğerleri, 2006:203)  

Tüketici davranışları hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağı; kimden, nasıl, nereden, 
ne zaman satın alınacağı ve satın alınıp alınmayacağına ilişkin bireylerin kararlarına ait 
süreçtir. İnsan davranışının bir alt bölümü olan tüketici davranışı, kişinin özellikle ekonomik 
ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleridir.( 
Odabaşı, 1998:8) 

Tüketici davranışlarına ait özellikleri yedi başlık altına toplamak mümkündür. ( 
Odabaşı ve Barış, 2007: 30) 

- Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır 
- Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir 
- Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur 
- Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir 
- Tüketici davranışı farklı roller ile ilgilenir 
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- Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir: 
- Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılıklar gösterebilir 
Tüketici gerek birey olarak gerekse sosyal açılardan (çevre, aile, referans grupları, rol 

ve statü vb.) birçok faktörün etkisi altındadır. Bu faktörler, tüketicinin satın alma davranış 
kararlarını çeşitli biçimlerde etkilemektedir. 

Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri genel olarak aşağıda belirtilmiş olan 
başlıklar halinde toplamak mümkündür:( Durmaz, 2008: 36) 

1- Kültürel Faktörler: Kültürel faktörler kendi içerisinde Kültür, Alt Kültür, Sosyal 
Sınıf olmak üzere üç alt başlık altında sınıflandırılmaktadır. 

2- Sosyal Faktörler: Sosyalfaktörler kendi içerisinde Referans Grupları, aile, roller ve 
statüler olmak üzere üç alt başlıklar halinde sınıflandırılmaktadır 

3- Psikolojik Faktörler: Psikolojik faktörleri motivasyon, sezgi, öğrenme, algı, tavır, 
kişilik, inanç ve tutumlar olarak sınıflandırılmaktadır 

4- Kişisel Faktörler: Tüketici davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri 
de kişisel faktörlerdir. Kişisel faktörleri; yaş ve yaşam dönemi, meslek ve öğrenim durumu, 
gelir ve ekonomik durum, yaşam tarzı, cinsiyet ve kişilik olarak sınıflandırmak mümkündür 
 

2.2. Tüketici Satın Alma Karar Süreci Aşamaları 
 

Tüketici, problem çözücü insan olarak ele alındığında, karar vermesi belli bir süreç 
içinde gerçekleşmektedir. Tüketici karar verme süreci, tüketicinin satın almaya karar verdiği 
mal ya da hizmete göre farklılık göstermektedir. Tüketici açısından beklenen durumla, gerçek 
durum arasında bir farklılık hissedildiğinde, bir problem var demektir. Problemin farkına 
varan tüketici, problemin çözümü için bilgi arayışına girmektedir (arkadaşları, satış personeli, 
reklâmlar, gazeteler, ürün ambalajları gibi kaynaklar). Karar verme sürecindeki tüketici, 
problemi tanımlama ve bilgi arayışından sonra seçenekleri değerlendirecektir. Tüketiciler son 
olarak, belirledikleri seçenekleri karşılaştırarak bir karara varmaktadırlar. ( Bozkurt, 2005: 
104) 

Şekil 1’de yer alan genel tüketici modelinde, tüketicinin satın alma karar süreci bir 
problem çözme işlemi olarak görülmektedir. Modele göre tüketici satın alma karar süreci beş 
aşamadan oluşmaktadır. 
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    Şekil1 : Genel Tüketici Davranışı Modeli (Odabaşı ve Barış, 2003: 50). 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, tüketicini satın alma karar süreci psikolojik, sosyo-kültürel, 
demografik ve durumsal etkiler tarafından etkilenmekte, satın alma karar sürecinin sonucunda 
da tatmin veya tatminsizlik duygusu ortaya çıkmaktadır.  

Tüketicinin satın alma karar süreci, şu safhalardan oluşmaktadır:( Koç, 2007: 244-48) 
İhtiyacın Ortaya Çıkması ( Sorunun Belirlenmesi): Tüketici; fizyolojik, zihinsel ve dış 

uyaranlar yardımıyla ihtiyacını fark etmektedir. Dış uyaranlar, bireyin ailesi veya 
arkadaşlarından gelebileceği gibi bir ürün ile ilgili pazarlama uyaranları olarak da ortaya 
çıkabilir. 

Alternatiflerin Belirlenmesi (Bilgi Toplama): Bu aşamada birey, ihtiyacını ne tür bir 
ürünle karşılayacağına dair karar verebilmek için bilgi toplar. Birey bilgi toplamada içsel 
kaynaklar denilen ve bireyin geçmiş deneyim ve öğrenmeleri ile ilgili bilgilere 

Pazarlama Çabaları  
(Ürün,Fiyat,Tutundurma,Dağıtım

)

Psikolojik Etkiler 
Öğrenme 

Güdülenme 
Algılama 

Tutum 
Kişilik

Sosyo-Kültürel Etkiler 
Danışma Grupları 

Sosyal Sınıf 
Aile 

      Kişisel Etkiler 
Kültür

Demografik Etkiler 
Yaş  

Cinsiyet 
Eğitim 

      Coğrafi Yerleşim 
Meslek 
Gelir 

Tüketici Satın Alma 
Süreci 
 
 
 
 
Sorunun 
Belirlenmesi 
 
 
 
 
Alternatiflerin 
Belirlenmesi 
 
 
 
 
Alternatiflerin  
Değerlendirilmesi 
 
 
 
Satın Alma Kararı  
 
 

Durumsal Etkiler 
Fiziksel Çevre 
Sosyal Çevre 

Zaman 
                    Satın Alma Nedeni 
           Duygusal ve Finansal Durum 

Tatmin 

Tatmin 
Olmama
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başvurabileceği gibi; dışsal kaynaklar denilen ve bireyin ailesi, arkadaşları, satış 
danışmanları/temsilcileri, broşürler, raporlar, ürün ambalajları vb. başvurabilmektedir. 

Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Bir önceki aşamada toplanan bilgiler ışığında 
alternatifler değerlendirilir. Bu aşamayı da etkileyen çeşitli faktörler ortaya çıkabilmektedir. 
Tüketicilerin farklı ürün kategorilerinde birden fazla üründen/markadan oluşan satın alma 
repertuarları olabilmektedir. Tüketiciler bazen, hiç bir sebep olmamasına rağmen (ürünü daha 
önce deneyip memnun kalmış olsalar bile), ürün, marka ve satın alma noktalarını 
değiştirebilmektedirler. Bu değişikliğe tüketicinin moralinin iyi olması, monotonluk, değişim 
riskinin az olması, acele karar verme baskısının olmaması gibi durumlar neden 
olabilmektedir. Bu durumların tersi olduğunda da tüketici, yeni ürünler/markalar yerine, daha 
önceden satın alıp memnun kaldığı ürün/markaya yönelebilmektedir. Tüketiciler alternatifleri 
değerlendirirken, kendilerine yardımcı olması için telafi/tazmin edici ve telafi/tazmin edici 
olmayan kurallar oluşturmaktadırlar 

Satın Alma Kararı ve Uygulanması: Tüketici kendisi için en uygun olan satış 
noktasına giderek mal ya da hizmeti satın alır. 

Satın Alma Sonrası Değerlendirme: Her satın alma süreci, tüketici için bir öğrenmedir. 
Tüketici, daha sonra yapacağı satın almalar için yeni bir şeyler öğrenmiş veya daha önceki 
öğrendiklerini güçlendirmiş olur. Bu son aşamada, ürünün verdiği tatmin, ürünün eksikleri, 
kullanılmış ürünü elden çıkarma vb. konular, tüketicinin dikkat ettiği unsurlar olmaktadır. 

2.3. Türkiye ve Azerbaycan’da Otomotiv Sektörünün Analizi 

2.3.1. Dünya Ölçeğinde Otomotiv Sektörünün Genel Yapısı 
Otomobilleşme, diğer bir ifadeyle toplumun ve günlük hayatın otomobil çevresinde ve 

bünyesinde merkezleşmesi, yerel, milli, global çerçevede yapılan günümüz şehir büyümesiyle 
ilgili tartışmaların en önemli konularından birisidir.(Henderson, 2006:293) Son otuz yılda 
gelişen dünyanın büyük kentlerindeki hızlı büyümeler, otomobil sahipliğindeki artışları da 
beraberinde getirmiş ve bu durum ulaşım planlamacılarını sıkıntıya düşürmüştür. Otomobil 
alımında meydana gelen artışlar kaçınılmaz görünmekte ve otomobil tüketimi insanların sahip 
olma ve kullanma gibi doğal istek veya sosyal statü ve güç elde etme ve kendini 
gerçekleştirme şeklinde ortaya çıkmaktadır.( Vasconcellos, 1997:245) 

Otomobiller çağımız ekonomilerinde ülkelerin ekonomik gelişmişliğini gösteren temel 
etmenlerden birisidir. Geniş bir şekilde yaygınlaşmış otomobil olgusu günlük hayat, sosyal 
yapı, ülkelerin ekonomileri ve hükümetlerin politikalarıyla bütünleşik hale gelmiştir.(Chamon 
ve diğerleri, 2008:245) 

Bununla birlikte otomobillerin, ekonomistleri ilgilendiren bazı nitelikleri de söz 
konusudur. İlk olarak otomobillerin hem farklı zamanlarda hem de farklı ülkelerde 
heterojenlik gösterdiği söylenebilir. Güvenilirlik ve konforda baş gösteren değişikliklere 
rağmen otomobillerin temel işlevlerinde değişimler olmamaktadır. İkincisi, otomobiller 
yıllardır en iyi pazarlanabilen duran varlıklardan birisi olarak kalmakta ve evden sonra hane 
halkının para harcadığı en pahalı ürün konumunda bulunmaktadır. Üçüncü olarak, sahip 
olduğu yüksek fiyatla insanların gelirinden daha fazla maliyetle alabilecekleri ürünlerden 
birisidir. Son olarak ta otomobil en fazla bağımlılık yaratan ürünlerden birisi 
konumundadır.(Chamon ve diğerleri, 2008:246) 

Her koşulda otomobilini egemenliği kaçınılmaz olmakta ve alternatif bir ulaşım 
aracının ortaya çıkması şimdilik mümkün görünmemektedir.( Vasconcellos, 1997:245) 

OICA ( Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Organizasyonu) 2005 yılı verilerine göre 
dünya otomobil endüstrisi 66 milyondan fazla binek arabası, van, kamyon ve otobüs 
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üretmekte, bu araçlar hem global ekonominin işleyişini oluşturmakta hem de dünya insanının 
talebini karşılamaktadır. Söz konusu üretimin getirisi küresel düzeyde 1,9 trilyon Euro 
olmaktadır ki, bu dünyanın en büyük altıncı ekonomisine karşılık gelen bir rakamdır. Sektör 8 
milyon insanın otomobil üretiminde ve yan parçaların hazırlanmasında istihdam edilmesi 
anlamına gelmekte ve bu rakam dünyadaki toplam üretim istihdamının yaklaşık % 5’ini 
oluşturmaktadır. Buna ek olarak yaklaşık dünya ölçeğinde yaklaşık 50 milyon kişi üretimle 
doğrudan ilgili olmayan ancak ürünlerin satışıyla ilgili işlerden geçimini sağlamaktadır. 

Dünya otomotiv sanayinde küresel ölçekte 20 civarında ülkede faaliyet gösteren 
yaklaşık olarak 50 adet motorlu taşıt üreticisi firma bulunmaktadır. Üretim genel olarak 
otomobil ve ticari araç olarak sınıflandırılmaktadır. Sanayide yapılan üretimin yüzde 90 gibi 
büyük çoğunluğunu otomobil ve kamyonetlerden oluşan hafif araçlar sınıfı oluşturmaktadır. 
Üretim adetleri otomobil sınıfına göre nispeten az olan diğer araç sınıfları (minibüs, midibüs, 
otobüs, kamyon, çekici vb.) ise istatistiklerde ticari araçlar olarak anılmaktadır. Toplam 
üretim adetlerine bakıldığında üretimin sürekli olarak arttığı ancak son yıllarda yaşanan 
küresel ekonomik krizle birlikte üretimin düştüğü gözlemlenmektedir. 2008 yılında 
gerçekleşen 70,56 Milyon araç üretimi 2009 yılında yüzde 13 oranında azalarak 61 Milyon 
adede gerilemiştir. 2010 yılının 6 aylık verilerine bakıldığında ise üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 42 oranında artarak 38,5 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.(Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, 2010: 15-16) 

Diğer taraftan, 2009 ve 2010 yıllarının 6 aylık dönemine ait bölgesel ve ülkeler 
bazında toplam motorlu araç üretimi Batı Avrupa’da 2009 yılına göre yüzde 25 oranında 
artarak 7,1 Milyon adet olmuş ve 2009 yılında yüzde 21 olarak gerçekleşen dünya otomotiv 
üretimindeki payı 2010 yılında yüzde 18 seviyesine gerilemiştir. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
2010:16) 

2010 yılı ilk 6 ayında Kuzey Amerika Bölgesinde toplam motorlu araç üretimi yüzde 
72 oranında artarak bölgenin dünya üretimindeki payı yüzde 16 olmuştur. Asya-Pasifik 
bölgesinde ise 2009 yılında yüzde 50 olan dünya üretimindeki pay 2010 yılında yüzde 52 
olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın oluşmasında önemli bir paya sahip olan Çin, 2010 yılının 
ilk 6 ayında üretimini 2009 yılı aynı dönemine göre yüzde 49 oranında artırarak dünya 
üretiminin yüzde 23’ünü tek başına elinde bulundurmaktadır. Çin’in bölgedeki en önemli 
rakibi olan Japonya ise üretimini yüzde 46 artırmış ve dünya üretiminde yüzde 13’lük bir 
paya sahip olmuştur. Dünyadaki 2010 yılı 6 aylık motorlu araç üretiminde Türkiye, 547 Bin 
adet üretimle İtalya ve Polonya’nın önünde 17. sırada yer alarak 2009 yılındaki yerini 
korumuştur. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2010:17) 

Diğer taraftan, AB üyesi ülkeler bazında ise, Türkiye’nin 2009 yılında 7. sırada olan 
konumu, üretimin 2010 yılı ilk altı aylık döneminde yüzde 39 artması ile 2010 yılında 6. 
sıraya yükselmiştir. Sıralamadaki ilk on ülke içerisinde Türkiye’nin, İngiltere’nin ardından 
2010 yılında üretimin en çok artıran ikinci ülke olduğu gözlemlenmektedir. (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, 2010:17) 

2.3.2. Türkiye  Otomotiv Sektörünün Genel Yapısı 
Konuya Türkiye açısından bakıldığında, diğer sanayi dalları ve ekonominin diğer 

sektörleriyle ilişki içerisinde bulunması otomotiv sektörünün ekonomilerde lokomotif rol 
oynamasına olanak sağlamaktadır. Türkiye’de otomotiv sektörü; yarattığı katma değer, 
istihdama katkısı, vergi gelirleri ve birçok sektörde talep yaratıcı durumu ile ekonomik açıdan 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sektör, gelişmiş teknolojilerin ülkeye transferinde de önemli 
bir rol oynamaktadır.(Görener veGörener, 2008: 1214) 
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Türkiye’de otomotiv sektörü üretime 1950’lerin ortalarında başlamış ve üretim 
1960’ların ortalarından itibaren hız kazanmıştır. 1950’li yıllarda bazı prototip araçların 
üretilmesinden sonra ilk montaj hattı 1954’te silahlı kuvvetlere jip ve kamyonet temini için 
kurulmuş, 1955’te kamyon ve 1963’te otobüs montajına başlanmış, takip eden üç yıl içinde de 
binek otomobil üreten montaj fabrikaları (Tofaş-Fiat, Oyak-Renault, Otosan-Ford) imalata 
geçmiştir. 1966’da ise otomotiv sanayi kendi modellerinin montajına başlamış ve Otosan 
tarafından o dönemlerin otomobili Anadol üretilmiştir. İki büyük otomobil üreticisi Tofaş ve 
Oyak-Renault, İtalyan ve Fransız lisanslarıyla 1971’de imalat hatlarını kurmuşlardır. (Görener 
ve Görener, 2008: 1218) 

Türk İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de 1980 yılı öncesi ve 2010 
yılları arası model yılına sahip 14.316.700adet motorlu kara yolu taşıtı (otomobil, minibüs 
vs.dahil) bulunmaktadır ve bunların 7.093.964’ü otomobillerden oluşmaktadır. Söz konusu 
taşıtların belirli kısmı ithal edilmiş olduğu gibi belirli bir kısmı da yerli üretimden 
oluşmaktadır. 

Sektörün 2000’li yıllardaki performansı, genel ekonomik gelişmeler ve faiz oranları 
başta olmak üzere makro ekonomik göstergelerdeki değişimlerden etkilenmiştir. 2001 ve 
2002 yıllarında yaşanan ekonomik kriz, otomotiv sanayini derinden etkilemiş ve özellikle iç 
talepteki düşüşe bağlı olarak sanayi üretimi 2001 ve 2002 yıllarında önceki yılların önemli 
oranda altına düşmüştür. Ancak, son yıllarda siyasi ve ekonomik istikrarın sağlandığı ortamda 
mevcut kurulu kapasiteler tümü ile kullanılarak, otomotiv sektöründe aşağıdaki önemli 
gelişmeler elde edilmiştir:(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2010:7) 

Üretim hızla artmış; 2002 yılında 350 bin adet olan üretim 2008 yılında 1.150 bin 
adete yükselmiştir.  

Pazarda talep canlanmış; 2002 yılında 175 bin adet olan talep, 2008 yılında 530 bin 
adet olmuştur.  

İhracat sürekli artmıştır; 2002 yılında 258 bin adet olan ihracat2008 yılında 920 bin 
adete çıkmıştır  

2009 yılı verilerine göre; Türkiye; dünyada otomotiv üretiminde 17., Avrupa 
Birliğinde; otobüs üretiminde ikinci, hafif ticari araç üretiminde birinci, ağır kamyon 
üretiminde onuncu, otomobil üretiminde dokuzuncu, toplam üretimde ise yedinci sırada yer 
almıştır  

Küresel krizin etkilerini yitirmesi ile 2010 yılının ilk altı aylık verilerine göre; dünyada 
otomotiv üretiminde onyedinci, Avrupa Birliğinde ise otobüs üretiminde ikinci, hafif ticari 
araç üretiminde ikinci, ağır kamyon üretiminde dokuzuncu, otomobil üretiminde sekizinci, 
toplam üretimde ise altıncı sırada yer almıştır.( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2010: 7-8) 

2010 yılında toplam pazar, 2009 yılı aynı dönemine göre yüzde 38 oranında artarak 
793 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 38 
düzeyinde gerçekleşmiş olup,  pazar 510 bin adete yükselmiştir. ( Otomotiv Sanayi Derneği, 
2011:7) 

Tablo 1: Toplam Pazar  (Otomobil+Ticari Araç) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Toplam 656.521 195.090 174.442 397.963 741.269 758.537 665.515 634.206 526.544 575.869 793.172 
İthalat 341.664 93.887 83.027 222.984 430.204 436.033 382.460 355.752 306.087 313.921 465.408 
İthalat(%) 52 48 48 56 58 57 57 56 58 55 59 

 
Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği 2010 Yılı Değerlendirme Raporu, Rapor No: 2011/05, s.7 
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Tablo 2: Otomobil Pazarı 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Yerli 207.739 59.179 35.519 73.267 139.541 136.708 117.725 120.740 99.205 126.277 155.634 
İthal 258.987 72.259 55.096 153.769 311.668 301.889 255.494 236.725 206.793 243.542 354.150 

Toplam 466.726 131.438 90.615 227.036 451.209 438.597 373.219 357.465 305.998 369.819 509.784 
İthalat(%) 55 55 61 68 69 69 68 66 68 66 69 

 
Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği 2010 Yılı Değerlendirme Raporu, Rapor No: 2011/05, s.7 
 
2010 yılının ilk aylarında otomobil satışlarının bir miktar gerilemesine karşılık daha sonra 

talep artışı süreklilik kazanmış ve Aralık ayında da talepteki hareketlilik, genişleyen kredi 
piyasalarının olumlu etkisine bağlı olarak devam etmiştir. Otomobil pazarı 2010 Aralık ayında Kasım 
ayına göre yüzde 99 oranında artmıştır. 2010 yılı, Aralık ayı ve 12 aylık dönem itibariyle toplam pazar 
ve otomobil pazarı en yüksek değerine ulaşmıştır. 2010 yılında toplam üretim yüzde 26 artışla 1.095 
bin adede yükselmiştir. Otomobil üretimi ise yüzde 18 artışla 603 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.( 
Otomotiv Sanayi Derneği, 2011:7) 

 
Tablo 3: Toplam Üretim ve Otomobil Üretimi 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Otomobil 297.000 175.000 204.000 294.000 447.000 454.000 546.000 635.000 622.000 511.000 603.000 
Toplam 
Üretim 

431.000 271.000 347.000 534.000 823.000 879.000 988.000 1.099.000 1.147.000 870.000 1.095.000 

 
Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği 2010 Yılı Değerlendirme Raporu, Rapor No: 2011/05, s.11 

 
2001 ve 2002 yıllarında ülkemizde etkili olan krizin ardından, özellikle 2003 yılından itibaren 

AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yoğun gelişmeler ile birlikte sanayimizin ihracat potansiyeli 
hızla gelişmeye başlamıştır. İç pazarda da artan talep ile otomotiv sanayi üretimde 2007 yılında 1 
milyon adet sınırını ve 2008 yılında da ihracatta 900 bin adet sınırlarını geçmiştir.  

Ülkemiz dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan otomotiv sektörü, son on yılda ihracatını 
sürekli olarak artırmış ve 2006 yılından itibaren sektörler bazında Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 
sektörü olma özelliğini de elde etmiştir. 2008 yılında yaklaşık 18,3 Milyar Dolar ile önemli bir 
seviyeye ulaşan ihracatın 2009 krizi ile 12,3 Milyar Dolar seviyesine gerilediği, ancak 2010 yılı 
itibariyle tekrar artışa geçerek bu yılı 13,8 Milyar Dolar ile kapadığı görülmektedir. İthalat 
rakamlarına bakıldığında ise, ihracatın artış oranına nazaran daha az bir artış eğiliminin yaşandığı 
görülmektedir. Özellikle 2007 yılından 2008 yılına geçildiğinde ithalat miktarı yaklaşık olarak aynı 
seviyede kalırken, sektörün ihracatının 2,4 Milyar Dolar artış gerçekleştirmesi, sektörün üretiminin 
ithalata olan bağımlığının azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda, son beş yılda sürekli olarak dış 
ticaret fazlası veren otomotiv sektörü, ülkemiz ödemeler dengesinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu 
göstermiştir. TİM verilerine bakıldığında ise otomotiv sektörü 2009 yılında 15 Milyar Dolar, 2010 
yılında ise 17,4 Milyar Dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla nazaran ihracatını yüzde 15,6 
artırmıştır. Ayrıca otomotiv sektörü bu ihracat rakamı ile 2010 yılı ülkemiz ihracat hacminin yüzde 
15,3 üne sahip konumdadır. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2010: 11) 
 

Tablo 4: İhracat/Toplam Üretim (Traktör Dahil) 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
Üretim  468.381  285.737  357.405  563.450  864.073  916.062  1.026.427  1.132.951  1.171.917  884.466  1.124.982 
İhracat  104.744  202.158  261.934  358.745  518.595  561.078  706.402  829.879  920.763  637.855  763.670 
İhracat 
(%) 

22  71  73  64  60  61  69  73  79  72  68 

 
Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği 2010 Yılı Değerlendirme Raporu, Rapor No: 2011/05, s.13 
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2.3.3. Azerbaycan’da Otomotiv Sektörünün Genel Yapısı 

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan diğer bütün post Sovyet ülkeleri gibi kendi 
ekonomisini ve bunun akabinde kendi otomobil sektörünü kurmaya başlamıştır. Ekonomisi genellikle 
petrol sanayisine bağlı olmasına rağmen Azerbaycan’da bazı otomobil firmalarıyla anlaşmalar sonucu 
söz konusu otomobil markalarına ait otomobillerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Fakat Türkiye’den 
farklı olarak Azerbaycan’da yerel üretim genellikle parçaların hazır ürün haline getirilmesi üzerine 
gelişmiştir. 

Azerbaycan’da otomobil ulaşımının tarihi yirminci yüzyılın ilk yıllarında başlamaktadır. 1911 
yılında Azerbaycan’da toplam 36 otomobil mevcut olmuştur. 1918 yılında ilk kez bağımsızlığını 
kazanan Azerbaycan bu bağımsızlığı sadece 23 ay koruya bilmiş ve 1920 yılında Soyvetler Birliği 
tarafından işgal edilmiştir. 1991 yılındaki ikinci bağımsızlığına kadar Sovyetler Birliği’nde geçirdiği 
70 yılda kendi otomobil üretimi gerçekleşmemiş, Sovyetler Birliği bünyesinde gerçekleşen otomobil 
faaliyetlerinden yararlanmıştır.  

1986 yılında Gence kentinde 30000 araba üretimi planlanan Gence Otomobil Fabrikası’nın 
kurulması amaçlanmış ve 1989 yılında faaliyete geçmesine öngörülmüştü. Fakat Sovyetler Birliğinin 
dağılması süreci erteleme zorunluluğunu ortaya çıkarmış, fabrikanın faaliyete başlaması yalnız 2004 
yılında mümkün olabilmişti. Fabrikada 2004 yılında Rusya’nın Oka marka, 2005 yılında UAZ marka 
otomobillerinin üretimi başlamıştır. Ayrıca, 2005 yılında Çin’in Can Qan firmasıyla, 2006 yılında 
Beyaz Rusya’nın Belarusmarka traktör firmasıyla ve MAZ marka kamyonet firmasıyla anlaşma 
imzalanmış ve üretime başlanmıştır.(http://www.ganjaauto.az/page.php?page=hist, 
GəncəAvtomobilZavodu) 

2005 yılında İran’ın Samandotomobil markasının Azerbaycan’da üretilmesi (parçaların 
İran’dan getirilmesi ve Azerbaycan’da hazır otomobil haline getirilmesi) ile ilgili anlaşma yapılmış ve 
Şamahı (Şamaxı) rayonun (Azerbaycan’da bölge ve ya İl anlamında kullanılmaktadır)’da 
AzSamandmarkası altında yeni otomobil üretimine başlanmıştır. Fakat şirket faaliyetini 2010 yılının 
ilk aylarına kadar sürdürmüştür ve fabrikada İran’nınİran Hodro firmasına ait Soren otomobillerinin 
üretimine başlanılması yolunda anlaşma yapılmıştır. (apa.az, “Azərbaycangələnildən yeni 
avtomobilistehsaledəcək”, 11.11.2010) Bundan başka Azerbacan’ınNahçıvan (Naxçıvan) kentinde 
2010 yılında Lifanmarka otomobillerinin üretimine başlamıştır ve otomobiller NAZ 
(NaxçıvanAvtomobilZavodu – Nahçivan Otomobil Fabrikası) otomobil fabrikasında üretilmektedir. 
Lifan otomobilleri Çin’in Lifanotomobil markasına ait arabaların Azerbaycan’da üretilmesiyle ilgili 
anlaşma sonucunda üretilmektedir. Söz konusu marka otomobile ait dört model mevcut 
olmaktadır.(apa.az, “Naxçıvan yeni avtomobilinistehsalınabaşlayıb”, 11.01.2010)  

Söz konusu fabrikalarda üretim oldukça düşük olmakta ülke talebini hiçbir şekilde 
karşılayamamaktadır. Pazar yurt dışından ithal edilen ürünlerle doyurulmaktadır. 

Üretimin düşük olmasına rağmen Azerbaycan tüketicisi otomobil firmaları için büyük bir 
pazar oluşturmakta ve Kafkas’ın ikinci en büyük pazarı konumunda bulunmaktadır. 9 milyonluk 
nüfusa sahip Azerbaycan’da 1 milyondan fazla otomobil kayıt altındadır ve bu otomobillerin 500 bini 
Bakü’de bulunmaktadır.(“ƏmlakBazarıİştirakçıları” İctimai Birliyi, 
“Avtomobillərinqiymətininkəskindüşəcəyiehtimalıyoxdur”, 05.03.2011)  

Otomobil ithalı sürecinin halen devam etmesine rağmen piyasada durgunluk hakim 
olmaktadır. Gümrük işlemleri harcamalarının azaltılmasıyla ilgili yasanın uygulamaya geçilme 
süresinin başlanmasını bekleyen büyük çoğunluk söz konusu durgunluğun esas sebeplerindendir. 
Çünkü tüketiciler otomobili yurt dışından getirmeyi daha çok tercih etmektedirler. Ve yeni yasa yurt 
dışından otomobil getirilmesini daha da kolaylaştırmaktadır. (“ƏmlakBazarıİştirakçıları” İctimai 
Birliyi, “Avtomobillərinqiymətininkəskindüşəcəyiehtimalıyoxdur”, 05.03.2011) Yurt dışından 
getirilen otomobiller genellikle Rusya, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve 
Japonya’dan sağlanmaktadır. Söz konusu eylem bireysel olabildiği gibi belirli tüzel ve gerçek kişiler 
tarafından da gerçekleştirilmektedir. 
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Tablo 5: Azerbaycan’da Otomobil Sayıları 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Otomobiller (toplam) 440 626 612 069 690 012 773 318 860 047 925 866 

Tür olarak: 
Arabalar 332 026 479 447 548 979 616 853 700 080 759 203 

Kişisel  319 297 458 840 525 348 589 298 668 587 725 843 

Otobüsler  16 756 26 735 27 474 28 092 29 340 29 985 

Kamyon ve Kamyonetler 78 566 90 852 97 395 110 391 113 088 117 378 

Özel Amaçlı Arabalar  10 456 9 490 10 267 11 458 11 449 11 773 

Diğerleri 2 822 5 545 5 897 6 524 6 090 7 527 

Motolar 6 389 3 562 3 408 2 778 2 330 1 969 

Her bin kişiye düşen araba 
miktarı 42 57 64 71 81 86 

Her bin kişiye düşen kişisel 
otomobil miktarı 19 26 29 32 36 38 

 
Kaynak: AzərbaycanRespublikasıDövlətStatistikaKomitəsi, www.azstat.org, 2009 

 

3. METODOLOJİ 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Araştırmanın amacı, son yıllarda otomobil sektöründe büyük gelişmeler göstermiş ve 

dünyanın en büyük yirmi otomobil üreticisi/montajcısı ülkesi arasında sayılan, ayrıca sahip 
olduğu büyük nüfusuyla otomobil sektörü için büyük bir pazar oluşturan Türkiye Cumhuriyeti 
otomobil kullanıcılarıyla, Kafkasların en büyük ikinci pazarı konumunda olan ve nüfusunun 
otomobillere büyük ilgi gösterdiği Azerbaycan cumhuriyetinin otomobil kullanıcılarının 
otomobil satın alma davranışına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. 

Araştırmanın önemi, Türkiyeli ve Azerbaycanlı otomobil kullanıcılarının otomobil 
satın alımına etki eden faktörlerin belirlenip karşılaştırılması konusundaki ilk çalışma 
olmasından ve bundan sonraki çalışmalar için kaynak teşkil etmesinden ileri gelmektedir. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Araştırma kapsamına Türkiye’de ve Azerbaycan’da motorlu taşıt kullanıcılarından 

otomobil ve hafif ticari araç sahipleri edilmiştir. Toplu taşıma araçları ve yük taşıma araçları 
vs. araştırma kapsamının dışında tutulmuştur.   

3.3. Araştırma Evreni ve Örnekleme 
Araştırmanın ana kütlesini Türkiye ve Azerbaycan’lı otomobil ve hafif ticari araç 

sahipleri ve kullanıcıları oluşturmaktadır. TUİK verilerine göre 2010 yılı itibarıyla Türkiye’de 
trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari taşıt sayısı 7,093,964 adettir. Azerbaycan İstatistik 
Kurumu verilerine göre ise bu ülkede trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari araç sayısı 
1.000.000. adetin üzerindedir. Belirlenen söz konusu rakamlar çalışmanın ana kütlesini 
oluşturmaktadır. Söz konusu birimler üzerinden %5’lik hata payı ve %90 anlamlılık 
düzeyinde örneklem yapılmış ve çalışma kapsamına giren örnek büyüklüğü 271’şer olarak 
tespit edilmiştir. Bu amaçla toplam 600 adet anket dağıtılmış ve 589 adet anketin geri 
dönüşümü olmuştur. Bu anketlerden 19’u ilk değerlemelerden sonra analizden çıkartılmış ve 
araştırma 571 adet anket üzerinden yürütülmüştür. 
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3.4. Araştırma Yöntemi 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Anket iki 

kısımdan oluşmuş, ilk kısımda katılımcıların demografik bilgilerine yer verilmiştir. İkinci 
kısımda ise cevaplayıcıların otomobil satın alımına etki eden faktörlerin belirlenmesine ilişkin 
olarak toplam 16 adet soru yöneltilmiştir.  

Katılımcılara kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılmaya çalışılmış, anketler kağıt 
olarak, e-posta üzerinden Word dosyası şeklinde ve Google programı üzerinden Google Docs 
dosyası olarak dağıtılmıştır. Anket soruları çoktan seçmeli ve 5’li likert ölçeği şeklinde 
hazırlanmış ve sorular belirlenirken literatür taraması yapılmış, bazı sorularda ilgili makaleler 
incelenerek araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.   

3.5. Araştırmanın Hipotezleri 
Aşağıda belirtilen hipotezler, araştırmada test edilecek hipotezlerdir. Araştırma için 

toplam 16 hipotez ileri sürülmüştür. Analizler sonucunda sıfır hipotezleri (H0) reddedildiğinde 
kabul edilecek alternatif hipotezler, sıfır hipotezinin tersi oldukları için H0 hipotezleri ayrıca 
belirtilmemiştir.  

Araştırmada test edilecek hipotezler şunlardır: 

H1: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobilin az yakıt 
kullanma niteliğinin olması açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H2: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobilin doğaya az zarar 
verme niteliğinin olması açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H3: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobilin güzel bir 
görünüme sahip olma niteliğinin olması açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H4: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobilin servis 
hizmetlerinin iyi olması ve kolay yedek parça bulunması niteliğinin olması açısından anlamlı 
farklılıklar vardır. 

H5: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobilin sonradan kolay 
satılabilme niteliğinin olması açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H6: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobilin üstün güvenliğe 
sahip olma niteliğinin olması açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H7: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobilin vergisinin az 
olması niteliğinin olması açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H8: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin markasının önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H9: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin modelinin önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H10: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin üretim yılının önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H11: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin üretim yerinin önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H12: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin motor gücünün önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H13: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin fiyatının önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H14: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin dayanıklılığın önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 
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H15: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin imajının önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

H16: Türkiye ve Azerbaycan otomobil kullanıcıları arasında otomobil satın alımında 
otomobilin renginin önemliliği açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

4. ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ 

Veri toplama sürecinde 600 adet anket dağıtılmış ve bunlardan 589 adet anketin geri 
dönüşümü olmuştur. Bu anketlerden 19’u ilk değerlemelerden sonra analizden çıkartılmış ve 
araştırma 571 adet anket üzerinden yürütülmüştür ve bu anketler analiz amacıyla araştırmada 
kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların demografik özelikleri frekansve yüzde değerleri istatistiği 
kullanılarak test edilmiştir. 

4.1. Demografik Özellikler 
Araştırmaya Türkiye’den 300 kişi katılmışolup, toplam cevaplayıcılara oranı 

%52.5’tir. Azerbaycan’dan ise 271 kişi katılmışolup, toplam cevaplayıcılara oranı %47.5 
olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %81.7’sini erkekler (243 kişi), 
%18.3’ünü bayanlar (55 kişi) oluşturmaktayken, Azerbaycan’dan katılan 271 katılımcının 238 
adedi erkek 33 aded ise bayan katılımcıdır. Azerbaycan’dan ankete katılan erkek 
katılımcıların toplam cevaplayıcılara oranı %88, bayan katılımcıların toplam cevaplayıcılara 
oranı ise %12’dir. Ankete katılan erkek katılımcıların toplam sayısı 483 kişi olup bunu toplam 
cevaplayıcılara oranı %84.6, bayan katılımcıların sayısı ise toplam 88 kişi olup bunun toplam 
cevaplayıcılara oranı %15.4 olarak bulunmuştur. 

 
Tablo 6: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 Türkiye Azerbaycan Toplamdaki Payı Toplam 
Cinsiyet Frekans Yüzde Frekans Yüzde Türkiye Azerbaycan Frekans Yüzde 

Erkek 245 81.7 238 87.8 42.9 41.7 483 84.6 
Kadın 55 18.3 33 12.2 9.6 5.8 88 15.4 

Toplam 300 100 271 100 52.5 47.4 571 100 
 

Yaşgruplarına bakıldığında hem Türkiye’den hem de Azerbaycan’dan en fazla 26-35 
yaşarası kişilerin ankete katıldığı gözlemlenmiştir. Türkiye’den 26-35 yaşarası kişi sayısı 114 
olup bunun Türkiye’den ankete katılan cevaplayıcılara oranı %38, toplam cevaplayıcılara 
oranı ise yaklaşık %20’dir. Azerbaycan’dan ankete katılan cevaplayıcılar içerisinde 26-35 
yaşaralığında bulunan kişi sayısı 108 olup bunun Azerbaycan’dan ankete katılan 
cevaplayıcılara oranı yaklaşık %40, toplam cevaplayıcılara oranı yaklaşık %19’dur. Bu 
yaşgrubunu 161 kişilik genel sayıyla 36-45 (% 28.2) yaşarası bireyler izlemektedir. Geriye 
kalan 186 kişinin 96’sı (%16.6) 46-55 yaşarası, 71’ü (%12.8) 18-25 yaşa arası ve 19’u (%3.3) 
56 ve üzeri yaşarası fertlerden oluşmaktadır. 

 
Tablo 7: Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 Türkiye Azerbaycan Toplamdaki Payı Toplam 
Yaş Frekans Yüzde Frekans Yüzde Türkiye Azerbaycan Frekans Yüzde 

18-25 29 9.7 44 16.2 5.1 7.7 73 12.8 
26-35 114 38 108 39.9 20 18.9 222 38.9 
36-45 96 32 65 24 16.8 11.4 161 28.2 
46-55 46 15.3 50 18.5 8.1 8.8 96 16.8 

56 ve üzeri 15 5 4 1.5 2.6 0.7 19 3.3 
 300 100 271 100 52.5 47.5 571 100 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

14 
 

Eğitim düzeyi açısından Türkiye’de önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almışkatılımcı 
sayısı 176 kişidir. Bu sayının toplam cevaplayıcılara oranı %30.8, Türkiye’deki katılımcılara 
oranı ise %58.6’dır. Azerbaycan’da lisans ve önlisans düzeyinde eğitim almışkatılımcı sayısı 
171, bunun toplam cevaplayıcılara oranı %29.9 ve Azerbaycan’dan katılan cevaplayıcılara 
oranı ise %63’tür. Bu oranları Türkiye’de sırasıyla ortaokul mezunları (67 kişi ve Türkiye’den 
katılanlara oranı %22.3), yüksek lisans yapanlar (26 kişi ve Türkiye’den katılanlara oranı 
%0.086) takip etmektedir. Azerbaycan’dan ise lisans ve önlisans mezunlarını sırasıyla ilkokul 
mezunları (67 kişi ve Azerbaycan’dan katılanlara oranı %24.7) ve yüksek lisans yapanlar (29 
kişi ve Azerbaycan’dan katılanlara oranı (%10.7) takip etmektedir. 

 
Tablo 8: Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

 Türkiye Azerbaycan Toplamdaki Payı Toplam 
Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde Frekans Yüzde Türkiye Azerbaycan Frekans Yüzde 

İlkokul 16 5.3 67 24.7 2.8 11.7 82 14.4 
Ortaokul 67 22.3 3 1.1 11.7 0.5 70 12.3 

Lise 12 4 1 0.4 2.1 0.2 14 2.5 
Lisans/Önlisans 176 58.7 171 63.1 30.8 29.9 347 60.8 
Yüksek Lİsans 26 8.7 29 10.7 4.6 5.1 52 9.1 

Doktora 3 1 0 0 0.5 0 6 1.1 
Toplam 300 100 271 100 52.5 47.5 571 100 

 
Gelir düzeyine göre katılımcıların dağılımında hem Türkiye için hem de Azerbaycan 

için aylık ortalama aile geliri 2000 TL ve 2000 AZN’den fazla olan katılımcılar ilk sırada yer 
almaktadır. Buna göre Türkiye’den 235 katılımcı (toplam içerisindeki payı %41.2 ve Türkiye 
içindeki payı %78.3) aylık ortalama aile gelirlerinin 2000 TL ve üzeri olduğunu beyan 
etmiştir. Azerbaycan’dan ise 72 katılımcı aylık ortalama aile gelirlerinin 2000 AZN ve 
üzerinde olduğunu bildirmişlerdir. Bunların toplamda sırasıyla aylık ortalama geliri 1001 – 
1500 TL/AZN olanlar (83 kişi ve %14.5) ve aylık ortalama aile geliri 1501 – 2000 TL/AZN 
olanlar (58 kişi ve %10.2) takip etmektedir. 

 
Tablo 9: Katılımcıların Aylık Toplam Aile Gelirine Göre Dağılımı 

 Türkiye (TL) Azerbaycan (AZN) Toplamdaki Payı Toplam 
Gelir Frekans Yüzde Frekans Yüzde Türkiye Azerbaycan Frekans Yüzde 

100-500 1 0.3 18 6.6 0.2 3.2 19 3.3 
500-750 0 0 53 19.6 0 9.3 53 9.3 

751-1000 6 2 45 16.6 1.1 7.9 51 8.9 
1001-1500 34 11.3 49 18.1 6.0 8.6 83 14.5 
1501-2000 24 8 34 12.5 4.2 6.0 58 10.2 

2000ve üzeri 235 78.3 72 26.6 41.2 12.6 307 53.8 
Toplam 300 100 271 100 52.5 47.5 571 100 

(*) 08.10.2011 tarihinde 1.00 AZN = 2.35046 TL 
 
Katılımcıların bölgelere göre dağılımı da çeşitlilik oluşturmaktadır. Anket araştırması 

Türkiye’nin yedi bölgesinden ve Azerbaycan’ın altı bölgesinden olan katılımcıların 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İki ülkeden olan katılımcıların büyük çoğunluğu ankete 
ülkelerin temel kentlerinin bulunduğu bölgelerden katılmaktadırlar. Türkiye’de Marmara 
bölgesi 96 kişi ve %16.8 ve Azerbaycan’da Abşeron bölgesi 192 kişi ve %33.6 oranla ilk 
sırada yer almaktadır. Söz konusu bölgeleri Türkiye’den 71 kişiyle (%12.4) Ege bölgesi ve 
Azerbaycan’dan 26 kişiyle (%4.6) Büyük Kafkas bölgesi izlemektedir. İki ülkenin de ikinci 
büyük kentlerinin bulunduğu İç Anadolu bölgesi 51 kişi ve %8.9 oranla ve Küçük Kafkas 20 
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kişi ve %3.5 oran ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu sıralamayı Türkiye’de sırasıyla 
Akdeniz bölgesi (41 kişi ve %7.2), Karadeniz bölgesi (21 kişi ve %3.7), Doğu Anadolu 
bölgesi (15 kişi ve %2.6) ve Güney Doğu Anadolu bölgesi (5 kişi ve %0.9) takip ederken 
Azerbaycan’dan Aran bölgesi (20 kişi ve %3.5), Lenkeran bölgesi (7 kişi ve %1.2) ve 
Nahçıvan bölgesi (6 kişi ve %1.1) izlemektedir. 

 
Tablo 10: Katılımcıların Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 

BÖLGELER 
Türkiye Frekans Yüzde Azerbaycan Frekans Yüzde Toplam 
Marmara 96 16.8 Abşeron 192 33.6  
İç Anadolu 51 8.9 Büyük Kafkas 26 4.6  

Ege 71 12.4 Küçük Kafkas 20 3.5  
Karadeniz 21 3.7 Aran 20 3.5  
Akdeniz 41 7.2 Lenkeran 7 1.2  

Doğu Anadolu 15 2.6 Nahçıvan 6 1.1  
G.Doğu Anadolu 5 0.9     

Toplam 300 52.5  271 47.5 571 
 
Ankette kişilerin sahip oldukları araba markaları üretici grup isimleri altında Tablo 

11’de gösterilmiştir. Buna göre Türkiye’den katılan katılımcıların %13.7’si Volkswagen 
Grubu’na ait Audi, Seat, Skoda ve Volkswagen marka araba sahipleriyken (41 kişi), 
Azerbaycan’dan katılan katılımcılar arasında ise ilk sırada %23.2’lik oranla Daimler 
Grubu’na ait Mercedes Benz marka araçlara (63 kişi) sahip olduklarını beyan etmişlerdir. 
Toplam katılımcılar içerisinde ilk sırayı Daimler Grubu alırken bunu sırasıyla Hyundai Kia 
AG, Volkswagen AG, OAO Auto Vaz, Fiat, Ford, Nissan ve  Renault Grupları takip 
etmektedir. Türkiye’de Volkswagen AG’yi Fiat AG, Reanult AG, Ford, Hyundai Kia AG, 
PSA AG, Nissan AG takip ederken, Azerbaycan’da Daimler AG’yi OAO Auto Vaz, Hyundai 
Kia AG, Volkswagen AG ve Nissan AG takip etmektedir. 

Tablo 11: Katılımcıların Sahip Oldukları Otomobil Markalarına Göre Dağılımı 
 Türkiye Azerbaycan Toplam 

Tüketicinin Otomobilinin Markası (*) Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Toyota AG (Daihatsu, Toyota, Lexus) 11 3.7 20 7.4 31 5.4 
General Motors AG (Opel, Chevrolet) 18 6.0 10 3.7 28 4.9 

Volkswagen AG (Audi, Seat, Skoda, VW) 41 13.7 18 6.6 59 10.3 
Hyundai Kia AG (Hyundai, Kia) 25 8.3 36 13.3 61 10.7 

Ford (Ford) 31 10.3 8 3.0 39 6.8 
Nissan AG (Nissan, Infiniti) 20 6.7 18 6.6 38 6.7 

Honda (Honda) 16 5.3 4 1.5 20 3.5 
PSA AG (Peugeot, Citroen) 21 7.0 2 0.7 23 4.0 

Renault AG (Dacia, Renault) 37 12.3 0 0.0 37 6.5 
Fiat AG (Alfa, Fiat) 39 13.0 1 0.4 40 7.0 

Daimler AG (Mercedes Benz) 6 2.0 63 23.2 69 12.1 
BMW AG (BMW, Mini) 6 2.0 12 4.4 18 3.2 
Mitsubishi (Mitsubishi) 3 1.1 3 1.1 6 1.1 

Geely AG (Volvo) 5 1.7 0 0.0 5 0.9 
Tata (Land Rower, Daewoo) 0 0.0 3 1.1 3 0.5 

Chery AC (Chery 1 0.3 3 1.1 4 0.7 
FujiHeavyIndustries (Subaru) 1 0.3 4 1.5 5 0.9 

OAO Auto Vaz (Vaz) 4 1.3 53 19.6 57 10.0 
Porsche AG (Porsche) 0 0.0 1 0.4 1 0.2 

Gaz 0 0.0 4 1.5 4 0.7 
Anadol / Tofaş 15 5.0 2 0.7 17 3.0 

NAZ / AzSamand 0 0.0 6 2.2 6 1.1 
Total 300 100 271 100 571 100 

(*) Markalar üretici firma grupları şeklinde gösterilmiştir. 
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4.2. Hipotezlerin Testi 
Araştırmanın ikinci kısmında Azerbaycan ve Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının 

otomobil satın alırken dikkate aldıkları unsurları ölçmek amacıyla 5’li likert ölçeği ile sorular 
sorulmuştur. Verilerin analizine geçmeden ölçeğin güvenirlilik analizleri gerçekleştirilmiştir. 
 SPSS 13.0 programı kullanılarak yapılan güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach alfa 
değeri 0.798, standart alfa değeri ise 0.857 olarak bulunmuştur. Bir ölçeğin güvenilir 
olabilmesi için hesaplanan alfa değerinin minimum 0.60 olması gerekmekte, 0.70’in 
üzerindeki katsayılar ise yüksek bir güvenirlilik olduğunu göstermektedir. Hesaplanan 
Cronbach alfa değerinin 0.70’in üzerinde bir değer olması ölçeğin güvenirliliğinin yüksek 
olduğunu göstermektedir. 

Türkiye ve Azerbaycan uyruklu otomobil kullanıcılarının otomobil satın alımına 
etkieden faktörlerin belirlenmesi ve karşılaştırılması amacıyla birbirinden bağımsız iki 
örneklemin ortalamaları arasındaki farkın hangi yönde olduğu ve bu farkın önemli olup 
olmadığının test edilmesinde kullanılan “Bağımsız iki grup arası farkların testi 
(IndependestSamples "t" test)” kullanılmış ve hipotezler t testi ile sınanmıştır. Hipotez testinin 
sonuçları aşağıdaki Tablo 12’de gösterilmektedir.  

 
Tablo 12: Hipotezler İlişkin T Testi Sonuçları 

 

 Uyruk Ortalama Std. 
Sapma t Değeri p değeri Hipotez 

Az Yakıt 
Kullanma 

Türkiye 4.6967 0.5529 
7.036 0.000 

Gruplar arasında anlamlı 
farklılık vardır. H1 hipotezi 

kabul edilmiştir. Azerbaycan 4.1919 1.0576 
Doğaya Az 

Zarar Verme 
Türkiye 4.8033 0.5937 1.0548 0.292 Gruplar arasında anlamlı farklılık 

yoktur. H1 hipotezi ret edilmiştir. Azerbaycan 4.7491 0.6352 
Güzel 

Görünüme 
Sahip Olma 

Türkiye 4.9167 0.4439 
1.1778 0.239 Gruplar arasında anlamlı farklılık 

yoktur. H1 hipotezi ret edilmiştir. Azerbaycan 4.8672 0.5485 

Servis ve 
Yedek Parça 
Uygunluğu 

Türkiye 4.9100 0.3592 
4.8671 0.000 

Gruplar arasında anlamlı 
farklılık vardır. H1 hipotezi 

kabul edilmiştir Azerbaycan 4.6421 0.8395 

Kolay 
Satılabilme 

Türkiye 4.1300 1.3586 0.1991 0.842 Gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur. H1 hipotezi ret edilmiştir Azerbaycan 4.1070 1.3983 

Üstün 
Güvenlik  

Türkiye 4.9867 0.2309 1.1783 0.239 Gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur. H1 hipotezi ret edilmiştir Azerbaycan 4.9557 0.3725 

Vergisinin 
Az Olması  

Türkiye 4.7833 0.5810 
2.0104 0.045 

Gruplar arasında anlamlı 
farklılık vardır. H11 hipotezi 

kabul edilmiştir. Azerbaycan 4.6605 0.8406 

Marka 
Türkiye 4.6667 0.5258 

1.363 0.173 Gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur. H12 hipotezi ret edilmiştir.Azerbaycan 4.5904 0.7735 

Model 
Türkiye 4.6233 0.5560 

0.675 0.500 Gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur. H13 hipotezi ret edilmiştir.Azerbaycan 4.5867 0.7193 

Üretim Yılı 
Türkiye 4.6067 0.5886 

3.600 0.000 
Gruplar arasında anlamlı 

farklılık vardır. H14 hipotezi 
kabul edilmiştir. Azerbaycan 4.3838 0.8522 

Üretim Yeri 
Türkiye 3.7700 0.9765 

-3.170 0.002 
Gruplar arasında anlamlı 

farklılık vardır. H19 hipotezi 
kabul edilmiştir. Azerbaycan 4.0443 1.0912 
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Motor Gücü 
Türkiye 4.6600 0.5991 

10.806 0.000 
Gruplar arasında anlamlı 

farklılık vardır. H20 hipotezi 
kabul edilmiştir. Azerbaycan 3.7196 1.3147 

Fiyatı 
Türkiye 4.7600 0.5131 

2.410 0.016 
Gruplar arasında anlamlı 

farklılık vardır. H21 hipotezi 
kabul edilmiştir. Azerbaycan 4.6162 0.8522 

Dayanıklılığı 
Türkiye 4.6500 0.5732 

1.872 0.062 Gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur. H23 hipotezi ret edilmiştir.Azerbaycan 4.5461 0.7333 

İmajı 
Türkiye 4.4033 0.9987 

-1.065 0.287 Gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur. H24 hipotezi ret edilmiştir.Azerbaycan 4.4908 0.9579 

Rengi  
Türkiye 4.3933 0.8005 

1.843 0.066 Gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur. H25 hipotezi ret edilmiştir.Azerbaycan 4.2399 1.1408 

 
Tablo 12’da görüldüğü üzere Türkiye ve Azerbaycan uyruklu otomobil 

kullanıcılarının otomobil satın alımına etki eden faktörlerin karşılaştırılması amacıyla yapılan 
analizler sonucunda, iki ülke katılımcıları arasında belirli konularda farklılıklar 
gözlemlenmiştir. Otomobilin üretim yılı, otomobilin üretildiği ülke, servis ve yedek parça 
olanakları, motor gücü, az yakıt kullanımı, fiyatı, vergisinin az olması faktörlerine verilen 
önem iki ülke katılımcıları açısından farklı şekillerde değerlendirilmiştir.  

Bununla birlikte, otomobilin çevreye az zarar vermesi, güzel bir görünüme sahip 
olması, sonradan kolay satılabilme imkanının olması, üstün güvenliğe sahip olması, 
otomobilin markası, otomobilin modeli, dayanıklılığı, otomobilin imajı ve otomobilin rengi 
faktörlerine verilen önem açısından iki ülke otomobil kullanıcıları arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmamaktadır.  

Otomobilin miktar olarak yakıt kullanımı Türkiye’li katılımcılar açısından çok büyük 
önem taşımaktadır. Azerbaycan’lı kullanıcılar yakıt fiyatlarının ucuz olmasının etkisiyle de 
söz konusu değişkene Türkiye’li katılımcılara oranla daha az önem vermektedir. Bu durumda 
H1 hipotezi kabul edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı farklılık vardır; p< 005) 

Otomobilin çevreye az zarar verme özelliği olması her iki ülke kullanıcıları aynı 
düzeyde önem ifade etmektedir ve yakın bir ortalamaya sahip olmaktadır. (Türkiye için 
4.8033 ve Azerbaycan için 4.7491) Buna göre de H2 hipotezi ret edilmiştir. (gruplar arasında 
anlamlı farklılık yoktur;p >005) 

Benzer şekilde otomobilin güzel bir görünüme sahip olması açısından her iki ülke 
kullanıcıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiş ve H3 hipotezi ret edilmiştir. 
(gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur; p>005) 

Otomobilin servis olanakları ve yedek parça bulunabilirliği değişkenine bakıldığında 
da söz konusu iki ülkenin katılımcıları arasında farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Şöyle ki 
Türkiye otomobil kullanıcısı Azerbaycan insanına göre otomobilin servis olanaklarına ve 
yedek parça bulunabilirliğine daha fazla önem vermektedir. Buna göre H4 hipotezi kabul 
edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı farklılık vardır; p<005). 

Otomobilin sonradan kolayca satılabilme imkanının olması, Türkiye’li ve 
Azerbaycan’lı kullanıcılar açısından önemli olarak değerlendirilmiş ve gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna göre H5 hipotezi ret edilmiştir. (gruplar arasında 
anlamlı farklılık yoktur;p >005 ) 

Otomobilin üstün güvenliğe sahip olması, her iki ülke katılımcıları açısından önem arz 
etmektedir. Buna göre de H6 hipotezi ret edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur; 
p >005)  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

18 
 

Otomobilin vergisinin az olması konusunda iki ülke katılımcıları arasında farklılıklar 
tespit edilmiş ve bu durumda H7 hipotezi kabul edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı farklılık 
vardır; p<005) 

Marka etmeni her iki ülke için yaklaşık bir değere sahiptir (Türkiye için 4.6667 ve 
Azerbaycan için 4.5904). Buna göre H8 hipotezi ret edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı 
farklılık yoktur;p>005 ) 

Aynı sonucun otomobilin modeli için de geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. İki ülke için 
ortalamalar 4.6’larda bulunmaktadır. Modelin kullanıcılar açısından önemlilik düzeyi hem 
Türkiye (4.62) hem de Azerbaycan (4.59) için aynı seviyede bulunmaktadır. Anket sonuçları 
marka gibi modelin de kullanıcılar açısından çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Karşılaştırma sonucu H9 hipotezi ret edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur; p 
>005). 

Otomobilin üretim yılı Türkiye’li kullanıcılar açısından çok önem arz etmesine 
karşılık Azerbaycan’lı katılımcılar açısından sadece önemli olarak algılanmaktadır. Üretim 
yılı üzerindeki karşılaştırmada iki ülke katılımcılarının otomobilin üretim yılını satın almada 
önemli bulma düşüncelerinde anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre H10 
hipotezi kabul edilmiştir. (p<005) 

Yine otomobilin üretim yılında olduğu gibi otomobilin üretildiği ülke bazındada iki 
grubun üyeleri açısından farklı şekillerde önemlilik söz konusu olmaktadır. Bu karşılaştırma 
sonucunda H11 hipotezi kabul edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı farklılık vardır;p<005). 

Aracın motor gücü değişkeni iki ülkenin katılımcıları açısından farklı önem arz 
etmektedir. Hem taşıt vergilerinin çok fazla olması hem de yakıt kullanımına etkisinden 
dolayı Türkiye’li katılımcıların söz konusu değişkenin onlar açısından çok fazla önem arz 
ettiğini belirtmişlerdir. Azerbaycan’lı katılımcılar için ise söz konusu değişken ortalama 
olarak 3.7196’lık değerle sadece önemli olarak ifade edilmektedir. Buna göre H12 hipotezi 
kabul edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı farklılık vardır; p<005) 

Otomobilin fiyatı kullanıcılar tarafından çok fazla olmayan bir farklılık oranıyla iki 
ülke katılımcıları açısından çok önem arz etmektedir. Fakat iki ülke katılımcıları arasında söz 
konusu değişkenin önemliliği açısından farklılıklar mevcuttur. Bu durumda H13 hipotezi kabul 
edilmiştir. (gruplar arasında farklılık vardır;p<005). 

Otomobilin sahip olduğu dayanıklılık düzeyi de her iki ülke katılımcıları açısından çok 
fazla önem arz etmektedir. H14 hipotezi ret edilmiştir. (gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur;p>005 ). 

Otomobilin toplum arasında sahip olduğu imajı her iki ülke kullanıcıları açısından 
önem arz etmektedir ve bu değişken üzere de grup üyeleri arasında anlamlı farklılık 
bulunmamıştır. H15 hipotezi ret edilmiştir. (p>005). 

Otomobilin rengi de hem Türkiye kullanıcısı açısından hem de Azerbaycan kullanıcısı 
açısından aynı düzeyde anlam ifade etmektedir. Sonuç olarak da gruplar arasında bu özellik 
açısından anlamlı farklılıklar mevcut değildir. H16 hipotezi ret edilmiştir. (p>005). 
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SONUÇ 
Otomobiller, çağımızın en önemli teknoloji ürünlerinden birisi konumundadır. İcat 

edildikleri zamandan bu yana teknolojinin gelişmesine paralel olarak hep daha yeni, daha 
farklı şekillerle insanoğluna hizmet etmeye devam etmişlerdir.Otomobil alımı, bir yatırım 
olmaktan ziyade, insanoğlunun mülkiyet arzunun önemli bir göstergesidir. Bunun yanında 
küresel rekabetin en çok etkilediği ürünlerden birisi olması dolayısıyla üretici firmaların, 
tüketicilerin otomobil satın alımına etki eden faktörleri iyi analiz edip, bu faktörler 
doğrultusunda ürün ve satış politikalarına yön vermeleri kaçınılmaz olmaktadır.  

Sonuç olarak bu çalışmada ele alınan ve çeşitli sınırlılıklar içinde incelenmeyeçalışılan 
konular, Türkiye ve Azerbaycan’lı tüketicilerin otomobil satın alımında etkili olan faktörlerin 
belirlenmesi ve bu faktörlerin karşılaştırılmasının ortaya konulması açısından önemlidir. Söz 
konusu bu faktörlerin ilgili taraflarca dikkate alınması durumunda, tüketici odaklı olma ve 
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması anlamında önemli mesafeler katedilmiş 
olacaktır. 
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ŞİMŞEK KELİMESİ ÜZERİNE  

 
Arş. Gör. Çiğdem TOPÇU∗ 

 

ÖZ: Şimşek, Türkçede yaklaşık yedi yüzyıldan beri kullanılan bir kelimedir. Kelime 
etimolojisi bakımından bazı çalışmalara konu olmuş ve hatta bu bağlamda öne sürülen 
görüşler, hararetli tartışmalara da sebep olmuştur. Ancak, kelimenin bugünkü şeklini 
almasında etkili olduğu ileri sürülen kök, ses ve anlam ilişkilerinin muğlak noktalarının 
bulunduğu ve açıklama gerektirdiği söylenebilir. Dolayısıyla bu çalışmada, kelimenin 
geçmişinin hangi fonetik süreç ve anlam ilişkilerini içerebileceği ifade edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: şimşek, sün-, parlamak, uzamak 

 

ABOUT THE WORD ŞİMŞEK 
ABSTRACT: Şimşek is a word used in the Turkish Language during seven hundred 

years. It is issued in some work in terms of etymology and in this context, opinions have been 
alleged lead to hard conversations. However, it can be said that there are complicated points 
of wordroot, phonetic and meaning relationships and they required explanation. Hence, in this 
work it is going to be expressed tha tword’s history contains which phonetics process and 
meaning relationships. 

KeyWords: lightning, sün-, to shine, to stretch 
 

 

Türkçede şimşek, bugünkü şekline en yakın hâliyle Eski Anadolu Türkçesi döneminde 
kullanılmaya başlanmış bir kelimedir. Bu kelimenin Türkçedeki varlığı hakkında çeşitli 
çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, gerek etimolojisi gerek bu etimolojiyi delillendirmeye 
vasıta kılınan anlam ilişkileri üzerine söylenenlerin izaha muhtaç tarafları vardır. Kelimenin 
bugünkü şekliyle irtibatlandırılan ara şekiller ve bunların ifade ettiği varsayılan anlamların 
ileri sürülmesinde başvurulan zorlayıcı unsurlar dikkat çekmektedir. 

Şimşek’i metatez hadisesinin sonucu ortaya çıkmış bir şekil olarak değerlendiren 
Günay Karaağaç, 1989’da ve sonrasında yayımladığı birkaç yazısında1bu kelime üzerinde 
durmuştur. Karağaç (1991: 90)’a göre Türkçede #ş’lerin: “…14.-15. yüzyıllardan sonra, 
ikinci ve üçüncü dereceden sesler olarak…bilhassa #ç ve #ş’den geliştikleri açıkça 

                                                 
∗ Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ctopcu@sakarya.edu.tr  
1Bk. “Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi”, Kırgız-Manas Üniversitesi II. Uluslar Arası Türk Uygarlığı Kongresi, 
4-6 Ekim 2004, Bişkek, 2005, s. 423-462; “Türkçe ve Komşu Diller”,Dil, Tarih ve İnsan, 4. Basım, Kesit Yay., 
2009, İstanbul, s. 153-234 
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bilinir…”Buradan hareketleyazar, şimşek’e iki yönlü fonetik değişime uğramış olan “çözmek, 
çözülmek” anlamındaki *çaş(ı-) / *çeş (i)- [ “*çaş-/ *çeş- >1.ET. ve OT. şaş- / şeş- ‘çözmek; 
çözülmek’ ETY IV, 103. s. ve DLT II, 293. s. ); 2. *çeş- > *çes- >çez- ‘çözmek’ (TarS. II, 
883)>tü. çöz- ‘çözmek’ (TS 323)”] kökünün taban olduğunu ifade eder ve kelimenin fonetik 
bakımdan gelişimini şu şekilde gösterir: “* çaş(ı)- ~ *çeş(i)- >çeşmek ‘şimşek’ (DS III, 1148 
s.)> * çemşek>şemşek ‘şimşek’ (DS X, 3760.s.) > şimşek ‘şimşek’ (TS 1387b).” (Karaağaç, 
1991: 91)  

Karaağaç (1991: 91), ayrıca, şimşek’in kökü olarak gösterdiği *çaş-/*çeş- fiilinin ışık 
ile ilgili türlü durumları adlandırmada kullanılan “ET. yal- ~ yaşu-  ‘yanmak, parlamak; 
yakmak’…;  yılı- ‘ılınmak, ısınmak’…; isi-n- ‘ısınmak’…; yılış- ‘ısınmak’; yalınla- /yalına- 
‘parlamak’…; yalın ‘alev’…; yaşın ‘ışık’; …; yaşna- ‘parlamak’…; yultuz ‘yıldız’…; yula 
‘meşale, mum, lamba…” gibi kelimelerin ortak bir anlam ailesine mensubiyetini ifade 
etmekte ve bu ailenin diğer Altay ve Ural dillerindeki üyelerini de göstermektedir. 
Yazarınşimşek ile ilgili bu açıklamaları, aynı zamanda, Hasan Eren ile hararetli bir tartışma 
yapmasına da sebep olmuştur. 

Hasan Eren (1999: 841)’e göre“…*yaşu- kökünden yola çıkılarak *çaşımak/ çeşimek 
ara durağı yoluyla şimşek biçimi açıklanamaz.” Eren, şimşek biçiminin Oğuzlar tarafından 
kullanıldığını söyler ve Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait eserlerde süğşekolarak 
transkripsiyonu yapılan  سكشك  şekli ve ağızlarda “yıldız akmak, kaymak”anlamında 
kullanılan süyül- (< *süğül-) kelimesine dayanarak şimşek’in“yıldız akmak, kaymak”anlamını 
ifade eden süğ- (>süv-, süy-) kökünden gelebileceği fikrini öne sürer. Dolayısıyla, araştırıcıya 
göre, süğüş- > (*süyüş-) biçiminin varlığı kestirilebilir. (Eren, 1999: 842) 

Bunların sonucu olarak Eren (1999: 842)’in şimşek kelimesinin bugünkü hâlini 
almasında öngördüğü fonetik seyir de şu şekildedir: “süğüş-+-(e)k>süğşek> *şüğşek> 
*şiğşek>şivşek> şimşek.”Bunun dışında Eren, Türk dilinin bugünkü şivelerinin bir kısmında 
yıldırım, yaşın, yaşım gibi kelimelerin de “şimşek” anlamında kullanıldığından söz eder. 

Şimşek hakkında çalışma yapan bir diğer araştırmacı Fatma Özkan’dır. Özkan (2007: 
1348)’a göre Karaağaç’ın izahında hem fonetik hem semantik bakımdan yanlışlık vardır. 
Çünkü çöz- fiiliyle ışık saçma, aydınlatmaanlamları arasında bir ilişki kurulamaz, eğer bu 
mümkün olsaydı çaş- /çeş- fiili zamanla #ç > #ş değişimine uğrarken yal-, yaşu-, yalınla-, 
yılış-, yalına-, yaşın, yalın gibi kelimelerde de #ş’nin görülmesi gerekirdi.  

Özkan (2007: 1348-1350), Eren’in izahıyla ilgili Tarama Sözlüğü’nde kayıtlı 
süğşekokunuşunun şüpheli olduğunu, kelimenin “söŋşek/ süŋşek”şekillerinde de 
okunabileceğini; yıldızın kayması, şimşeğin ise çakmasını dikkate alarak“kaymak, yıldız 
akmak”anlamına gelen bir fiil (süğ-) yerine “ışık saçmak, parlamak” anlamındaki bir fiile 
dayandırılması gerektiğini belirtir. Bunlara ilaveten, Eren’in “süğşek>> şimşek”gelişmesinde 
gösterdiği ara merhalelerin örneğine rastlanmamasının, aynı yüzyılda yazılmış diğer eserlerde 
şimşek şeklinin geçmesinin, bu kelimenin süğşek’ten gelmediğini gösterdiğini ve 
süğşek’tekig/~ğ/>> m/ değişiminin Türkçenin fonetik yapısına uygun olmadığınıifade eder.  

Özkan, bu itirazlarının dışında, Türk dili için #y ile ilgili durumun henüz 
aydınlatılamamış olduğu kaydıyla, tarihî ve çağdaş Türk şivelerinde “şimşek” anlamını 
karşılamada kullanılan yaş, yaşın, yeşin, çaşın, caşıngibi kelimelerin varlığını tanık 
göstererek, şimşek’in kökünün “parlamak, ışık saçmak, aydınlatmak” temel anlamında eski 
bir ya- fiili olabileceğini ve kelimenin kurumsak, sarımsak gibi kelimelerle yapı benzerliği 
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gösterdiğini söyler. Gelişimini ise“yaşımsak>yışımsak>ışımsak>şımsak>şımşak> şimşek” 
şeklinde kaydeder ve #y’nin yutulmasıyla ilgili benzer durumları örneklendirir.2 (Özkan, 
2007: 1351) 

Buna göre, şimşek kelimesi hakkında yapılan izahları üç madde altında toplamak 
mümkündür:  

1) Karaağaç, kelimenin kökenini “çözmek, çözülmek” anlamındaki *çaş-/*çeş- 
köküne bağlayarak gelişim seyrini * çaş(ı)- ~ çeş(i)- >çeşmek> * çemşek>şemşek> şimşek 
şeklinde göstermektedir. 

2) Eren, şimşek kelimesinin, Anadolu’da yazılmış eski kaynaklarda سكشك  şeklinde 
geçmesi ve eserlerde süğşek biçiminde okunmuş olmasıyla irtibatlandırarak “yıldız akmak, 
kaymak” anlamındaki süğ- kökünden gelmesi gerektiğini ifade etmekte ve kelimenin tarihî 
seyrini süğüş-+-(e)k>süğşek> *şüğşek> *şiğşek>şivşek> şimşek şeklinde göstermektedir. 

3) Özkan ise, kelimenin “parlamak, ışık saçmak, aydınlatmak” temel anlamındaki 
eski bir ya- kökünden türediğini; nitekim Eski Türkçede şimşek karşılığında yaş kelimesinin 
kullanıldığını da ifade ederek gelişimini yaşımsak>yışımsak>ışımsak>şımsak>şımşak> 
şimşek şeklinde göstermektedir. 

Yapılan izahlar ile ilgili sıkıntıları şu şekilde özetlemek mümkündür: Karaağaç’ın 
izahında gösterdiği /şm/> /mş/ göçüşmesinin gerçekleşmesi fonetik olarak çok zor 
görünmektedir.3 Çünkü göçüşmenin temelinde telaffuzu kolaylaştırma şuuru yatmaktadır. 
Fakat /şm/ > /mş/ olmasında kolaylığın aksine zorlama, zorlanma hâkimdir. Sızıcılık- 
patlayıcılık ve ünlü ile açıklık uyumu bakımından normal olan, /mş/> /şm/ metatezidir. 
Dolayısıyla burada bir göçüşme hadisesinden söz etmek yersizdir. Eğer söz etmek gerekirse 
de ancak yalancı metatezden söz edilebilir. Yani, bu kelimenin seslerinden dolayı değil de 
başka bir kelimenin seslerinde gerçekleşen metatezin bu kelimeye bulaşmasıyla olabilir. 
Bunun için de daha önce, meselâ,yaşmak>yamşak, başmak(çı)>bamşak(çı), eşme>emşe, 
koşma>komşa gibi örneklerin tezahür etmesi gerekirdi. 

Ayrıca ileri sürülen #ç > #ş değişmesinin bir dayanak yapılması mümkün değildir. 
Ona nazaran,#s > #ş olayı daha yakın bir ihtimaldir ve Oğuz sahasında bunun yeterli 
örnekleri vardır:şiş- (<siş-), şiş (<sış~siş), şaş- (<saş-), şeş- (<seş-) gibi. Yani, Oğuzlarda 
#ş’lerin genellikle, gerilek benzetme yoluyla #skaynaklı olduğu söylenebilir. 

Eren’in süğ- köküne dayandırdığı etimoloji açıklamasındaki (süğüş:-+-(e)k>süğşek> 
*şüğşek> *şiğşek>şivşek> şimşek) fonetik seyirle ilgili ise, şunu söylemek gerekir: Bu 
seyirde öngörülen “…şivşek> şimşek” merhalesindeki v/> m/ değişimi fonetik bakımdan 
                                                 
2Özkan’ın bu doğrultuda, Dede Korkut’tan aldığı örneklerden birkaçı şunlardır: “Gün gibi şıladı, deniz gibi 
yıkandı.’(Ergin; 1994: 124, 157), ‘ Gün gibi şılayup gelen kâfirin başında ışığıdır.’(Ergin, 1994: 128, 158)” 
(Özkan, 2007: 1351) 
3 Önder Çağıran’ın metatezle ilgili ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış “Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Ünsüz 
Göçüşmelerinin Kuruluş Sistemi” adlı yazısında /şm/> /mş/ metatezine örnek olarak sadece Iğdır’da kullanılan  
“yaşmak>yamşah” örneğine rastladık. Ayrıntılı bilgi için bk. Çağıran, Önder (1999); “Türkiye Türkçesi 
Ağızlarındaki Ünsüz Göçüşmelerinin Kuruluş Sistemi”, 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, TDK Yay.: 678, 
1996, Ankara, s. 239-266 

Ayrıca Ahmet Caferoğlu (1955:7)’nun “Anadolu Ağızlarındaki Metathèse Gelişmesi” adlı yazısında 
kaydettiği Söke ağızlarında görülen “m-s < s-m: kımsı[ Sök. C. I. 197]< kısım” kelimesi hatırlanabilir. Fakat 
“kısm” Arapça bir kelimedir ve biz bu kelimeyi kullanırken dilimizin hece yapısına uydurarak (kısm>) kısım 
(ünlü türemesi) şeklinde kullanıyoruz. Dolayısıyla kısım >kımsı metatez hadisesine uygun bir örnek değildir.  
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mümkün değildir. Ötümlü-sızıcı-dudak sesi v/’nin ötümlü-sürekli patlayıcı-dudak/geniz sesine 
dönüşmesi çok zordur; ayrıca fonetik bakımdan böyle bir ihtiyaç da yoktur. ğ/>v/ olması 
muhtemel, ancakv/>m/ olması imkân dahilinde görünmemektedir. Nitekim, Karaağaç ve 
Özkan da kökeninsüğşek olması durumunda v/ > m/ değişimin gerçekleşmesinin mümkün 
olamayacağını ifade etmişlerdir. Buna bağlı olarak Karaağaç (2005: 432), bu seyrin ancak şu 
şekilde olabileceğini kaydeder: “*süğşek>*şiğşek>*şingşek/*şinşek>şimşek” Fakat,bu izah 
da gerekli değildir. Tam bu noktada Eren’in, Anadolu’da yazılmış eski kaynaklarda geçtiğini 
ifade ettiği ve süğşek şeklinde okunmuş olan  سكشك biçimini hatırlamak gerekir. سكشك şeklinin 
şimşek kelimesine en yakın okunuşu süŋşek’tir. (Daha önce belirttiğimiz gibi, Özkan da bu 
kelimenin “süŋşek/ söŋşek” şeklinde de okunabileceğini ifade etmişti.) Kelimenin kökeni 
iddia edildiği gibi, süğşekolsa bile,süğşek>süŋşek aşamasının gerçekleşmesi gereklidir. 
Nitekim bu aşama için bilinen başka örnekler de vardır: “yaġır>yaŋır, eger>eŋer” (Tuna, 
1986: 29) Buna göre fonetik olayların sırası: ġ/> ŋ/> n/ > m/; ü/> i/; /s-ş/ > /ş-ş/ şeklinde 
ifade edilebilir. 

Bizi doğru köke götürmeye yardımcı olacak ayrıntıları açıklamak için kelimenin 
anlamı ile ilgili gözden geçirilmesi gereken hususlar da vardır.Zikredildiği gibi, kelimeler için 
bir anlam ailesinden söz edilecekse Eren ve Özkan’ın da ifade ettiği üzere “çözmek” (çaş-
/çeş-) ile “parlamak” (yal-, yaşu-, yaşın, yaşna-…vb.) anlamı arasında bir bağın 
kurulabilmesi son derece uzak bir ihtimaldir. Şimşek kelimesine “çözmek” anlamındaki çaş-
/çeş- fiilinin, yalın, yaşu-,yaşın, yaşna- kelimelerindeki “parlamak…; yıldız, sıcak” 
anlamlarıyla kurulan son derece uzak anlam ailesi ilişkisinden hareketle ulaşmak da 
imkansızdır.  

Özkan’ın şimşek kelimesinin kökeni olduğunu ifade ettiği yaşın veya yaşım kelimesine 
gelince, bu kelimenin, bugün çağdaş şivelerden sadece Başkurt Türkçesi (yäsin) ve Tatar 
Türkçesinde (yäşin) yaşadığı kaydedilmektedir. “Şimşek” anlamı için Kazak Türkçesinde 
nayzağay, Kırgız Türkçesindeçağılğan, Özbek ve Uygur Türkçesindeçakmak, Türkmen 
Türkçesindeyıldırım kelimeleri kullanılırken, Oğuz grubu şivelerinden Türkçedeşimşek ve 
Azerbaycan Türkçesi’ndeşimşäk kelimesi kullanılmaktadır. (KTLS I, 1991: 826-827) Yani bu 
tablodan da anlaşılacağı üzere şimşek şekli sadece Oğuz grubu şivelerinde kullanılmaktadır. 
Buna göre, Oğuz grubu şivesi olarak bugün kullandığımız şimşek kelimesine neden Kıpçak 
Türkçesinde kullanılan yaşın kelimesi köken olsun? Ayrıca, herhangi bir şeyin ışık vermesi, 
çakması için yaru-, yaşna-(Clauson, 1972: 979; DLT III, 1986: 50, 310) fiilleri kullanılabilir; 
bu nedenle, Özkan’ın ifade ettiği “parlamak, ışık saçmak” anlamındaki bir kelimenin,şimşek 
için kök anlamı olması zorunlu addedilemez. 

Şimşek, bu anlamın dışında, daha önce de belirttiğimiz gibi, “çözmek, ayrılmak” veya 
“yıldız akmak, kaymak” anlamlarıyla da ilişkilendirilmiş ve izahları bu yönde yapılmıştır. 
Ancak TS (2009: 1868)’de şimşek için yapılan “1. Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki 
bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici 
ışık, balkır, çakım, çakın, yalabık, yıltırak. 2. Parıltı.” açıklamasındaki “kırık çizgi 
biçimindeki” ibaresine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TS’deki bu ibare, 
aslında,şimşek’teki hareketin şeklen tarifini yansıtmaktadır. Dolayısıyla, şimşek, yukarıda 
sözü edilen bu üç anlamdan ayrı bir kök anlama sahip olmalıdır. 
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olarak kullanılması bizi başka bir kök aramaya sevk etti. Bu doğrultuda, bugün anlam 
genişlemesi yaşamış şekliyle kullanılan ancak temelde “uzamak, uzanmak” anlamıyla ilişkili 
sün- fiilidüşünülebilir. Bu fiille ilgili olarak Eski Türkçe dönemine ait söz varlığı 
incelendiğindesüŋ- şeklinde bir morfemin müstakil olarak değil de süŋü(mızrak, zıpkın), 
süŋük (kemik), süŋüş (savaş, muharebe), süŋüş- (savaşmak) gibi türemiş kelimelerde ortaya 
çıktığı görülmüştür. Nitekim bu kelimelerin kökünün *süŋ- olduğu görüşü çeşitli dilciler 
tarafından dile getirilmiştir.7Ancak bizce kök *sü-n- (sün-gü, sün-üg+ü-> süngü->süŋü-, 
sünüş-, sünüş) şeklinde olabilir. Müstakil bir sün- fiili ise, daha sonralarıHarezm Türkçesinde 
kullanılmaya başlanmış8 ve günümüze kadar da kullanılagelmiştir.9 

Burdan hareketle, şimşek kelimesinin kök anlamı sün->>süŋ-fiilininsahip olduğu 
“uzamak”anlamı ile ilgilidir. Nitekim Kıpçak Türkçesinin söz varlığını yansıtan El-İdrâk 
Haşiyesi (1989: 44)’nde karşılaştığımız “sünüşek: süner, uzar; yani (şimşek) (sünmek-
uzamak)aslından” maddesi de bu fikrimizi desteklemektedir. Buna göre, şimşek kelimesinin 
tarihî bakımdan geçirdiği fonetik seyir şu şekilde olabilir:*süngüş+e-
k>süngüşek>süŋüşek>süŋşek>sünşek>sümşek>simşek> şimşek 

Bunun dışında şimşek hakkında, anlam bakımından dikkat çekici bir noktadan daha 
söz edilebilir: Kazak Türkçesinde “mızrak” anlamını nayza kelimesi, “şimşek” anlamını ise 
daha önce de kaydettiğimiz gibi nayzağay kelimesi karşılamaktadır.10 Bu iki anlamıkarşılayan 
morfemlere dikkatli bakılırsa, mızrak’ınfiziken uzun, ince, ucu sivri olan yapısının, şeklinin; 
şimşek’in gökte oluşturduğu sivri, uzun çizgiye benzetildiği ve şimşek’i adlandırmada da 
mızrak’ı temsil eden nayza şeklinin tercih edildiği görülmektedir.11Nitekim,mızrak’ın bu 

                                                 
7Bu fikri dile getiren araştırmacıları topluca görmek için bk. Gülensoy, Tuncer (2007); Türkiye Türkçesindeki 
Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü O-Z, TDK Yay.:  911, Ankara 
8 Bk. ME, 179.s.’da “sü-: eğmek, bükmek (bk. boyun sü-), sün-: sünmek, uzamak”  
9Bu noktada bugün sün-’ten ayrı olarak kullanılan sun- fiili (ki Eski Türkçede de kullanılmaktaydı.) de söz 
konusu edilebilir. Belki de sun- ve sün- fiillerinin ünlüleri az da olsa fonemik bir fark oluşturmaktadır. Çünkü 
genellikle “uzatmak” anlamını kast etmek istediğimizde sun-; “uzanmak” anlamını kast etmek istediğimizde sün- 
fiilini kullanıyoruz. 
10“nayzagay”ın etimolojisi için Kazak Tilinin Kıskaca Etimolojik Sözdigi(Almatı, 1966) adlı esere başvurduk; 
ancak bu kelime ile ilgili bir açıklama bulamadık.  
11Bu ilişki tersinden de okunabilir. Şimşek’in gökte oluşturduğu uzun, ince, sivri şekil; mızrağın şekline 
benzetilmiş ve mızrak’ı adlandırmada, şimşek’in adlandırılmasında kullanılan kelimenin tercih edildiği 
söylenebilir.  

Buna ilaveten, dikkatimizi çeken bu nayzakelimesinin Farsça kökenli olabileceği ihtimaliyle bir 
araştırma yaptığımızda, kelimenin Farsçada “ نىىزهneza”  (nīze), نىزك   "  naizak” (nīzek): kısa bir mızrak, 
yarım mızrak, mızrak atma, kargı” anlamında kullanıldığını gördük. Ayrıca, incelediğimiz kaynakta kelimenin 
türevleri verilirken yapılmış “neza-ba-kaf: (eldeki mızrak) güneşin dünyayı aydınlatması (ışınlarının mızrağa 
benzetilmesiyle)” (Steingass, 1975: 1442) açıklaması yer almaktaydı. Yani Kazak Türklerinin “mızrak” için 
kullandığı nayza(Farsça nīze>nayza Kazak Türkçesi, nicelik-nitelik dengelemesi yoluyla) kelimesi Farsçadan 
alıntı olma ihtimali bulunsa bile (Dillerarası malzeme alışverişine konu olabilecek bu ayrıntıya, çalışmamızın 
esasını oluşturmadığı düşüncesiyle değinmiyoruz.),  her iki kültürde, “mızrak” ve “gökyüzündeki uzun çizgi 
biçimindeki ışık” arasında bir benzetme ilişkisi kurulmuş ve her iki kavramın (mızrak ve ışın)  adlandırılmasında 
aynı kelime tercih edilmiştir. Bu durum da, şimşek’in kökeninde “uzamak” anlamının etkili olduğu fikrimizi 
destekler niteliktedir. 
 Ayrıca, Moğolcada da buna benzer bir durumun görüldüğü söylenebilir. Moğolcada “şimşek” anlamı 
çakilgankelimesi ile karşılanmaktadır. Fakat “uzamak” anlamıyla ilişkili olabilecek “sumu (n)” kelimesinin 
MTS (2003: 1142)’te geçen “a) somun, bilye, mermi;ok, fişek; top güllesi, cephane…” şeklindeki açıklamasında 
ok ve fişek kelimelerine dikkat etmek gerekir. Çünkü, kelimenin türevleri ve tamlama ilişkisi içindeki anlamları 
verilirken kaydedilen “çakilgan-u sumu(n): yıldırım, şimşek; şimşek izi, şimşeğin ışık demeti.”  kullanımı, insan 
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fizikîhâli, TS(2009:1828)’deki “süngü”maddesinin açıklamasında da 
kaydedilmektedir:“1.Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah. 2. 
Mezar başına nişan olarak dikilen sırık. 3. Isıtma kazanında kömürün karıştırılmasını 
sağlayan demir çubuk. 4. Kavlakları düşürmek için kullanılan sivri uçlu, uzun çelik çubuk.” 
Üstelik bu şekil tarifinin ortaklığı, şimşek kelimesinin Türkiye Türkçesi ağızlarında “sivri, 
since” (DS X: 3779) anlamında kullanılıyor olmasında da kendini göstermektedir.  

Şimşek kelimesiyle ilgili bu ihtimal ve açıklamalar şöyle bir sonuca bağlanabilir: 

1) Şimşek kelimesinin anlamı ile“çözmek”, “yıldız akmak, kaymak” ve “parlamak, 
ışıkvermek” anlamları ve bu anlamları temsil eden morfemler (çaşı-, süğ-, ya- yaşımsak) 
arasında ses, şekil ve anlam ilişkisinin kurulması son derece zordur. 

2) DLT(III: 310)’de de“yaşna-: yaşın yaşnadı: şimşek çaktı. Parlak, leğen gibi, ayna gibi 
şeylerin parlaması da böyledir.” şeklinde ifade edildiği gibi, herhangi bir nesnenin parlaması 
için yaşna-,yaru- fiilleri kullanılabilir12; ancak şimşek’te, gerçekleşen hareketin şekli 
vurgulanmaktadır. Nitekim“şimşek” ve “mızrak”ın adlandırılmasında görülen ortaklığın her 
iki nesne ve durumun şeklen oluşturduğu görüntü benzerliğinden kaynaklandığı ve dolayısıyla 
şimşek’te hareketin şekline vurgu olduğu söylenebilir. Buna göre Eski Anadolu Türkçesinde 
süŋşek şekliyle karşılaştığımız kelimenin “uzamak, uzanmak, uzatmak” anlamına gelen sün- 
(>>süŋ-) köküne bağlanması gerekir. 

3) Kelimenin gelişme seyri ise şu şekilde olmuş olmalıdır: (sün-üg+ü- >sünügü->)süŋü-ş+e-
k>>süŋşek>sünşek>sümşek>simşek> şimşek 

4) şüŋşek kelimesinin kaynağı (:sün-, *süŋ-) ne olursa olsun, şimşek kelimesinin kaynağının 
şüŋşek olduğu muhakkaktır.  
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE 
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

YETERLİKLERİ 
 

                                              
Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN∗                           Arş. Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN∗∗ 

 
ÖZ 
Araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde 

öğretim elamanlarının yeterlik düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada 
ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sakarya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 3161; örneklemi ise evrendeki bireylerin sayısı bilindiği 
durumlarda oranlı örnekleme belirleme yöntemi kullanılarak belirlenen 540 öğrenci 
oluşturmuştur. Veriler Öğrenme-Öğretme Süreçlerindeki Yeterlilikleri Anketi (ÖEYA) 
aracılığıyla toplanmıştır. Anketin iç tutarlılık katsayısı (cronbach’s alpha). 91’dir. Araştırma 
sonucu elde edilen bulgular şunlardır: 1- Öğrenciler öğretim elamanı yeterliklerini ne olumlu 
ne de olumsuz olarak değerlendirmektedirler. 2- Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre 
öğretim elamanlarını daha yetersiz görmektedirler. 3-  Sınıf düzeylerine göre,  4. sınıf 
öğrencileri öğretim elemanlarını diğer sınıf düzeylerindeki öğrencilere göre daha yetersiz 
görmektedirler. 4-  Öğretim türü değişkenine göre, I. Öğretim öğrencileri, II. Öğretim 
öğrencilerine göre, öğretim elamanlarını daha yetersiz görmektedirler. 5- Başarı düzeyi 
arttıkça öğretim elamanı yeterliliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu yönde artmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim Fakültesi, Öğrenme-Öğretme, Öğretim Elemanı, Öğrenci, 
Yeterlikler. 

 

SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION STUDENTS’ OPINIONS 
TOWARDS THE COMPETENCY OF LECTURER IN LEARNING-TEACHING 

PROCESS 
 

ABSTRACT 
    The purpose of this study is to determine School of Education students’ opinions about 
lecturers’ competency level in learning-teaching processes. The relational survey method was 
used in this study. The study population consists of totally 3161 students in School of 
Education at Sakarya University; sample is composed of 540 students assigned by means of 
sampling method in case knowing the number of individuals in the study population. Data 
were collected via “Competency in Learning-Teaching Processes Questionnaire”. Internal 
                                                            
∗ Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, otutkun@sakarya.edu.tr 
∗∗ Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, dgur@sakarya.edu.tr 
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Consistency Reliability is .91. Results: School of Education students have neither positive nor 
negative opinions about lecturers’ competencies. In comparison to male students, female 
students view lecturers’ competencies more insufficient. Senior students regard lecturers’ 
competencies more deficient than students at other levels. Day-shift students consider 
lecturers’ competencies more unsatisfactory than night-shift students. As the level of 
achievement increases, opinions about lecturers’ competency level proliferate. 

Keywords: School of Education, Learning-Teaching, Lecturer, Student, Competences. 

 

GİRİŞ 
İlk insandan bugüne bireylerin yetiştirilmesi konusunda değişik boyutlarda uğraşların 

verilmiş olduğunu görmek olanaklıdır. Hızlı değişimin yaşandığı dünyamızda, istendik 
davranışların yüksek verimde kazandırılması gereğinin bir zorunluluk olduğu söylenebilir 
(Ertürk, 1986). Bu durum, yurttaşları, bir anlamda tüm toplumu yetiştiren öğretmenler söz 
konusu olunca daha can alıcı bir özellik göstermektedir. “Bireyin davranışlarında kendi 
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci (Ertürk, 1982: 
12)” olarak tanımlanan eğitim ve “bireyin çevresiyle etkileşim sonucunda meydana gelen 
kalıcı izli davranış değişikliğidir (Senemoğlu, 2004: 4; Fidan, 1985)” öğrenme, birlikte ele 
alındığında istendik davranış değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için bireyin çevresi ile 
zengin ve yoğun bir etkileşim ortamına girmesi gerektiği görülmektedir. Etkileşim ortamının, 
bir diğer deyişle sınıf ortamının planlı ve düzenli etkinlikler bütünü olarak düzenlenmesi 
davranışların istendik nitelikte olmasına olanak sağlar (Senemoğlu, 1987). Öğrenme-öğretme 
ortamının öğelerinden biri de öğretmendir. Öğretmenin sahip olduğu yeterlikler, bireylerin 
istendik davranışlara sahip olma düzeylerini etkileyecektir.  

Öğrenme-öğretme süreçleri, program geliştirme ilkelerine göre planlanmalı ve 
düzenlenmelidir. Planlı eğitim, belli öğretim amaçlarına ulaşmak için öğretim etkinliklerinde 
hangilerinin seçileceğini, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağını, ne gibi yardımcı 
ve tamamlayıcı araç-gereç-kaynaklarının kullanılacağını, elde edilen başarının nasıl 
değerlendirileceğinin önceden tasarlanmasıdır (Demirel, 2004; 2008). Öğrenme-öğretme 
süreçleri ya da sınıf etkinlikleri, açık bir sistem olan eğitimin işlem boyutunu oluşturur. Bu 
boyut davranış değişikliklerinin oluşturulmaya çalışıldığı süreçtir (Sönmez, 2007a). Bu 
nedenle, öğretmen, öğrenciye kazandırılması amaçlanan yeterliklerin nasıl 
kazandırabileceğine ilişkin nasıl bir öğrenme-öğretme ortamı düzenleyeceğini daha önceden 
düşünmeli ve planlamalıdır (Başaran, 1983). Planlı eğitimin eğitimde uygulaması, eğitim 
programı olarak ifade edilebilir. Eğitim programı, bireyde gözlenmesi kararlaştırılan 
hedefleri, bunları gerçekleştirebilecek eğitim ve sınama durumlarını içeren dirik bir bütündür. 
Bu süreçte önce hedef-davranışlar, sonra bunların her bir öğrenciye nasıl ve ne yolla 
kazandırılacağı; en son olarak da her bir öğrencinin bu hedef davranışları kazanıp 
kazanmadığının ne yolla sınanacağı belirlenir ve bu işlemlerden sonra eğitim programı 
uygulamaya konulur (Sönmez, 2007; Varış, 1978). Ertürk (1982: 14), eğitim programını 
“Belli öğrencileri belli bir zaman süresi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim 
durumlarının tümü” olarak ifade etmektedir. Ona göre, bir eğitim programının hedefler, 
eğitim durumları ve değerlendirme olmak üzere üç öğesi vardır. Demirel (2004: 4) eğitim 
programını, “okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme 
yaşantıları düzeneği” olarak tanımlayarak, bir eğitim programın hedef/davranışlar, içerik, 
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öğrenme-öğretme süreci (eğitim durumları), ve ölçme-değerlendirme olmak üzere dört temel 
öğesinin olduğunu belirtmektedir. Sönmez (2007b: 2) ise, bir eğitim programın hedefler, 
davranışlar, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme olmak üzere beş öğesi bulunduğunu 
belirtmektedir.   

Bu çalışmaya konu olan, eğitim programın eğitim durumları ya da öğrenme-öğretme 
süreçleri boyutudur. Eğitim durumları, “hedef davranışları öğrenciye kazandırmak için gerekli 
uyarıcıların düzenlenip işe koşulması” (Sönmez, 2007a: 137) olarak tanımlanabilir. Eğitim 
durumlarının öğelerinden biri de öğretmen ve sahip olduğu yeterliklerdir. Öğrenme-öğretme 
süreçleri, sınıf ortamında öğrenciyi hedef\davranışlara ulaştıracak etkinliklerin gerçekleştiği 
süreçlerdir ve öğretmen tarafında düzenlenir. Sönmez (2007a: 137-192)’e göre, bu düzenleme 
için öğretmenin önce öğrencilerin özelliklerini, yeterliklerini ve hazır bulunuşluk düzeylerini 
tanıması gereklidir. Öğretmen, bu bilgiler doğrultusunda sınıf ortamında öğrencinin 
etkileşimde bulunacağı çevre düzenlemesi yapma, uygun öğrenme yaşantıları düzenleme, bu 
yaşantılara uygun araç-gereç materyaller hazırlama, uygun strateji-yöntem-teknikler 
kullanma, süreç sırasında ve sonunda bu yaşantılara ilişkin ölçme-değerlendirme yapma ve 
sonuçlarından tüm ilgilileri, öncelikle öğrencileri haberdar etme ve bu sonuçlara göre bir 
sonraki öğrenme-öğretme sürecini planlamak durumundadır. Bu etkinliklerin amaca uygun 
yapılabilmesi, öğretmenin mesleki yeterlikleri ile ilgi özelliklerdir.  

Öğretmen yeterlilikleri, öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum, değer, davranış gibi 
yönlerden sahip olmaları öngörülen özellikler ya da nitelikler bütününü ifade etmektedir. 
Şişman (2009), öğretmen yeterliklerini, alan bilgisi ve eğitimine ilişkin yeterlikler, öğrenme-
öğretmen sürecine ilişkin yeterlikler, değerlendirmeye ilişkin yeterlikler ve tamamlayıcı 
mesleki yeterlikler olarak belirtmektedir. Ergün, Duman, Kıncal ve Arıbaş (1999), bir öğretim 
elemanın genel olarak niteliklerini konusunun uzmanı, konusunu açık-anlaşılır bir şekilde 
anlatan, önceden derse hazırlanmış, kişiler arası ilişkileri düzenleyebilen, sağlıklı pedagojik 
ilişkiler kurabilen gibi sıralamaktadırlar. Şen ve Erişen, (2002)’e göre, öğrencilerin istendik 
özelliklerde yetiştirilmesinin temel etkenlerinden biri, öğretim elemanlarının nitelikleridir. 
Yaylı ve Hasırcı (2009)’ya göre, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 
öğretmenlik eğitimi boyunca kazandıkları mesleki yeterlikleri, görevlerini yerine getirebilme 
ve öğrencilere etkileri konusundadır. Meek ve Behets (1999) göre, öğretmenlerin öğretim işi 
ile ilgili endişeleri, öğrencilerin öğrenmelerinde etkili olma, öğretmenin kendi yeterlikleri ve 
öğrenme-öğretme çevresinde var olabilme ve öğretim ortamını düzenleme ve sürdürme 
görevleridir.  

Öğretimde amaç eğitimin hedeflerine en üst verimde ulaşmaktır. Bir insan ve toplum 
için vazgeçilmez öğeler olan zaman, sermaye, emek ve enerji girdilerinin en üst düzeyde, 
eksiksiz ve hatasız olarak işlenerek belirlenen hedefler doğrultusunda biçimlendirilmesi ve 
istenilen yapıda ürün elde edilmesi öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleşir (Sönmez, 
2007a). Toplumsal değişim ve gelişimin gerçekleşmesinde en önemli etkenlerin başında 
öğretmenler gelmektedir (Oral, 2004). Öğretmenlerin bu değişimi gerçekleştirebilmeleri için 
hizmet öncesinde nitelikli bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklere donanık olarak 
yetiştirilmelerinin bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Boz (2008)’a göre, öğretmen 
adaylarının öğretim ile ilgili düşüncelerinin anlama-belirleme, onların mesleki gelişimlerini 
etkisi açısından önemlidir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme programları öğretmen adaylarının 
öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili kaygılarını-düşüncelerini belirlemeli ve onları bu 
sorunlarla baş etmek için hazırlamalıdır. Diğer yandan (Özkan, 2005), öğretmenlik meslek 
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bilgisi yeterlikleri güçlü olan öğretim elemanları hem kendileri hem de öğrencileri için yüksek 
düzeyde başarı beklentisine sahip olacaklardır.  

Eğitim programlarını geliştirme çalışması rehberinde (2010), öğretim üyesinin 
yeterlikleri olarak,  öğrencilerine öğrenim gördükleri programın ve program içerisindeki 
derslerin amaçlarını ve bunları başarı ile tamamladıklarında kazanacakları yeterlikleri 
açıklamasına yardımcı olma ve hedeflenen öğrenme çıktılarına uygun öğretme etkinlikleri, 
ölçme-değerlendirme yöntemleri seçme olarak belirtilmektedir. Titrek (2004)’in çalışmasının 
bazı bulgularına göre; öğretim üyeleri duygusal zekâ yeterliklerinde kendilerini yeterli olarak 
algılamalarına karşın, özellikle olumlu ve olumsuz duygularını birlikte sentez etme, 
hissettiklerinin doğru olarak anlama, stresli durumlarda kendini kontrol etme, ekip içinde yer 
alma, liderlik yapma ve insanları ikna etme yeterliklerinde eksik oldukları ortaya 
konulmuştur. Genç (2007)’in araştırmasında, öğrenciler, ideal öğretim elemanında bulunması 
gereken yeterlikleri farklı öncelik sırasında ve oranda belirtmişlerdir. Bu bağlamda, alan 
bilgisi, mesleki formasyon ve genel kültür yeterlikleri ilk üç olarak sıralanmıştır. Bu durum 
cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Yıldız (2008)’ın çalışma sonuçlarına göre; öğrencilerin 
yüksek nitelikli öğretim elemanı algısı 1- alan bilgisi, genel kültür bilgisi ile pedagojik 
yeterlilikler, 2- kendini sürekli yenileme ve 3- liderlik özelliğine sahip olma ve sınıfı iyi 
yönetebilme ilk üç boyutta sıralanmıştır. Daha sonra, öğrencilere uygun danışmanlık ve 
yönlendirme yapabilme ve derste uygun iletişim teknikleri kullanabilme yeterlikleri 
belirtilmiştir. Alan yazında araştırma sonuçlarına göre (Şişman, 2009; Yıldız, 2008; Genç, 
2007), öğrenciler çoğunlukla öğretim elemanı yeterliklerini alan bilgisi, genel kültür ve 
pedagojik yeterlikler olarak belirtmektedirler.  

Öğretim elemanı okullarda planlı etkinlikler yoluyla öğretme isini gerçekleştiren kişi 
olarak tanımlanabilir (Erden, 1998). Öğretim elemanın sahip olduğu yeterlikler, eğitimin 
hedeflerine uygun nitelikli insan yetiştirmeyi etkileyen en temel faktörlerden biridir (Yıldız, 
2008). Öğretim elamanlarının hem öğreticilik işini hem de öğreticilik işinde model olma 
rollerini göstermiş olmaları, gelecekte öğretmenlik mesleğini yürütecek olan eğitim fakültesi 
öğrencilerinin nitelikli yetiştirilmelerinde ne kadar önemli olduğu açıktır. Bu çalışmada, 
istendik davranışların yüksek verimle kazandırılmasında vazgeçilmez öneme sahip öğrenme-
öğretme süreçlerinin en önemli öğelerinden biri olan öğretim elamanı yeterliklerinin 
öğrencileri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi temel amaçtır. Bu çerçevede, “eğitim 
fakültesi öğrencilerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretim elamanlarının yeterlik 
düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir?”, araştırmanın problem cümlesidir. Bu temel probleme 
dayalı olarak, öğretim elemanlarının öğrencilere göre yeterlilik düzeyleri cinsiyet, sınıf 
düzeyi, öğretim türü ve algılanan akademik başarı değişkenlerine göre incelenmiştir.  

YÖNTEM 
Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sakarya 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 3321 öğrenciden oluşmuştur. 
Araştırmanın örneklemi, evrendeki bireylerin sayısı bilindiği için oranlı örnekleme yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, 323 kız (%60), 217 erkek (%40) olmak 
üzere toplam 540 eğitim fakültesi öğrencisinden oluşmuştur. Bunların 148 (%27)’si 1. sınıf, 
156 (%30)’u 2. Sınıf, 116 (%22)’si 3. sınıf, 120 (%22)’si 4. sınıf öğrencisidir. Ayrıca 300 
(%56)’sı I. Öğretim ve 240 (%44)’ü II. Öğretime devam etmektedir. Araştırmaya katılan 
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öğrencilerin algılanan akademik başarıları; 64 (%12)’si düşük,  376 (% 70)’i orta ve 100 
(%18)’si yüksek olarak belirlenmiştir. 

Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşlerine dayanılarak son 
şeklinin verildiği, “Öğretim Elemanlarının Öğrenme-Öğretmen Süreçlerindeki Yeterlilikleri 
Anketi (ÖEYA)” aracılığıyla toplanmıştır. İki bölümden oluşan anketin, birinci bölümünde 
katılımcıların kişisel bilgilerine ilişkin sorular, ikinci bölümünde ise katılımcıların öğretim 
elemanlarının öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretim etkinliklerine yönelik yeterlilik 
düzeylerine ilişkin 20 soru yer almaktadır. Katılımcılar görüşlerini her bir soruya “5 kesinlikle 
evet, 4 evet, 3 emin değilim, 2 hayır ve 1 kesinlikle hayır” seçeneklerinden birisini 
işaretleyerek belirttiklerinden, anketin iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan 
hesaplama sonucunda Cronbach's Alpha .91 olarak bulunmuştur.  Öğrencilerin Öğretim 
Elemanlarının Öğrenme-Öğretmen Süreçlerindeki Yeterlilikleri Anketi (ÖEYA)’nden 
aldıkları puanların ortalaması bulunmuş, ortalamalarının bir standart sapma altında (55 puan) 
ve üstündeki (75 puanlar) kesme puanları olarak alınmıştır. 55-75 puan alanlar emin değil 
(N=396), 54 ve altı puan alanlar yetersiz (N=85) ve 76 ve üzeri puan (N=59)  alanlar yeterli 
görüşe sahip olarak kabul edilmiştir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretim elamanlarının 
yeterlilik görüşlerine ilişkin istatistiksel işlemler bu kategorileştirme üzerinde yapılmıştır.  

 

BULGULAR 

Tablo 1 
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elamanlarının Yeterliklerine İlişkin Görüşleri 
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1. Benim neyi başarabileceğimi bilir 
f 25 90 216 137 72 

% 4.6 16.7 40.0 25.4 13.
3 

2. Benim sorularıma zaman ayırır f 35 283 139 62 21 
% 6.5 52.4 25.7 11.5 3.9 

3. Benim görüşlerime zaman ayırır f 37 276 145 59 23 
% 6.9 51.1 26.9 10.9 4.3 

4. Her öğrencinin derse katılımı için çalışır f 26 203 175 113 23 
% 4.8 37.6 32.4 20.9 4.3 

5. Sabırlı ve toleranslıdır f 28 188 217 88 19 
% 5.2 34.8 40.2 16.3 3.5 

6. Sorularıma açık ve anlaşılır cevaplar verir f 29 268 166 65 12 
% 5.4 49.6 30.7 12.0 2.2 

7. Dersin konusu ve etkinlikleriyle ilgili yapılacakları 
anlaşılır bir şekilde açıklar 

f 50 266 127 79 8 
% 9.3 51.1 23.5 14.6 1.5 

8. Açık anlaşılır ve ulaşılabilir kaynaklardan yararlanarak 
kendimizin yapabileceği güçlük derecesinde ödevler verir 

f 53 148 159 117 63 

% 9.8 27.4 29.4 21.7 11.
7 

9. Yaptıklarımızla ilgili bize dönüt verir f 45 252 146 83 14 
% 8.3 46.7 27.0 15.4 2.6 

10. Öğrenciyi istenilen davranışa yönlendirmede ipuçlarını f 31 212 194 87 16 
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etkin kullanır % 5.7 39.3 35.9 16.1 3.0 

11. Öğrenci yanlışlarını uygun bir şekilde düzeltir f 23 177 203 93 44 
% 4.3 32.8 37.6 17.2 8.1 

12. Uygun davranışta pekiştireçleri etkin bir şekilde kullanır 
f 23 143 125 164 85 

% 4.3 26.5 23.1 30.4 15.
7 

13. Ödev ve sınav sonuçlarını zamanında açıklar f 25 205 236 85 19 
% 4.6 38.0 38.1 15.7 3.5 

14. Benim hak ettiğimi düşündüğüm notları verir f 26 201 195 103 15 
% 4.8 37.2 36.1 19.1 2.8 

15. Derse iyi hazırlanmış ve dersi planlamış olarak gelir f 43 224 140 102 31 
% 8.0 41.5 25.9 18.9 5.7 

16. Ders süresini verimli ve etkili kullanır f 37 132 208 124 30 
% 6.9 24.4 38.5 23.0 7.2 

17. Dersi ilgi çekici hale getirir f 42 263 146 68 21 
% 7.8 48.7 27 12.6 3.9 

18. Derse zamanında başlar ve bitirir f 45 262 161 55 17 
% 8.3 48.5 29.8 10.2 3.1 

19. Ders dışında da öğrenciye zaman ayırır f 55 252 140 68 25 
% 10.2 46.7 25.9 12.6 4.6 

20. Ödevleri kontrol eder ve bize dönüt verir f 33 194 180 91 42 
% 6.1 35.9 33.3 16.9 7.8 

Yetersiz: N= 85, %15.7, Emin Değil: N=396, %73.3 ve Yeterli: N=59, %10.9 
 

Tablo 1’e göre eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretim elamanlarının öğrenme-öğretme 
süreçlerindeki yeterliklerine ilişkin katılımcıların görüşleri şu şekildedir: Öğretim 
elemanlarının yeterliliklerine ilişkin öğrenciler 1. Madde, “Benim neyi başarabileceğimi bilir” 
%40 emin değilim; 2. Madde “Benim sorularıma zaman ayırır” %52.4 evet; 3. Madde, 
“Benim görüşlerime zaman ayırır” %51.1 evet; 4. Madde, “Her öğrencinin derse katılımı için 
çalışır” %37.6 evet; 5. Madde, “Sabırlı ve toleranslıdır” %40.2 emin değilim; 6. Madde, 
“Sorularıma açık ve anlaşılır cevaplar verir” %49.6 evet; 7. Madde: “Dersin konusu ve 
etkinlikleriyle ilgili yapılacakları anlaşılır bir şekilde açıklar” %51.1 evet;  8. Madde, “Açık, 
anlaşılır ve ulaşılabilir kaynaklardan yararlanarak kendimizin yapabileceği güçlük 
derecesinde ödevler verir” %29.4 emin değilim; 9. Madde, “Yaptıklarımızla ilgili bize dönüt 
verir” %46.7 evet; 10. Madde, “Öğrenciyi istenilen davranışa yönlendirmede ipuçlarını etkin 
kullanır” %39.3 evet; 11. Madde, “Öğrenci yanlışlarını uygun bir şekilde düzeltir” %37.6 
emin değilim; 12. Madde, “Uygun davranışta pekiştireçleri etkin bir şekilde kullanır” %30.4 
hayır; 13. Madde, “Ödev ve sınav sonuçlarını zamanında açıklar”%38.1 emin değilim; 14. 
Madde, “Benim hak ettiğimi düşündüğüm notları verir” %37.2 evet; 15. Madde, “Derse iyi 
hazırlanmış ve dersi planlamış olarak gelir” %41.5 evet; 16. Madde, “Ders süresini verimli ve 
etkili kullanır” %38.5 emin değilim; 17. Madde, “Dersi ilgi çekici hale getirir” %48.7 evet; 
18. Madde, “Derse zamanında başlar ve bitirir” %48.5 evet; 19. Madde, “Ders dışında da 
öğrenciye zaman ayırır” %46.7 evet; 20. Madde, “Ödevleri kontrol eder ve bize dönüt verir.” 
%35.9 evet olarak görüş belirtmişlerdir. 
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Tablo 2 
Cinsiyete Göre Öğretim Elemanı Yeterliliklerine İlişkin Kay-Kare (X2) Sonuçları 

 
Cinsiyet 

N 
% 

Öğretim Elamanı Yeterliliği  
Toplam Yetersiz Emin Değil Yeterli 

Kız N 44 243 36 323 
% 13.6 75.2 11.1 100.0 

Erkek N 24 176 17 217 
% 11.1 81.1 7.8 100.0 

Toplam 
 

N 68 419 53 540 
% 12.6 77.6 9.8 100.0 

 X2= 2.70, sd= 2, P>0.05 
 
Tablo 2’e göre, kız öğrencilerin %13.6’sı, erkek öğrencilerin %11.1’i öğretim 

elamanlarını yeterliklerinin yetersiz;  kız öğrencilerin %75.2’si, erkek öğrencilerin %81.1’i 
öğretim elamanlarını yeterliklerine ilişkin emin olmadıklarını ve kız öğrencilerin %11.1’i, 
erkek öğrencilerin %7.8’i öğretim elamanlarını yeterliklerinin yeterli olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir. 

 Kız ve erkek öğrencilerin öğretim elamanlarının yeterliklerine ilişkin görüşleri 
arasında fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Kay-Kare analizi sonucunda farkın 
[X2

(2)=2.70, p>.05] düzeyinde anlamlı olmadığı bulunmuştur. Ancak, gözlenen değerlere (%) 
göre, kız öğrenciler, öğretim elamanlarını, erkek öğrencilere göre daha yetersiz olarak 
görmektedirler.  

 
Tablo 3 
Sınıf Düzeyi Göre Öğretim Elemanı Yeterliliklerine İlişkin Kay-Kare (X2) Sonuçları 

Sınıf 
Düzeyi 

N 
% 

Öğretim Elamanı Yeterliği  
Toplam Yetersiz Emin Değil Yeterli 

 
1. Sınıf 

N 18 116 14 148 
% 12.2 78.4 9.5 100.0 

 
2. Sınıf 

N 16 129 11 156 
% 10.3 82.7 7.1 100.0 

 
3. Sınıf 

N 7 87 22 116 
% 6.0 75.0 19.0 100.0 

 
4. Sınıf 

N 27 87 6 120 
% 22.5 72.5 5.0 100.0 

 
Toplam 

N 68 419 53 540 
% 12.6 77.6 9.8 100.0 

X2= 29.01, sd= 6, P<0.001 
  

Tablo 3’e göre, 1. sınıf öğrencilerinin %12.2’si, 2. sınıf öğrencilerin 10.3’’ü, 3. sınıf 
öğrencilerin %6’sı ve 4. sınıf öğrencilerin %22.5’i öğretim elamanlarının yeterliklerinin 
yetersiz; 1. sınıf öğrencilerinin %784’ü, 2. sınıf öğrencilerinin %82.7’si, 3. sınıf 
öğrencilerinin %75’i ve 4. sınıf öğrencilerinin %72.5’i öğretim elamanı yeterliklerinden emin 
değil; 1. sınıf öğrencilerin %9.5’i, 2. sınıf öğrencilerinin %7.1’i, 3. sınıf öğrencilerinin %19’u 
ve 4. sınıf öğrencilerinin %5’i öğretim elamanı yeterliklerinin yeterli olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Sınıf düzeyine göre öğrencilerin öğretim elamanlarının yeterliklerine ilişkin 
görüşleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Kay-Kare analizi sonucunda 
[X2 (6)=29.01, p<.001] 4. sınıf öğrencileri öğretim elemanlarını diğer sınıf düzeylerine göre 
daha yetersiz görmektedirler.  
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Tablo 4 
Öğretim Türüne Göre Öğretim Elemanı Yeterliliklerine İlişkin Kay-Kare (X2) Sonuçları 

Öğretim 
Türü 

N 
% 

Öğretim Elemanı Yeterliği  
Toplam Yetersiz Emin Değil Yeterli 

 
I. Öğretim 

N 47 237 16 300 
% 15.7 79.0 5.3 100.0 

 
II. Öğretim 

N 21 182 37 240 
% 8.8 75.8 15.4 100.0 

 
Toplam 

N 68 419 53 540 
% 12.6 77.6 9.8 100.0 

X2= 19.05, sd= 2, P<0.001 
 
Tablo 4’e göre I. Öğretim öğrencilerinin %15.7’si, II. Öğretim öğrencilerinin %8.8’i 

öğretim elamanlarını yeterliklerinin yetersiz;  I. Öğretim öğrencilerinin %79’u, II. Öğretim 
öğrencilerinin %75.8’i öğretim elamanlarını yeterliklerinden emin değil ve I. Öğretim 
öğrencilerinin %5.3’ü, II. Öğretim öğrencilerinin %15.4’ü öğretim elamanlarını 
yeterliklerinin yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretim türü değişkenine göre 
öğrencilerin öğretim elamanlarının yeterliklerine ilişkin görüşleri arasında fark olup 
olmadığını belirlemek için yapılan Kay-Kare analizi sonucunda [X2

(2)=19.05, p<.001] I. 
Öğretim öğrencileri, öğretim elamanlarının yeterliklerini II. Öğretim öğrencilerine göre daha 
yetersiz olarak değerlendirmektedirler.  
 
Tablo 5 
Akademik Başarı Göre Öğretim Elemanı Yeterliliklerine İlişkin Kay-Kare (X2) Sonuçları 

Akademik 
Başarı 

N 
% 

Öğretim Elemanı Yeterliği  
Toplam Yetersiz Emin Değil Yeterli 

 
Düşük 

N 13 48 3 64 
% 20.3 75.0 4.7 100.0 

 
Orta 

N 44 293 39 376 
% 11.7 77.9 10.4 100.0 

 
Yüksek 

N 11 78 11 100 
% 11.0 78.0 11.0 100.0 

 
Toplam 

N 68 419 53 540 
% 12.6 77.6 9.8 100.0 

X2= 5.50, sd= 4, P>0.05 
 

Tablo 5’e göre, akademik başarısını düşük olarak algılayan öğrencilerin %20.3’ü, orta 
olarak algılayan öğrencilerin %11.7’si, yüksek olarak algılayan öğrencilerin %11’i öğretim 
elamanlarının yeterliklerini yetersiz; Akademik başarısını düşük olarak algılayan öğrencilerin 
%75’i, orta olarak algılayan öğrencilerin %77.9’u, yüksek olarak algılayan öğrencilerin %78’i 
öğretim elamanlarının yeterliklerinden emin değil; ve akademik başarısını yüksek olarak 
algılayan öğrencilerin %4.7’si, orta olarak algılayan öğrencilerin %10.4’ü yüksek olarak 
algılayan öğrencilerin %11’i öğretim elamanlarının yeterliklerini yeterli olduğu yönünde 
görüş bildirmişledir. Algılanan akademik başarı değişkenine göre öğrencilerin öğretim 
elamanlarının yeterliklerine ilişkin görüşleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için 
yapılan Kay-Kare analizi sonucunda [X2

(4)=5.50, p>0.05] başarı düzeyi arttıkça öğretim 
elamanı yeterliliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu yönde arttığı bulunmuştur.   
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Eğitim fakültesi öğrencileri öğretim elamanı yeterliklerine ilişkin olumu ya da 

olumsuz bir görüşe sahip değildirler. Bu durum, Öğretim elamanının öğrenme-öğretme 
süreçlerinde durumdan duruma farklı tutum ve davranışları gösteriyor olmasıyla açıklanabilir. 
Ders yükünün fazlalığı, akademik çalışmalara zaman ayırma gereği, öğrencilerin derse karşı 
ilgi ve tutumları gibi etkenler bu tutarsızlığın nedenleri olabilir. Şen ve Erişen (2002)’in 
çalışmalarına göre, öğretmen adayları öğretim elemanlarının çok azını yeterli görmektedirler. 
Cansaran (2004)’ın araştırmasına göre, öğretmen adayları öğretim elemanlarını çoğunu 
yetersiz bulmaktadırlar. Yeşil ve Özbek (2008)’in araştırmalarına göre, öğrenciler, öğretim 
elemanlarının etkili soru hazırlama, soru sorma, öğrenciyi cesaretlendirme ve dönüt vermede 
yeterli olmadıkları şeklinde görüş belirtmişlerdir. Baştürk (2011) çalışmasında, öğrencilerin 
öğretim elemanlarının yeterliklerini yapılandırmacılık konusunda örnek olamama ve  mesleki 
olarak yeterlilikleri konusunda emin olmadıklarını ortaya koymuştur.  

Kız öğrenciler, öğretim elamanlarının yeterliklerini erkeklere öğrencilere göre daha 
yetersiz olarak değerlendirmektedirler. Bu durum, kız öğrencilerin öğrenme öğretme 
süreçlerinde öğretim elamanlarından erkek öğrencilere göre beklentilerinin daha yüksek 
olmasında kaynaklanıyor olabilir. Bunun sonucu olarak, mesleki kimlik kazanma sürecinde, 
kız öğrenciler erkek öğrencilere göre öğretim elamanını daha fazla kaynak olarak algıladığı 
söylenebilir. Guillaume ve Rudney (1993) çalışmalarında, cinsiyetin öğretim konusunda 
belirleyici bir faktör olduğunu ortaya koymuşlardır. Özkan (2005)’ın çalışmasına göre, erkek 
öğrenciler kız öğrenciler göre, öğretim elemanlarını, öğretmenlik meslek bilgisi ölçütlerine 
göre daha yeterli bulmaktadırlar. Genç (2007)’in çalışmasında, öğretim elemanı yeterlikleri 
cinsiyete göre değişmemektedir.  

4. sınıf öğrencileri öğretim elemanlarını diğer sınıf düzeylerine göre daha yetersiz 
görmektedirler. 1. ve 3. sınıflar arasında öğretim elamanı yeterliklerine ilişkin görüşler olumlu 
yönde, son sınıfta ise olumsuz yönde değişmektedir. İlk üç sınıfta birey kendisini fakülte ve 
mesleki eğitim programı ile ilişkilendirdiği için öğretim elamanına ilişkin olumlu görüşleri 
artmakta olabilir. 4. sınıfta ise atanma kaygısı ile KPSS sınav sürecine hazırlanma ile ilgili 
kaynaklara (dershane, KPSS hazırlık kitapları gibi) yönelen birey, yaptığı karşılaştırma 
sonucu öğretim elamanını bu sınava yönelik kaynak görme özelliğinden çıkarıyor olabilir.  
Yaylı ve Hasırcı (2009)’nın çalışmalarına göre, hizmet öncesi Türkçe öğretmenlerinin 
öğretmeye yönelik endişeleri sınıf düzeyi arttıkça artmaktadır. 

I. Öğretim öğrencileri, öğretim elamanlarının yeterliklerini II. Öğretim öğrencilerinden 
daha yetersiz olarak değerlendirmektedirler. Bu durum, üniversiteye giriş sınavları ölçüt 
alındığında, I. Öğretim öğrencilerinin II. Öğretim öğrencilere göre daha yüksek puan ile 
giriyor olmaları, bu öğrencilerinin akademik beklentilerinin daha yüksek olmasına neden 
olmakta ve bu bağlamda öğretim elemanına ilişkin beklenti oluşmaktadır denilebilir. Yaylı ve 
Hasırcı (2009)’nın çalışmalarına göre, hizmet öncesi Türkçe öğretmenlerinin öğretmeye 
yönelik endişelerinde öğretim türünün etkisi yoktur. Köseoğlu (1994)’nun çalışmasına göre, 
öğrenciler öğretim elemanlarını derse başlangıç, dersi sunma, öğretim süreçleri ve öğretimin 
değerlendirilmesi aşamalarında yetersiz bulmaktadırlar. 

Algılanan başarı düzeyi arttıkça öğretim elamanı yeterliliğine ilişkin öğrenci 
görüşlerinin olumlu yönde artmaktadır. Bu durum, birbirini destekleyen iki faktör olarak 
yaşanmakta denilebilir. Öğretim elemanının yeterliliğine ilişkin algılamanın olumlu olması 
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akademik başarıyı desteklemekte, akademik başarının yüksek olması da öğretim elamanına 
ilişkin olumlu görüşü pekiştirmektedir. Bu bulguya ilişkin alan yazında bir bulguya 
rastlanılamamıştır. 

Bu araştırma sonucunda ulaşılan durumlara ve gelecek araştırmalara ilişkin aşağıdaki 
durumlar önerilmiştir: 1- Öğrencilerin öğretim elamanlarının yeterliliğine ilişkin 
algılamalarının belirsizliğinin nedenlerine ilişkin araştırmalar yapılmalıdır. 2- Araştırma 
sonuçlarına dayalı olarak, öğretim elemanlarına öğrenme-öğretme süreçlerindeki 
davranımlarına ilişkin farkındalık oluşturma amaçlı etkinlikler düzenlenmelidir.   
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İTALYAN GEZGİNLERİN RESİMLERİNDEKİ OSMANLI 

 

Seyhan KALAYCI1 

Öz 

Osmanlı ve doğu her zaman batı ülkeleri için merak konusu olmuştur. Oryantalizmin 
zeminini hazırlayan bu merak karşısında, Avrupa’dan pek çok gezgin merak edilen toprakları 
ve bu topraklara biçim veren insanların tasvirlerini yapmış, resim alanında yeni bir akıma 
kaynaklık etmişlerdir. Bununla beraber Osmanlıyı,  pek çok derlemenin başkahramanı 
yapmıştır. Osmanlıyı belki de en iyi tanımlayan, pitoresk görünümleriyle masalsı bir dünya 
yaratan oryantalistler İtalyan oryantalistler olmuştur. İtalyan oryantalistler, oryantalizm akımı 
içinde kendi kimlikleri oluşturan, çok önemli resimlerin günümüze kadar kaynak olmasını 
sağlamıştır. Kendilerine has üslup özellikleriyle oryantalist sanatında önemli bir yere sahip 
olmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İtalyanlar, Oryantalizm,  Oryantalistler, Resim 

ITALIAN TRAVELERS PAINTINGS IN THE OTTOMAN 

Abstract 

Ottoman and east always has been a topic of curiosity for the western countries. 
Preparing the ground in the face of this wonder of Orientalism , Europe to the land and the 
land that shaped many of the traveler looking for depictions of people have done, a new 
image in the field have a current source.However with the Ottomans, many review was 
protagonist. Ottomans probably best describe orientalists have created a world of fabulous 
views to the picturesque Italian orientalists.Italian orientalists, Orientalism in the current 
make up their own identities, to present a very important resource that has provided the 
pictures. They have had an important place in the art of unique oriental style properties. 

Keywords: Ottomans, Italians, Orientalism, Orientalist, Pictures 

                                                            
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, seyhankalayci@yyu.edu.tr 
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Giriş 

XIX. yüzyılda gelişen bir bilim dalı olan Oryantalizm, Fransızca “Orientalisme” 
kelimesinden türemiştir. Bu kelime başlangıçta Doğu insanlarının dinlerinin, dillerinin ve 
tarihlerinin incelenmesi anlamında kullanılmıştır. Yüzyılın ortasında özellikle Theophile 
Gautier’nin yazıları yoluyla bu terim, Doğu dünyasını konu alan bir resim türü için 
kullanılmıştır.  

          O zamandan beri Oryantalizm, Batılıların İslam dünyası karşısındaki tavırlarını belirten 
genel bir terim olarak benimsenmiştir. Oryantalist ressamların ortak yanı üslupları değil ele 
aldıkları konulardır(Zeynep İnankur- Selma Germaner,1989,s. 3-7 ). 

Oryantalizm önce bilimde, ardından edebiyat, tiyatro müzik, mimarlık ve güzel 
sanatlar da, XIX. yüzyılın Batı dünyasını etkisi altına almış bir olgudur. Bu yüzyılın siyasi 
olayları ekonomik ilişkiler, bilimsel ve arkeolojik araştırmalar, Doğu’ya yapılan gezi 
koşullarının düzenlenmesine Romantizmin etkileri Avrupa’da zaten yüzyıllardır Doğu 
ülkelerine karşı duyulan ilgiyi artırmış ve bir Oryantalizm modasının doğmasına yol açmıştır. 

Oryantalizm geçen yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun Yakındoğu’daki toprakları 
üstündeki hayatı konu alması nedeni ile Türkiye için ayrı bir önem taşımaktadır.Batılı 
sanatçıların resimlediği “Doğu”, Türkiye başta olmak üzere Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, 
Kutsal topraklar ve Kuzey Afrika kıyılarını kısaca Müslüman Akdeniz ülkelerini kapsıyordu. 
Hıristiyan dininin Yakındoğu’da ortaya çıkmış olması Batılıların bu ülkelerle ilgilenmelerinin 
başlıca sebeplerinden biridir. Ancak bu çağların resim sanatı örnekleri doğunun gerçek bir 
görüntüsünü yansıtmaktan uzaktır. Tiyatroda ve resimde Türklerin, İranlıların, Tatarların ve 
Hintlilerin kıyafetlerinden motifler alıyor ve bunlar rasgele bir biçimde 
yerleştiriliyordu(Zeynep İnankur- Selma Germaner,1989,s.3-7). 

Bazı kaynaklar, “Oryantalist” heyecan ve isteklerin, XVIII. yy.’dan itibaren Batılıların 
İslam dünyasının yaşam biçimine duyduğu ilgi ile hızla endüstrileşen Batılı devletlerin gerek 
pazar gerekse hammadde gereksinimleri için yeni açılımlar aramalarından kaynaklandığını 
yazar. Turguerie modası ile İslam toplumlarına ilgi duyan XVIII. ve IX. yy. Oryantalistleri, 
resmettikleri Osmanlı ülkesi ve Osmanlı insanını hatta Osmanlı tarih resimlerini büyük bir 
çoğunlukla yine bu topraklarda bırakmaları Osmanlı Türk resmine doğrudan etkide 
bulunmuşlardır. Üstelik bu sanatçılarla ilişki içinde bulunan azınlık sanatçılarının vasıtası ile 
de bir sanatsal simbiosis gerçekleşmiş, yukarıda erken örneklerinden söz ettiğimiz  “Osmanlı 
Ressamlarını” son temsilcileri olarak sanat tarihinde yerlerini almışlardır(Seyfi 
Başkan,1997,16).  

Bizans’tan beri İstanbul ile olan yakın ilişkilerden ötürü Gentili Bellini, Carpaccio, 
Crivelli, Tiziano ve Mansoeti gibi Venedikli sanatkârlar; yeniçeriler, sarıklı elçiler, Şam 
kumaşından kaftan giymiş tüccarlar gibi Doğuluları resimlerinde en çok kullanan ressamlar 
olmuşlardır. Bunlardan Gentile Bellini, İstanbul’a ve Mısıra gitmiştir. Sanatçı “Fatih’in 
portresi”  ve  “Venedik elçisinin Kahire’de elçi kabulü” gibi tablolarıyla bir bakıma ilk 
Oryantalist ressamlar arasında yer almaktadır. Burada dikkat çekici olan sanatçının Osmanlı 
yaşayışına dair bir resminin olmayışıdır. Bellini’nin günümüze gelen tablolarının hiç birinde 
ne bir İstanbul görünümüne, ne Osmanlı mimarlık örneğine nede topluca gösterilmiş Türk 
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tiplerine rastlanmaktadır. Bellini’nin “İskenriye de Aziz Markos’un Vaazı” adlı resmindeki 
iki mimarlık öğesi, onun Bizans dönemi İstanbul’undan yaralandığı tek örnektir. O en çok 
Venedik bayramlarını yansıtan panoramik görünümleriyle tanınır. İstanbul’da kaldığı sürece 
bir manzara ressamı olarak yeteneklerini göstermemesi Fatih Sultan Mehmet’in bu konuda 
istekte bulunmamasındandır. Fatih Sultan Mehmet’in ona sipariş ettiği bilinen tablolardan da 
anlaşılacağı üzere, Bellini, İstanbul’a sarayın yüksek duvarlarıyla çevrilmiş özel bir dünyayı 
resmetmek için davet edilmiştir. Venedik’e dönüşünde sanatçının meslektaşlarını bu 
kapsamda tek suna bildiği Türklere ilişkin yeni figür çalışmalarıydı.                         

İstanbul Avrupalı sanatçıların en çok resimledikleri bir Doğu kenti olmuştur. İstanbul 
elçiliklerinde ücretli olarak çalışan Van Mour, Liotard, Carley de Favray ve Melling gibi 
“Boğaziçi ressamları” olarak anılan sanatçılar da bulunuyor. XVIII. yüzyılda gezginlerin gezi 
anılarını resimlemek için çizdikleri desenler ülkelerinde baskı yoluyla çoğalmıştır. Bu dönem 
gravürlerin dönemi olmuştur. Egzotizm modasını besleyen albümler “a La Türgie” kıyafetlere 
ve göz kamaştıran Oryantal mimariye karşı bir tutku başlamıştır(Zeynep İnankur, Semra 
Germaner, 1989,s. 10,13). 

Osmanlı devletinde giysiler, kişinin toplumdaki yerini simgeleyen en belirgin 
göstergelerden biri sayılır, giysinin rengi, biçimi ve hatta kumaşının cinsi, giyen kişinin ait 
olduğu toplum düzeyini yansıtırdı. Ayrıca uyumlu bir mozaik oluşturan toplum içindeki diğer 
ırk ve dine mensup kişilerin de kendine özgü birbirinden farklı giysileri vardı. Süslenmeyi 
seven Osmanlı kadını, pahalı kumaşlardan yapılmış elbiseler giyerlerdi. Dolayısıyla lüks 
ürünlerin en önemli tüketicileri saray kadınlarıydı. Kadınlar feracesiz sokağa çıkmazlar 
üzerlerindeki giysiden ancak parmak uçları görünürdü. Saçlarını alınlarına kadar gelen bir 
kumaş, yüzlerini de alttan gelen bir başka kumaşla, bu ikisini birleştirmek suretiyle 
örterlerdi(Dilek Girgin Can-Burçak Evren,1997 ,s.56). 

Sultan I. Abdülhamit ve III. Selim’in hoşgörüleri sayesinde, yabancı sanatçılar artık 
başkentte serbestçe çalışabiliyorlar ve İmparatorluğun topraklarında dolaşabiliyorlardı. XVIII. 
yy.’ın son yıllarında Fransa elçiliğinde ve diğer yabancı misyonun yanında yaşayan 
ressamların Türkiye ve Türkler üzerine topladıkları dokümanlar, kısa süre sonra I. 
Mahmud’un kıyafetlerini değiştiren reformları ile görünümü tamamen değişecek olan 
Doğu’dan çok kıymetli bilgiler veriyordu(Aguste Boppe,1998,s.110).Bu yüzyılda Doğu ile 
ilgili bilimsel çalışmaların yanı sıra Avrupa’daki başlıca şair, yazar düşünürü etkileyen bir 
doğu merakı vardı. Bu yüksek Rönesans da, Avrupa’da Yunan ve Latin antikesine karşı 
duyulan benzer bir hayranlığın doğuya kalmasıydı.    

Masallarda sunulan egzotik Doğu imajı, Doğu’ya yapılan gerçek yolculuklarının 
sayısının birdenbire artmasına sebep olmuştur. Doğu’ya giden Avrupalıların büyük bir 
bölümü, öncelikle İstanbul olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde kalan 
merkezlere gelmişlerdir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Asya ve Afrika’da hala büyük 
topraklara sahiptir. İstanbul’da bu nedenle, önce Osmanlı İmparatorluğu’nun sonra da bütün 
Doğu’nun merkezidir (Necla Arslan, 1997,s.15).           

Geçen yüzyıllarda İstanbul’daki elçi ve diplomatların sayısı sürekli artmış, bu artış 
özellikle XVIII. yy. sonlarında büyük bir hız kazanmıştır. İstanbul’a gelen elçilerin hemen 
hepsi beraberlerinde sanatçılarda getirmişlerdir. Gelişen baskı teknikleri sayesinde 
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seyahatname ve gravürler daha kısa sürede ve çok sayıda basılabilmiş ve çok geniş bir kitlede 
Doğu, artık, bir tutku haline gelmiştir(Necla Arslan,1992,S.17). 

XIX. yüzyıl İstanbul’u araştırmacısından edebiyatçısına, müzisyeninden ressamına 
Batılı gezginlerin uğrak yeri olmuştur. Batılı gezginlerin bugün milli kütüphanelerde, 
müzelerde, saraylarda ve özel koleksiyonlarda yer alan birbirinden değerli anı, resim ve 
gravürleri, İstanbul’un geçmiş yapılanmasını, İstanbul’un örf ve adetlerini gündelik 
yaşamlarını bizlere ulaştıran emsalsiz belgeler olarak nitelendirilmektedir. Osmanlı 
İmparatorluğunun son nefeslerini alıp verdiği, koca bir saltanatın merkezi olmaya devam eden 
geçen yüzyılın İstanbul’u Avrupa’nın ünlü ressamlar tarafından ziyaret edilen büyülü bir kent 
olarak Batı’da nam salmıştı (Turgay Tuna, 1999,S. 47).  

Çeşitli yönleriyle Osmanlı İmparatorluğunu ve İstanbul’u konu alan gravürler, bir 
yandan imparatorluk ve başkentinin Avrupa’da tanınmasını sağlarken, öte yandan XIX. yy. 
Avrupa resmi içindeki Oryantalist akımın oluşumuna ve gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. 
Oryantalist ressamlar gravürlerden manzara, mimari ve kıyafet tasvirlerinde yararlanmışlardır. 
Gravürler özellikle doğuyu görmemiş olan sanatçılar için bütünsel bir Doğu atmosferi 
oluşturmuştur(Necla Arslan,1992,S. 21-22).   

Hızla sanayileşen Batının gerçeklerinden kaçan Avrupalı için, ütopya geçmiş, gelecek 
ve orta çağlar kadar Doğu’da bir sığınaktı. Romantik akımın Doğuyu konu alan edebiyat 
örnekleri ise Oryantalist resim okulunun beslediği en önemli kaynaklardan biri olmuştur. 
Napolyon savaşlarından beri Doğu uygarlıkların ve zenginliklerin bir simgesi olmuştur. 
Doğuya yönelen ünlü edebiyatçılardan bazıları şunlardır. Pierre Loti, Gorar de Nerval, önemli 
yazarlardan Byron, Chateaubriand, Fromentin gibi sanatçılar. Victor Hugo ve Heinrik Heine 
gibi yazarlar ise Doğuyu düşlemişlerdir. Böylece hem edebiyat yoluyla hem de Doğuyla 
giderek artan ilişki sonucunda sanatçıların ilgilerini çeken bir ortam oluşmuştur. 

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu ile batı dünyası arasındaki karşılıklı kültür 
ilişkileri Lale Devri’nde başlamıştır. Bizans İmparatorluğunun yıkılmasıyla Doğu - Batı’ya 
yaklaşmış ve Osmanlı imparatorluğu Batı’nın Doğu’ya açılan kapısı olmuştur. İtalyan, 
Fransız, Flaman ve Alman pek çok sanatçının ilgisini çeken imparatorlukta, başlangıçta 
Avrupalı sanatçıların en çok resimledikleri kent İstanbul oldu. Avrupa’da bir Türk modasının 
başlamasında, resimli albümlerin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğunun Batı’ya gönderilen, 
Türk kumaş işlemelerinin, maden ve deri işleriyle bezeli eşyanın da büyük payı vardır. 
Osmanlılarla batı dünyası arasındaki ilişkiler XVIII. yüzyılda sarayın diplomatik amaçlarla 
Avrupa’ya yönelmesi sonucu yeni bir boyut kazanmıştır.          

XVIII. yy.’ın sonu Avrupa’da “Turguerie” modasının sona ermesine ve onun yerine 
Yakındoğu’yla romantik bir ilişkinin başlamasına tanık olmuştur(Semra Germaner-Zeynep 
İnankur,1989, S.52, 53).                    

Oryantalist resimler XIX. yüzyılın başlarında büyük ölçüde düş ürünüydü, ancak 
yüzyılın ilerlemesi ile Doğu daha yakından tanınmış ve sanatçılar düş gücüne dayanan ilk 
oryantalist resimlere oranla daha gerçekçi çalışmalara başlamışlardır. Bunun bir nedeni ise, bu 
sanatçıların Doğu ülkelerine gitmeleri ve dolayısıyla söz konusu yerler hakkındaki ön 
yargılardan büyük ölçüde kurtulmaları idi. Bu arada gerek Doğu’ya giden, gerekse gitmediği 
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halde oryantalist konulu resimler yapan sanatçıların en önemli esin ve bilgi kaynağı edebi 
yapıtlar olmuştur. Endüstri devrimi ile ortaya çıkan sanayiciler ve bankerler, oryantalist 
resimlerin başlıca alıcısı olmuş ve ilk özel koleksiyonları (Koleksiyonculuk) onlar 
oluşturmuştur. Oryantalist ressamların pek çoğu genelde dönemlerini akademik tarzında 
çalışmaktaydı. Dolayısıyla bu resimlerin büyük bir bölümü Akademizim gözden düşünce 
önemini yitirmiş ve ancak 1970’lerden bu yana yeniden ilgi odağı olmuştur. Oryantalizmin 
son bulmasındaki önemli etkenlerden biri turizm ve fotoğrafçılığın yaygınlaşması, öbürü ise 
Doğu ülkelerindeki Batılılaşma hareketlerinin yavaş yavaş pitoresk yaşamı bozmaya 
başlamasıydı. Bu iki olgu Doğu’nun Avrupalılar için gizemini yitirmesine neden 
olmuştur(Eczacıbaşı Sanat Ans,1997,1389-1390).  

XIX. yy, resmin tarihi, alegorik ve mitolojik konularla bunalmaya başladığı bir 
dönemdir. Bu bakımdan Oryantalistler Akademik resim içinde gerçekçi Doğu tasvirleriyle 
önemli bir çıkış yaptılar. Resim yaparken istedikleri tekniği uygulayabilirken, Batı 
toplumunun sansürüne kapalı olan fakirleri çıplakları dehşet sahnelerini ve erotik konuları 
istedikleri gibi işleyebiliyorlardı(Jale Erzen,” 1984, S.3). 

İtalyanların XIX. yüzyıl başlarında Yakındoğu’ya yönelmelerinde 1821 den 1830’a 
kadar süren Yunan Bağımsızlık savaşı önemli rol oynamıştır. Pek çok milliyetçi İtalyan yazar 
ve sanatçı, Fransız boyunduruğunda olan ülkelerinin durumunu Yunanistan’la özdeşleştirmiş 
ve çalışmalarında onlara ithaflarda bulunmuşlardır. Bu durum İtalya’da egzotizm modasını 
kışkırtmış ve ülkenin oldukça eski bir geçmişe sahip olan doğu ilişkilerinde yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Öte yandan İtalya, 1822’de Etiyopya’ya doğru yayılmaya başlamış, Doğu 
Afrika’da Eritre ve Somali’ye dek uzanmış, 1911’de Libya’yı ele geçirmiştir. Ayrıca, 
1880’lerde Tunus, Mısır ve Türkiye’de sayıları elli bin civarında olan değişen İtalyan vardı. 
İtalyan Oryantalist resmi Kuzey Afrika’yı, Süveyş Kanalı’nın 1869’da açılışından sonra 
Mısır’ı, Arap dünyasını ve Türkiye’yi içerir. CesareMaccari (1840-1919), GiulioRosati (1858-
1917), GiuseppeSignorini (1857-1932), GustavoSimoni (1846-1926), StefanoUssi (1822-
1901) önemli İtalyan Oryantalistleridir. Bunlardan, Venedik’liİppolitoCaffi (1809-1866) ve 
Carlo Bossoli (1815-1884), 1843 yılında, RobertoRaimondi(1877- ? ), 1839’da, AlbertoPasini 
(1826-1899), 1867-1869 arasında, AchelliFormisBefani (1832-1906), 1867-1870 arasında, 
CesareBiseo (1843-1909), 1870’de, HermannDavid salomonCorrodi (1844-1905), 1875 
sonrasında, Francesco Netti (1832-1894), 1884 yılında İstanbul’a gelmişler, kenti ve yaşantıyı 
resimlerinde yansıtmışlardır. İtalyan Oryantalistlerinden Yakındoğu’yu hiç görmemiş olan 
FrancescoBallesio (1861-1923), FrancescoHayez (1791-1882) ve DomenicoMorelli(1826-
1901) ise hayali ‘Osmanlılar’ gerçekleştirmişlerdir. 

Öte yandan, PhilippeBellò (1830-1909), Leonardo de Mango (1843-1930), 
GaspareFossati (1809-1883), GiuseppeFossati (1822-1891), SalvatoreValeri (1856-1946) ve 
FaustoZonaro (1854-1929) gibi sanatçılar uzun yıllar Türkiye’de yaşamış ve resmi görevler 
almışlardır. 

Osmanlı toprakları, kuruluş döneminde bizans topraklarını çevreleyen  bir geçiş yolu 
olduğundan, çok az seyahatnameyi konu almıştır. Öte yandan bir çok italyan bilgin, Osmanlı 
yazmalarının peşine düşer. Osmanlı-Venedik savaşı (1499-1502) ve Osmanlı Memlük 
ilişkilerinin gerginleşmesi bu patlamaya darbe vursada Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar 
tarafından alınması, 1580’li yıllarda Osmanlıdan Hindistana uzanan doğu ticaret yolunun 
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önem kazanması, Osmanlı’nın bir siyasi güç olarak ve Avrupa devletleriyle yoğun ilişkilerin 
başmasıyla imparatorluk topraklarına yönelik seyahatnameler ivme kazanır. Dönemin 
gezginleri arasında ilk sırayı, büyükelçiler ve haçlılar alır. Büyük elçiliklere bağlı çalışan 
ressamlar, soylular , tüccarlar, denizciler, tutsaklar, bunları takip eder.Venedik’in Osmanlı 
topraklarındaki ayrıcalıklı varlığı  imparatorlukdaki diplomatik temsilciliklerin erken 
kurulmasından kaynaklanmaktadır(Zeynep İnankur,1992, S.1,2).            

Osmanlı topraklarındaki güzelliklere dair, düşlerini gerçekleştirmeyi bekleyen 
sanatçılar ve gezginler için bu topraklar her zaman gezilmeye ve resmedilmeye değer bir yer 
olmuştur(Ahmet Kamil Gören,1994, S.385).   

GENTİLE BELLİNİ- 1429-1507  

Rönesans döneminde Venedik'te yaşamış İtalyan bir ressamdır. 1478 yılında Venedik 
Cumhuriyeti tarafından Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapmak üzere İstanbul'a 
gönderilmiştir.  Fatih Sultan Mehmet portresini yapmak üzere Venedik'in en yetenekli 
ressamlarından birinin İstanbul'a gönderilmesini öngörüyordu. Bellini 1479 yılında İstanbul'a 
gelmiştir, 16 ay boyunca Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresinin yanısıra birçok tablolar ve 
çizimler yapmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet tablosunu yapmasına izin vermeden önce Bellini'nin 
yeteneğinden emin olmak istemişti. Bu nedenle Bellini İstanbul'daki ilk aylarını sarayda 
çeşitli insanların tablolarını yaparak geçirdi. Yukarıda görülen "Oturan Katip"" adıyla anılan 
tablosu da bunlardan biridir. Boston'daki İsabella Gardner Müzesinde bulunmaktadır.Fatih 
Sultan Mehmet'in Bellini tarafından yapılmış portresi(bkz resimlerde). 

Gentile Bellini'nin Fatih tablosu en önemli tablolarından biridir. Tablonun sağ alt 
köşesinde latin harfleriyle 25 Kasım1480 tarihi atılmıştır. Tablonun gerçekçiliği dikkat çeker. 
Fatih'in Bellini'ye bu tablosunu yaptırtması onun zamanına göre açık görüşlü bir insan 
olduğunu gösterir. Babasının ölümünden sonra bu tabloyu ve Bellini'nin İstanbul'da yaptığı 
diğer tabloları pazarlarda sattırdı. Venedikli tüccarlar ucuz fiyatlara bu ve diğer tabloları satın 
alarak Avrupa'ya götürdüler. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in Bellini tarafından yapılmış bu 
tablosu Londra'daki National Gallery'ye aittir (www.wikipedia.-).  

STEFANO DELLA BELLA 

Stefano Della Bella 17. yüzyılın ünlü italyan baskı resim ustalarındandır. Ilk olarak bir 
kuyumcunun yanında çalışan Della Bella, çok geçmeden ilgisini tamamen gravür sanatına 
yöneltmiştir. Sanatçı üretgen sanat yaşamının büyük bölümünü Floransa da çalışarak 
geçirmiş, aynı zanmanda Roma, Paris ve Hollanda  da bulunarak buralarda bir sure 
çalışmıştır. Stefano Della Bella’nın Doğu yolculuğuna çıktığını gösteren herhangi bir bilgi 
bulunmamakla beraber çok sayıda oryantalist figure çalışmaları vermiştir. Hollandalı 
sanatçılardan, özellikle  de Rembrantdan oldukça etkilenen sanatçının oryantal figürlerinde bu 
etki açıkca hissedilmektedir. Stefano oryantal tipleri ele aldığı desenlerinde bazı ortak 
noktalar dikkati çeker; bunlar özellikle figürün baş ayrıntıları üzerinde durulmuş olması, 
otururken yada ayakta gösterilen figürlerinin genellikle alt kısımlarının, tamamlanmadan 
bırakılması yada belli belirsiz konturlarla verilmiş olmasıdır.  Sanatçı ağırlıklı olarak sarıklar, 
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sakal ve bıyıklı , kimi zamanda sert ifadeli yüzler üzerinde durmuş, gölgelemeler ustaca 
yapılmıştır(Semra Daşçı,2007,s.1,3,5,7).    

PHİLİPPE BELLÒ-Venedik 1831- İstanbul 1911 

1831 yılında Venedik’te doğan Bellò, mimarlık ve resim alanında kendi kendini 
yetiştirmiş, bu iki sanatın çeşitli dallarında tiyatro dekorlarından pastel çalışmalara kadar ürün 
vermiştir. Çok küçük yaşta seyahat etmeye başlayan sanatçı İtalya ve İsviçre’ye gitmiş, yedi 
yıl Rusya’da, dört yıl Mısır’da yaşamış, Fransa, Almanya ve Avusturya’dan geçerek Kırım 
savaşı sırasında Türkiye’ye gelmiştir. 1886 yılında Venedik’e giden Bellò, daha sonra 
1893’de İstanbul’a dönerek Yeşilköy’e yerleşmiş ve 1909 yılına kadar Sanayi-i Nefise 
Mekteb-i Ali’sinde Alexandre Vallauri’nin yanında mimarlık eğitimine katkıda bulunmuştur. 
‘Türk Mezarlığı’, ‘Türk Kayakçılar’, ’Hamalların Oyunu’, ‘Kırda Türk Kadınları’ ve ‘İstanbul 
Limanından Görünüm’, İstanbul’a özgü yerel özelliklerin ve tiplerin ele alındığı başlıca 
çalışmalardır.  

1906 da alegorik bir triptik yapmış olan Bellò, bu resminde ‘İnsanın Üç Çağı’nı 
anlatmış ve resimde doğu kılıflı figürler kullanılmıştır. Bello, uzun yıllar sahne dekoru 
ressamlığı eğitimi görmüş ve fırsat buldukça bunu  resimlerinde uygulamıştır(Semra 
Gemaner-Zeynep İnankur,s,132). 

LEONARDO DE MANGO-Bisceglie 1843- İstanbul 1930 

Çocukluğundan beri resim yapmaya başlayan İtalyan sanatçı, yirmi yaşına kadar  
kendi kendine resim çalışmış, ancak 1862 yılında, çevresinin desteğiyle bir desen yarışmasına 
katılmıştır. Birincilik ödülünü aldığı bu yarışma ona Napoli Akademisi’nin yolunu açmıştır. 
Burada sekiz yıl boyunca D’Auria, Malderelli, Postiglione, Mancinelli ve Domenico Morelli 
gibi hocalarla çalışan L.De Mango, 1867 yılında desen alanında büyük ödülü kazanmıştır. 
Öğrenimini tamamladıktan sonra, geziler yaparak sanat bilgi ve görgüsünü geliştirmek isteyen 
sanatçı, dönemin modası uyarınca, özellikle doğu ülkelerini tanımayı amaçlamıştır. 

Venedik’ten 1874 de Suriye’ye giden L.De Mango ülkeyi başta başa gezmiş ve 
sonunda Beyrut’a yerleşmiştir. Burada geçirdiği dokuz yıl süresince, portreler, dini konulu 
tablolar ve manzaralar yapmış ve bu arada Beyrut Cizvitler Koleji’nde desen hocalığı 
yapmıştır. Sanatçının dönemdeki kompozisyonlarında, saydam ve sıcak bir ışığı aradığı, ışık-
gölge etkilerinin elde edilişinde ve tonlamalarda ünlü Oryantalist Decamps’ın etkisinde 
kaldığı anlaşılmaktadır. ‘Şam’da Midan Sokağı’, ‘Midan Sokağının Arkası’ gibi resimleri bu 
dönemin ürünleridir. 

Suriye’de geçirdiği yıllardan sonra, yeni ülkeler görme merakı   ile, bu defa Kahire’ye 
geçmiş, burada, kenti, Nil nehrini ve piramitleri gösteren resimler yapmıştır. Mısır’dan sonra 
Trablus’a giden L.De Mango burada aylarca kalmış, ‘Afrika, Trablus’dan Genel Görünüm’, 
‘Trablus Yakınlarında Gün Batışı’, ‘Sidi-Manzur Al Hammancı Magrebîsi’ ve ‘Marc Aurèle 
Zafer Tâkı’ gibi, çölün sonsuz kumlarının, vahanın yeşilliğinin ve antik kalıntıların 
görkeminin işlendiği resimler gerçekleştirmiştir. Bundan sonra, artık L.De Mango’nun 
Doğu’ya tamamen bağlandığı izlenmektedir. Sanatçı birkaç hafta Milano’da kaldıktan sonra 
1883 yılında İstanbul’a gelmiş ve buraya kesin olarak yerleşmiştir. 
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İstanbul’da Zonaro, Valeri ve Bellògibi diğer İtalyan sanatçıları ile aynı dönemde 
çalışmış olan L.De mango, kentin  Fener, Eyüp, Adalar, Büyükdere, Göksu gibi semtlerinden 
görünümler yapmış ve bunları daha çok Beyoğlu’nda yaşayan Avrupalılar’a satmıştır. 1906 
yılında ‘Societá Operaia’ya daha önceki yıllarda yapış olduğu yirmiden fazla tuvali armağan 
etmiştir. Onun ‘Büyükada’dan Deniz Görünümü’adlı resmi Roma’da Chigi Sarayı için 
alınmıştır.  

STEFANO USSİ-Floransa 1822-Floransa 1901 

Sanat eğitimine Floransa Akademisi’nde başlamış olan Stefano Ussi, burada Enrico 
Plastrini, Giuseppe Bezzuoli ve Pietro Benvenuti gibi tarihi konularda uzmanlaşmış 
sanatçılarla çalışmıştır. Ussi’nin Doğu ile ilgilenişi, 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açlışı için 
düzenlenen törenlere katılmak üzere Mısır’a gidişiyle başlamıştır. Sanatçı, ününü Hıdiv İsmail 
Paşa’nın sarayında da duyurmuş ve burada Nubar Paşa’dan bir sipariş almıştır. ‘Dua Eden 
Bedevi’ adını taşıyan bu tabloyu gören Hıdiv, Ussi’ye Sürre Alayı’nın anlatılacağı bir resim 
ısmarlamıştır. Her yıl Mekke’ye gönderilen Kabe örtüsünün Mekke’ye götürülüşünü anlatan 
bu tablo, 1873 yılında Viyana’da sergilenmiştir. Bugün Dolmabahçe Sarayı kolekiyonunda 
bulunan resimde, Kahire’den yola çıkarak Kabe’ye armağanlar götüren deve kervanı, 
kervanla giden hacılar ve onları koruyan Türk atlıları anlatılmaktadır. Mısır’da bulunduğu 
süre içinde küçük yağlıboya eskizleri de çizmiş olan Stefano Ussi, bu örneklerde Kahire ve 
çevresinin manzaralarını, mimari anıtları ve Arapların hayatını resimlemiştir. Onun Mısır’ı 
konu alan eskizlerinin bir bölümü bugün Floransa’da Palazzo Pittti’de bulunmaktadır(Semra 
Gemane-Zeynep İnankur,s.151). 

        SALVATORE VALERİ-Nettuno 1856- Nettuno 1946. 

         Roma’nın güneyinde Nettuno’da doğmuş olan Valeri, San Luca Akademisinde resim 
öğrenimi görmüştür. 1880’lerin başında, İstanbul’a gelmek üzere İtalyadan ayrılan Valeri, 
burada İngiliz elçisi Lord Duffer’in tavsiyesi üzerine o sırada yeni kurulan Sanayi-i 
Nefisiye’ye, yağlıboya atölyesine hoca olarak tayin edilmiştir. Şişli’de küçük bir atölyesi olan 
sanatçı, bu görevde 1883 Mart’ından 1915 Ağustos’una kadar kalmıştır. II. Abdulhamid’in 
oğullarına özel resim dersleri veren Valeri, Sultan tarafından ‘Şehzadelerin Öğretmeni’ 
ünvanı ile ödüllendirilmiştir. Çalışmalarında yağlıboya, pastel ve suluboya gibi çeşitli 
malzemelerden yararlanan sanatçı, potre dalında büyük başarı sağlamış, modelinin iç 
dünyasını yansıtmayı amaçlamış ve çoğunlukla figürü tek başına vermiştir. Onun en önemli 
resimleri İstanbul tiplerini büyük bir titizlikle yansıttığı örneklerdir. Bu resimlerinde kişisel 
özelliklerin yerini daha genel özelliklere bıraktığı izlenmektedir. ‘Saka, Çingene Kadın, 
Seyyar Kundura Tamircisi, Oynayan Çingene Kadın ve Gitar Çalan Adam’ bu grup içinde ele 
alınacak örneklerdir. Oryantalist sanatçılarca pek sevilen ‘Kervan’ konulu bir tablosu bulunan 
Valeri, resminde sonsuz bir kum çölünde, kızgın güneş altında ilerleyen bir kervanı 
anlatmıştır. ‘Kervan’da peçeli kadınlar, Arap askerleri esirler yer alır. Geri planda, yüksek 
hurma ağaçlarıyla gölgelenmiş bir kent görürlür. Oryantalist resimlerde egemen olan güçlü bir 
ışık ve renk komposizyona hareket kazandıran öğelerdir.Sanayi-i Nefise Mektebin’de çeyrek 
yüzyıl süren hocalığı  dolayısıyla Türk ressamları üstünde önemli etkileri olan sanatçıdır. I. 
Dünya Savaşı  sırasında Türkiye’den ayrılarak doğum yeri olan Nettunaya yerleşen Valeri, 
burada özel bir resim okulu açmıştır(Semra Gemaner-Zeynep İnankur, s.153). 
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GİOVANNİ  (JEAN) BRİNDESİ-İstanbu’da 1850-1877 yılları arasında İtalyan 
Okulu  

İstanbul’dan yaptığı pitoresk hayat sahneleriyle üne kavuşmuş olan İtalyan sanatçının 
desenleri Anciens Costumes Turcs de Constantinople ve Souvenir de Constantinople adlı iki 
albümde toplanmıştır. 22 rekli planşlardan oluşan albümün sayfalarında tipik kıyafetler içinde 
ve gruplar halinde figürler bulunmaktadır. Bu figürler arasında Sultan II. Mahmud, askerler, 
denizciler gibi gruplar yer almaktadır. Ikinci bölümde ise Göksu’da kır sefaları ve 
İstanbul’dan günlük hayata ait görünümleri resimlemiştir. Bu albümleri orjinal guvajları, 
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Kampüsünde 
bulunmaktadır(Semra Gemaner-Zeynep İnankur, s,107).        

FAGUSTO ZONARO-Masi 1854-,San Remo 1929 İtalyan Okulu 

1854 yılında Padova’ya bağlı Masi’de doğan Fagusto Zonaro meslek hayatına duvarcı 
çırağı olarak başlamıştır. Erken yaşlarda ortaya çıkan sanat eğitimini, günlük geçimini 
sağlamak için verdiği hayat kavgasını engelleyememiş, genç sanatçı Lendinara’da yaptığı 
desen çalışmalarından sonra, hem duvarçılık hem  ressamlık mesleğini birlikte sürdürerek 
bütün İtalyayı dolaşmıştır. Taş yontucusu olarak başladığı sanat hayatında Zonaro, Verona’da 
Accedemia Cignaroli’de bir sure eğitim görmüş, daha sonra Roma Güzel Sanatlar 
Akademisi’nden diploma almıştır. Bu diploma ona resim hocalığı yapma imkanı sağlamıştır. 
Resim öğrenimi gördüğü yıllarda, o dönem İtalyan resmini çok etkilemiş olan renkleri 
karıştırmadan, küçük fırça darbeleriyle resim yapma yöntemini belirlemiştir. Paris’te 
bulunduğu sırada bazı Fransız izlenimci ressamlarla da tanışan sanatçı, 1889 Salonu’na 
katılmıştır. Onun resimlerinde Akdeniz insanını ve havasını yansıtması Venedik ve Napoliya 
yaptığı geziden sonra başlamıştır. Zonaro gezi izlenimlerini daha sonra tuallerine aktarmak 
üzere not etmiştir.(Dikenler Ve Güller, Eski Tanıdıkları, Mesih’in Bayramı) adlı ilk 
çalışmaları bu dönemin ürünleridir. Gezilerinde doğa ile yakından ilgilenmesi, onun ışık ve 
saydamlık üstüne olan bilgilerinin gelişmesine ve manzara türündeki başarısına büyük katkıda 
bulunmuştur. Ancak başarısına ve  ününe rağmen pek az resim satabilen sanatçı, 1890 da 
Padova’ya ve Venedik’e resim hocalığı yapmak üzere geri dönmüştür. Bu sırada, sonradan 
karısı olacak Elisa Pante ile tanışan Zonaro, onun isteği üzerine İstanbul’a gitmeye karar 
vermiştir. Nitekim İstanbul’a ilk gelen, bu kenti Edmondo De Amicis’in yazdığı ve Cesare 
Biseo’nun resimlediği Constantinopoli adlı kitapdan tanımış ve sevmiş olan Elisa’dır. 
İstanbul’un bir ressam için nasıl bir zenginliğe sahip olduğunun bilincine varan Elisa; 
Zonaro’yu buraya gelmeye razı etmiştir. 1891 yılında Venedik’ten ayrılarak İstanbul’a gelen 
sanatçı ve eşi Taksim civarında ahşap bir eve yerleşmişlerdir. Zonaro’nun bu yıllarda, kentin 
merkezi semtlerinde sehpasını kurarak yaptığı resimler onun sanat hayatının en ilginç 
örnekleridir.  

1896 da ilk askeri konulu tablosunu yapan sanatçı, bu çalışmasında ‘Ertuğrul Alayı’nı’  
Karaköy köprüsü’nden geçerken resimlenmiştir. Ünü sultan kulağına giden Zonaro’nun bu 
resmi II. Abdülhamit tarafından alınmış, kendisi birinci derecen mecidiye nişanıyla 
ödüllendirilmiştir. Resim daha sonra Sultan tarafından Fransız politikacısı Paul Deskanel’e 
hediye edilmiştir.                         
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Bu kent onun yeteneğinin açıldığı, geliştiği ve sanatının benimsendiği yer olmuştur. 
Sanatçıyla giderek daha çok ilgilenen Sultan, 1893 de kendisine Boğaziçinde bir köşk ve bir 
atölye vermiş, 1896 da ‘Ressam-ı Hazret-i Şehriyari’ ünvanıyla onurlandırılmıştır. Saray 
tarafından Zonaraya pek çok potre sipariş edilmiştir. Özellikle harem kadınlarının 
resimlerinin yapılmasında   

Elisa’nın büyük katkısı olduğu anlaşılmaktadır. Paris’e gidip orada onsekiz ay 
fotoğrafçılık öğrenimi gören Elisa, İstanbul’a dönüşünde haremdeki kadınların resimlerini 
çekmiş ve Zonaro bunları renkli tablolara dönüştürmüştür. Fotoğraflardan bazıları ressamın 
ailesinde bulunmaktadır. Bu çabalarına karşılık sultan, Elisa’ya sarayın resmi potreçisi 
ünvanını vermiştir.  

İstanbul’a gelişinden sonra binden fazla resim yapan sanatçı, tarih, savaş, deniz, 
manzara, ve potrenin yanı sıra özellikle Türk ressamı olarak tanınır.  Hayatı çeşitli 
görünümleriyle gerçekçi bir biçimde yansıtmıştır. İnsan kalabalığını resmekte büyük bir 
ustalığa sahip olan  Zonaro, ‘Hücum, Ertuğrul Alayı, Sürre Alayı, Valide Camii, Bayram, 
Tulumbacılar’, gibi tablolarında kalabalık figürlerin hareketiyle ilgilenmiştir. Osmanlı 
halkının,  askerinin ve dini hayatının önemli sanatçısı için A.Thalasso,  ‘şaşırtıcı ve yorulmak 
bilmez bir üretime sahip bu büyük sanatçı, yanlızca, Türkiye’nin değil,  tüm dünyanın, bütün 
dönemlerin ve ülkelerin en büyük Oryantalistlerinden biridir’demiştir. 

1894, 1895 ve 1905 yıllarında İstanbul’da resim sergileri açmış, Birinci ve İkinci 
İstanbul salonlarına katılmış olan sanatçı özellikle İstanbul Salonu’nda sergilediği otuzdört 
tablonun hepsinde ‘Doğu’ konusunu işlemiştir.1907 de Sultan Abdülhamid’in tahta çıkışının 
otuzbirinci yıl dönümü dolayısıyla ve Sultan iradesiyle  Eylül ayında İstanbul’ da düzenlenen 
sergiye de katılan Zonaro ‘Gün Doğarken Balıkçılar, Kayıkta, Odalık, Ney Çalan Derviş, 
Arzuhalçiler, Rufai  Dervişleri, Doğuluların Ahengi’ adlı tablolarıyla büyük ün kazanmıştır. 
Potre ve manazara türlerinde uzman olan Zonaro’nun birbirinden farklı iki resim anlayışı 
vardır; biri doğanın ve İtalyan hayatının, diğeri doğanın ve Türk hayatının yansıtılmasıdır. 
Yanlızca Osmanlı sarayı değil, Yunanistan ve İtalya Krallık sarayı da onun tablolarına 
sahiptir(Selma Germaner-Zeynep İnankur,s.168.169 ).                      

ALBERTO PASİNİ-1826- 1899 

Oryantalizmin başlangıç dönemindeki en önemli ressamlardan biridir(http.orientaliste, 
s,4,5,6,7).Başlangıçta ressam gezilmemiş yerleri Fransız oryantalistlerle beraber gezerek 
merak edilen doğunun resimlerini büyük başarı ile gerçekleştirmiştir. İstanbul’da çarşıların 
yanı sıra halkın bir araya geldiği en önemli mekan camiler ve külliyelerin avlularıydı. Dini ve 
dünyevi işleri birleştiren mimarisi ve renkli kalabalığıyla ressamların ilgisini çekmiş ve bir 
çok yabancı sanatçı cami önünü yada avlusunu, oradaki insanları yansıtan resimler 
yapmışlardır( Zeynep İnankur, 1992,s ,1). 

1870 tarihli yeni caminin girişi adlı resimde camiyi bir ibadet mekanı uygulamaktan 
ziyade Osmanlı toplumunun bir kesitinin yansıtıldığı bir buluşma yeri olarak ele       
almıştır(http:orientaliste.free.PeintresOrientalistesİitalines,s.8,02,Mart,2007). Osmanlı       
sarayı tarafından başarı ödülü verilmiştir(www.İşmek,org,17,Eylül,2006). 
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SONUÇ  
 

Bizans imparatorluğunun yıkılması ve bu bölgeye Osmanlıların yerleşmesiyle birlikte 
Doğu ve Batı birbirine yaklaşmıştır ve Osmanlı İmparatorluğu Batı’nın Doğu’ya açıldığı bir 
kapı haline gelmiştir. Avrupa için ihtişamıyla ünlenen Osmanlı, aynı zamanda büyük bir 
tehlike olarak algılandığından Batı, Osmanlıya karşı önyargılı ve dürüst olmayan şekilde 
eleştirilerde bulunmuştur.  Bu korku ve ihtişamın eseri olarak ortaya çıkan merak, Batılı 
gezginlerin Osmanlıyı ve Doğuyu anlatan pitoresk görüntülerle ön yargıların değişmesine ön 
ayak olmuştur. 
 

Farklı dinler, farklı giysiler ve yaşam tarzı manzaranın yerini alacak resimleri ortaya 
çıkarmıştır. Romantizm ve Klasisizm etkisinde gelişen Oryantalizm büyülü ve fantastik 
dünyanın kapılarını açmıştır. Doğu kadının hamam tasvirleriyle cezbedici tarafı kullanılmıştır. 
Yapmış olduğum araştırma çerçevesi içerisinde Fransızların kadın ve hamam tasvirlerini 
günlük hayattan daha çok kullandıklarıdır. İngiliz ve Alman şarkiyatların ise ağırlıklı olarak 
mimari yapı iç mekân ve gündelik hayattan tasvirlerine yer vermişlerdir. İtalyan oryantalistler 
ise gündelik hayatın içindeki yoğun figüratif desenler, saray ve çevresi, Boğaziçi manzaraları 
ile gerçekleştirdikleri eserleri İstanbul’un birbirinden güzel köşelerini, burada yaşayan 
insanların gündelik hayatından kesitleriyle birlikte azda olsa kadın ve hamam tasvirlerine de 
yer vermişlerdir. Bu tasvirleri en iyi şekilde anlatan İtalyanlar egzotizm modasını başlatanlar 
olmuş ve ülkenin çok eskiye dayanan geçmişiyle bir bağ oluşturmuşlardır.  
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ТҮРКИСТАНДАН АНАДОЛУГА БИР  КӨЧ ЖАНА АЙЫЛ ЧАРБА 
МАКСАТТУУ ЖАЙГАШТЫРУУ МИСАЛЫ: УЛУУ ПАМИР (*) 

                                       

Доц. док. Тунжай Өздемир (**) 

Кыскача мазмуну 
Улуу Памир жашаган кыргыздардын эң чоң өзгөчөлүгү 110 жылдан бери өз  

жерлерин ар дайым  которуп турушкандыгында. Улуу Памир айылынын тарыхы, 
Орус импараторлугунун жылуу деңиздерге чыгуу саясаты жана анын 
натыйжасында Орто Азия жана Памир элдерининин топ топ болуп көчүүгө аргасыз 
калышкандыгынын жана адам чыдагыс азаптарга кабылуусунун анык күзгүсү 
болуп эсептелет.  

Кыргызстандан башталган бул узак сапар Тажикстан, Афганистан, Чыгыш 
Түркистан (Кытай), кайрадан Афганистан, Пакистан жана Түркия (Адана, Малатия, 
Ван, Эржиш) аралыгында он жылдан ашуун убакытка созулган. 

Изилдөөбүзгө негиз болгон Улуу Памир айылы Чыгыш Анадолунун Ван 
областында, Ван көлүнүн жээгинде жайгашкан Эржиш шаарынын 26 км. Түндүк 
Батышында 16км2ды ичине алган Зейлан (Алтын дарыя) суусунун куймасынан 
чогулган Кочкөпрү суу амбарынын батышында, айланасы бийик тоо жана бөксөлөр 
менен курчалган түздүктө калкынын  саны 1900ду түзгөн жайлоо сыяктуу бир айыл. 

Ачкыч сөздөр: Кыргызстан, Россия, Търкия, Улуу Памир, көч.  

TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA BİR GÖÇ VE TARIMSAL ÜRETİM AMAÇLI 
İSKAN ÖRNEĞİ : ULUPAMİR 

Özet 

    En önemli beşeri coğrafya özelliği yaklaşık 110 senedir yer değiştirmek olan Ulupamir 
Köyü’nün tarihi, Rusya’nın çağlar boyunca değişmez amacı olan “sıcak denizlere inme” 
politikasının Orta Asya ve Pamir yaylalarındaki Oba ve Hanlık’lar üzerinde 
                                                            
* Бул жазуу Търк географиялык борбору, Търк географиялык журналынын 1997-жылы жарыйаланган 32-
санында търк тилинде басылган макаланын кайрадан карап чыгылгандан кийинки кыргыз тилине 
котормосу. 
** Тракия университети, билим беръъ факультети жана ТДИФ, Экономика жана Ишкердик 
университетинин, Кыргыз-търк менеджмент факультетинин окутуучусу, drtncyzdmr@hotmail.com  
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yoğunlaşmasından sonra yüz binlerce insanın yaşamak zorunda kaldığı büyük göç ve çilelerin 
tarihidir. 

    Kırgızistan’dan başlayan bu büyük yolculuk, Tacikistan, Afganistan, Doğu Türkistan 
(Çin),tekrar Afganistan, Pakistan (İslamabad) ve Türkiye (Adana-Malatya-Van-Erciş) 
arasında onlarca yıl devam etmiştir. 

   ABD (Alaska),Kanada ve Türkiye seçenekleri arasından Anadolu’yu tercih eden 
Ulupamir’liler sonuçta devletçe inşa edilmiş oldukça modern görünümlü, hepsi iki katlı, 
betonarme, bitişik nizam, sosyal konut tipinde 298 meskenden müteşekkil bir köye iskan 
edildiler. 

THE İMMİGRATİON FROM TURKİSTAN TO ANATOLİA AND THE 
SETTLEMENT MODEL FOR AGRİCULTURAL PRODUCT: ULUPAMİR 

Abstract 

   The history of the Ulupamir village whose most important and anthoropegeographical 
characteristic has been a constant change of space and home for a hundred and ten years, is 
that of an exodus, which hundreds of thousands of people have experienced since the focusing 
of Russia`s age-old and unchanging policy on the Oba`s, and Hanliq`s of “reaching the warm 
seas” 

  The exodus which started in Kyrgyzstan has continued for many decades via 
Tadzhikistan, Afghanistan, East Turkistan (China) and again via Afghanistan, Pakistan and 
Turkey (Adana-Malatya-Van-Erciş) 

Fnok amongst the three choices offered to them for settling, namely the USA (Alaska) 
Canada and Turkey, the immigrants choose the settle in their ne1 village, Ulupamir, Turkey 
comprising 298 semi-detached, double-storeyed, concrete apartments, all fairly modern-
looking and all built by the State. 

Key Words: Kyrgzistan, Turkey, Russia, Ulupamir village, İmmigration. 

Инсандын географиялык белгилери 

Жогорудагы айтып кеткен Улуу Памир айылы бийик тоолору, жайлоолору жана 
өрөөндөрү менен Орто Азияда дүйнөдө өзгөчө орду бар Памир аймагындан көчүп 
келишкен.  Индикуш, Кунлун, Алтай, Гималай, Кара- кум жана Теңир-Тоо сыяктуу 
дүйнөнүн эң бийик кырка тоолорунан башталган жана орточо бийиктиги 4000 м. 
болгон бул аймак азыркы кезде Тажикистандын карамагында жайгашкан. Бирок бул 
аймак муну менен эле чектелбей Афганистан жана Чыгыш Түркистан-Кытайдын Цинь-
Зань аймагына чейин узап  жатат. Памир аймагынын аянты 100 000 км2 дан ашып 
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1000ден ашуун мөңгүлөр менен куурчалып турат. Бүтүндөй Орто Азияны суу менен 
камсыз кылган Амур  дарыя ушул мөңгүлөрдүн натыйжасында жемишин берип келет.  

Улуу Памирдеги бул айыл негизи  Кыргызстандын түштүгүндөгү Алай жеринде 
жашап келишкен. 1863-жылдан бери сезилген Орус импараторлугунун коркунучу жана 
Англичан-Орус чек ара камиссиясынын түзүлүшү менен ошол убактагы Кокон 
хандыгынын аймагын жана Памир жайлоолорун бөлүшүү иши башталып*, 1878-жылда 
максатына жетишкен. Аймакка кирген империялисттер жергиликтүү калк менен 
эсептешпей тескерисинче аларга ар кандай кордуктарды көргөзүүнүн натыйжасында 
аймактын калкы Сибир, Манчурия ( Монголиянын Батышы-1982 жылы аймакта 884 
кыргыз жашаган) Чыгыш Түркистан (Үркүн окуялары), Монголия, Башкирия, 
Казакстан, Пакистан, Афганистан (1982 жылы 100 000 кыргыз)  жана Өзбекстан 
сыяктуу коңшу өлкөлөргө жана башта Урдун†, Сирия, Оман, Германия, АКШ жана 
Австралия‡ сыяктуу узак өлкөлөргө аз жана көп сандап  качууга аргасыз болушкан. Бул 
аргасыз көчтөр көп убакытка чейин уланып келген. 

               Форма 1: Улуу Памир айылынын топографиялык картасы.  

 

                                                            
* Салк, Г. “Кыргыз чыйыры-Оогандан оогондор”, Кыргыз маданияты журналы, NO: 45-48, Бишкек, 
Февраль,1993. 
† Инжете, Р. Цинь- Зян Кыргыз адабияты журналы, саны-2, Бишкек- 1990. 
‡ Мугалимдер газетасы, Бишкек, Февраль, 1989. Керимова Н, Конкобаева К, ‘’ Кыргыз диаспорасы, 
Сырттан келгендер үчүн’’, Бишкек, 1992. 
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Форма 2: Изилдөө аймагынын жайгашкан жери. 

 

            

Форма 3: Изилденген объектинин катары менен жогорулап олтурушу жана 
жайгаштыруунун жалпы абалы.   
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Форма 4: Улуу Памир айылынын 1880-1987 жылдар арасындагы 
көчъълөрънън багыттары жана өзгөчөлъктөръ. 
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 форма 5: Боз ъйдъ куруунун жолдору. 

Изилдөөбъздън башаты болгон Улуу Памир айылындагы кыргыздар 1880-жылы 
Памирдин ханы Рахманкул хандын башчылыгында 110 жылдык бир “көчмөндөр”  
жашоосун баштап, 1917-жылкы болшевиктик төңкөрүшкө чейин   Тажикстандын 
Мургап аймагында туруп калышты. 

Болшевиктик төькөръш бул жерге да өз таасирин тийгизе баштаганда бул жолу 
Кичи Памир да денилип келген Афганистан Памирине көчүп өтүштү. Бул жерде 15 
жыл калган Рахманкул Хан баштаган кыргыздар 1942-жылы Чыгыш Түркистанга 
жакын жана жашоо шарттары жеңил болгондугунан көчүп өтүштү, бирок аз эле убакыт 
ичинде Маонун бийликке келишинен улам кайрадан мурдагы жерине кайтууга аргасыз 
болушкан. 1979-жылы СССРдин Афганистанга кирүүсү кыргыз көчүн кайрадан 
жандандырды жана бул жолу кыргыздар Пакистандын Гилгит шаарынын четиндеги 
бир айылчада 4 жыл туруп баштагы 3 айдын ичинде эле ысыкка чыдабай   103 адам 
каза таап 4 жылдын ичинде болсо жалпы 272 адамдан айрылышкан. 

Гилгиттеги жашоо шартына чыдай албаган кыргыздар кайрадан көчъъгө  камданып, 
АКШ жана дъйнөнън башка мамлекеттерине көчъъ мъмкънчълъгъ болгонуна 
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карабастан Пакистандагы Търк элчилигине кайрылып  Анадолуга көчъънъ 
каалашкандыгын билдиришкен жана бул максаттарына 1982- жылы жетишкен.  

Памир жайлоолорунда  боз ъйлөрдө жашашкан кыргыздар бул жерге келгенде 
баары кыштан салынган тамдарда жашашкан жалпы 298 ъй-бълөдөн турган бир айыл 
абалына келди.  

Таблица 1: Улуу Памир айылындагы жалпы калктын саны. 

Жыл      калкынын саны          эркек                 аял           ъй  саны          ъй бълө саны     

1982       760                       330         430    298              298 

1990     1358                      606                     752    311              364 

1995     1859                       826         1033   328              378 

     

Бул маалыматка караганда 1982-1995ге чейин 13 жылдын аралыгында калктын саны 
1,5 эсеге өскөн. Жаьы муунда окуу-жазуу деьгээли аялдар арасында 85%, эркектер 
арасында 100% ды тъзөт. Турмуш куруу жашы кыздар ъчън Памирде 15-16 жаш 
арасында болгон болсо бул жерге келгенде 18-20 жашка чыккан. Бул жерге келген 
кыргыздардын арасында 1998-жылга чейин болгону эки гана аыжрашуу катталган ( 
алардын бири жаш айырмачылыгы болсо экинчиси бири-бирине болгон начар 
мамилесинен улам). өзълөрънөн башкаларга кыз берилбеши да Вандагы кыргыздардын  
эь башкы өзгөчөлъгъ 

Айылда санжыралуу бейпилчилик жана тынчтык өкъм съръъ менен эч кандай чыр-
чатактар катталбайт. «Аксакалдар Кеьеши» айылда таасирдъъ къчкө ээ жана ар бир 
айылдык сыйлап турушат.   

СССРдин таркашы менен биргеликте Улуу Памир айылынан Кыргызстанга 
каттоолор көбөйгөн. Бул бат-бат каттоолордон улам эки   адам Бишкекте отурукташып 
калышкан*.    

Улуу Памир айылынын географиялык абалына жана өзгөчөлъктөрън= карап көрө 
турган болсок көбънчө айыл чарбасына жараксыз жайгашуу жерлер болуп эсептелет. 
Ошондуктан бул жерде да эскинин учугун улап Алайдагыдай эле мал чарбачылык 
менен алектенишет.   

 

                                                            
* Изилдёёнън 1996-жылы бътъшънё карай бул сан 3 ъй-бълёёгё жетти жана 4 окуучу униветситетти 
Бишкекте окуп жатышат.  
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Форма 6: Улуу Памир айылындагы жашоо ъйлөрънън бир търдъъ планы. 

Калкынын саны 1900дөн ашып калган бул айылдын билим беръъ тармагына келе 
турган болсок мектеп катары мурдагы айылдыктардын курулуш кызматтары ъчън 
пайдаланып келишкен курулушту пайдаланып келишет. Саны боюнча бир айылдын 
элинен да көп бул айылга мектеп салуу долбоору каралуусуна карабастан ишке ашпай 
келет.  Бул мектеп башталгыч класстар ъчън гана болгондуктан 5-11 класска чейин 
Эржиш шаарында окушат.  

Жогоруда да айтып кеткендей бул айылдын негизги кирешеси мал чарбачылык 
болуп эсептелет.  Айылды азык тълък менен камсыздандырууда мал чарбачылыгынын 
орду аябагандай чоь. Айылдын жалпы колдонууга жарамдуу жерлеринин көбън 
жайыттар тъзөт. Айдоо жерлерине көбънчө малга жем боло турган өсъмдъктөрдъ  
эгишет жана негизги тамак аш болгон буудайды Эржиш шаарынан ун боюнча сатып 
алып жашоолорун өткөръшөт. Бул айылдын суугат жерлерден алыс жайгашуусуна 
байланыштуу ар бир ъй-бълөөгө 2,5 гектардан суугат, 8 гектардан  кайрак жер туура 
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келет. Бул жерлердин жээрлик көпчълъгъ мал чарбасы ъчън иштетилгенине карабастан 
ар жылы айыл тоют жетишпестигинин кыйынчылыктарын тартып келишет. 1995-жылы 
малга деген жемдин 50% пайызын сатып алышкан. Мунун эь башкы себептеринин 
бири малдын санынын къндөн-кънгө өсъп жаткандыгында. Алсак башта 2000 баш 
койдун 1995-жылга келгенде 5000ге чыккан жана башта такыр жок болгон кара малдын 
саны 893 чыккан.  

Айылда мал чарбачылыгын өнъктъръъ максатында башта 8-12 адамга 12ден кой, 6-
8 адамга 8ден кой, 2-6 адамга 6дан кой берилген жан бул койлордун аймактын 
шарттарына чыдай ала турган Мор жана Аккарман койлору экендиги айтылса да 
Эржиш шарындагы мал базардан сатылып алынгандыгы ъчън көптөгөн ооруларды 
өздөръ менен кошо алып келген анын натыйжасында берилген койлордун көбъ аз 
убакыттан кийин эле кеселден өлгөн. Ошондон улам айылдын тургундары азыркыга 
чейин Эржиш мал базарынан мал сатып алууда этияттык кылышат.      

Жыйынтык жана сунуштар 

Байкаганыьыздардай Улуу Памир айылында маселелер жок эмес. Бул маселелер 
көбънчө айыл жана мал чарбачылыгына байланышкан маселелер болуп, анын жанында  
суу келъъчъ каналдардын жараксыз абалга келип калгандыгы да өзънън кедергисин 
тийгизип келет. Бул маселелер бир тараптуу чечилип калса балким Стамбул жана 
Малатия сыяктуу чоь шаарларга көчъп жаткан жаштардын агымы да азаймак.  

Мен бул изилдөөмдъ аяктап жатып төмөндөгъ сунуштарымды киргизип 
кетмекчимин: 

1. Улуу Памир айылы айланасындагы 24 айыл сыяктуу мал чарбачылык менен 
алектенет жана өзгөчө кургакчылык мезгилдерде жайыт менен камсыз кылуу 
ишин колго алуу. 

2. Айыл чарбасын жандандыруу ъчън суугат каналдарын калыбына келтиръъ жана 
айыл чарбасына керектъъ шаймандар менен камсыз кылуу. 

3. Айылды айыл  жана мал чарба адистери менен камсыз кылуу же айыл 
тургундарына ушул тармактар боюнча сабактарды уюштуруу. 

4. Мал чарбасынан чыккан продукциялардын көлөмън арттыруу жана бул иш 
аракеттердин Ван облустук администрациясы тарабынан колдоого алынуусу. 

5. Айылга 3000 метр бийиктиктеги тоолордон тъшкөн Зейлан дарыясын 
пайдалануу ишин жана алабалык өстъръп сатууну колго алуу. 

6. Айылдагы ъйлөрдън көрънъшъ бузулбашы ъчън ъйлөрдън биринчи катындагы 
мал сарайлар алынып, кайрадан ъй катарында колдонуп баштоо. Жаьы мал 
сарайлар ъйлөрдън арасындагы бош жерге ирети менен салынышы керек. 

7. Калкынын саны боюнча айыл статусунан чыккан бул жердин статусун дагы да 
көтөръъ менен биргеликте айылдын өнъгъъсън камсыз кылуу. 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 30       Mayıs – Haziran 2012 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

10 
 

Акыркы сөз катары бъгънкъ къндө жогоруда да айтылгандай айылдагы жашоо 
шартынын оордугунан шаарларга көчъъ къндөн кънгө артып келет. Эгер бул маселеге 
карата алдын алуулар болбосо көчтън аягы ъзълчъъдөй эмес. 

 
Сърөт №1: Улуу Памир айылы жана анын айланасынын Чыгыш тараптан 
көрънъшъ, 1995. 

 
Сърөт 2: Улуу Памир жайлоосу Мургап облусундагы жашоолору. 
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Сърөт 3: Айылдан 2066 метр Батышындагы Ракымлы Кавак дөбөсъндън Зейлана 
дарыясынын жана жайыттардан бир көрънъш. 
 

 
 
Сърөт 4: Памир жайлоосунда боз ъйлөрдөн турган конуштан бир көрънъш. 
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Сърөт 5: 1979-1982 жылдар арасында Пакистандын Гилгит аймагында курулган 
боз ъйлөрдън топтому. 

С
ърөт 7: Жайгашуу жерлеринин алдыькы кабаттарындагы короо жана 
сарайлардан бир көрънъш. 
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Сърөт 6: Търкистанда жана Памир жайлоолорунда колдонулуучу боз ъй.  

 

Сърөт 7: Улуу Памир жана анын айланасындагы айылдарда жагуу ъчън 
тезек даярдоо, 1995. 
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